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“Spolek Stará škola si dává za cíl propojovat
obyvatele Vraného a okolí, bez ohledu na
věk, sociální zázemí a zájmy. To znamená,
nabízí prostor a široké spektrum jednorázových, ale i pravidelných aktivit.”

ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2019 byl pro Starou školu jubilejní. Připomněli jsme si 200 let
budovy Staré školy a k této příležitosti uspořádali velmi úspěšnou výstavu
fotografií Vrané jak jej (ne)pamatujeme.
Proběhla i Komentovaná prohlídka budovy Staré školy s vyprávěním pamětníků, kavárně jsme nadělili krásnou novou dřevěnou podlahu.
Podařilo se nám vybudovat dlouho plánovanou knihobudku u nádraží
a také jsme uskutečnili cyklus přednášek se zajímavými hosty z okolních
obcí o architektuře a urbanismu.
Opět toho nebylo málo. A přestože již druhým rokem nemůžeme
využívat prostory horního patra (3 místnosti), návštěvnost našich akcí je
i tak velmi vysoká – napočítali jsme za rok 2019 přes 4000 návštěv. Náš
Facebook sledovalo 768 fanoušků.

spolek Stará škola, z.s.
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Shrnutí našich aktivit v roce 2019

V roce 2019 jsme uspořádali
•

47 akcí pro veřejnost

•

z toho 9 se přímo týkalo naší
komunitní zahrady

•

3 dobrovolnické a firemní brigády

•

12 pravidelných kurzů a aktivit
(např. výtvarné kurzy, Univerzita 3.
věku, Mimihrátky, kurzy jógy,
anglická konverzace a jiné)

Nově máme:
•
Novou podlahu v kavárně
•
Novou knihobudku u
nádraží
•
Certifikát "Přírodní
zahrada"
Poprvé jsme se zapojili do celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad
a také do již tradičních obecních akcí,
např. lampiónový průvod na sv. Martina
společně se Skauty Vrané. Pokračovali
jsme ve spolupráci s dalšími spolky, především s místním Skautem, CEV Zvoneček a Dětskou skupinou U Rybek, kteří
v našich prostorách realizovali své zajímavé akce pro veřejnost.
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realizované akce pro veřejnost v roce 2019

11. Drátohraní –
workshop
12. Ozvěny filmových
dokumentárních
festivalů
1. Tříkrálová dernisáž
výstavy PJK Tomáše
Bambuška
2. Vrané jak jej
(Ne)pamatujeme –
vernisáž fotografické
výstavy
3. Výtvarný ateliér
Modré lišky pro dospělé
4. Jak se točí válečný
film – beseda s Václavem Marhoulem
5. Jóga hrátky
pro malé, větší,
největší
6. Secret cinema aneb
kino naslepo
7. Semínkovna – jarní
burza semínek
s besedou
8. Bachovy esence –
seminář
9. Komentovaná
prohlídka – historie
budovy Staré školy
10. Odpady „bez
obalu“ – beseda
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13. Výtvarný ateliér
Modré lišky pro dospělé
14. Křest nové
knihobudky u nádraží
15. Jak na to 1,
urbanismus a architektura – beseda
se starostou Dolních
Břežan Věslavem
Michalíkem
16. Jak na to 2,
urbanismus a architektura – beseda
se starostou Líbeznic
Martinem Kupkou
17. Pocta Kurtu
Cobainovi – beseda
s ukázkami
18. Jak na to 3,
urbanismus a architektura – beseda
se starostkou Zbraslavi
Zuzanou Vejvodovou
19. Slavnostní otevření
zahrady veřejnosti
20. Jak na to 4,
urbanismus a architektura – beseda
s Petrem Zemanem
o Prázdných domech

21. Háčkující slepice –
workshop háčkování
a chovu slepic
22. Májová chvilka poezie
23. Blěší trh a burza
rostlin
24. Zahradní výtvarný
ateliér Modré lišky
pro dospělé
25. Ukrajinská kavárna
26. BENEFICE pro Starou
školu
27. Netopýří den dětí
28. Víkend otevřených
zahrad - celorepubliková
akce
29. Japonská kavárna

37. Výtvarný ateliér
Modré lišky a Tomáše
Bambuška pro dospělé
38. Ukrajinská kavárna
39. Aukční vernisáž
výtvarných děl
40. Stará Vltava –
komentované
promítání historických
fotografií
41. Svatomartinský
lampionový průvod
(společně se Skauty
Vrané)

30. Vernisáž obrazů
Terezy Liškové a křest
nové podlahy

42. Den poezie - Otevři
oči

31. Netopýří noc

43. Aukce výtvarných
děl

32. Bezobalová dílna
33. Pekaři jedou na výlet
do mlýna
34. Háčkující slepice
35. Vranští skauti v USA beseda
36. Zahradní setkání
a podzimní turnaj
v pétanque

44. Adventní spirála
45. Giving Tuesday
46. Vánoční dílnička
s Modrou liškou
47. Adventní koncert –
Majerovy brzdové
tabulky (pro nemoc
odloženo)

realizované akce pro veřejnost v roce 2019

benefice pro starou školu 2019
Benefici pro Starou školu (tj.
naši největší akci roku) jsme pořádali
letos již pošesté. Tématem „Bereme
to od podlahy“ jsme se snažili získat
finanční prostředky na novou podlahu
v kavárně, která již byla ve velmi
špatném stavu (vlhko, plíseň pod
linoleem).
Nechyběly stánky, kapely,
divadélko, vystoupení dětí, dernisáž
výstavy a ani přímý přenos hokejového utkání. Akce bezezbytku splnila
naše hlavní poslání – propojovat lidi
různých generací, zájmů a profesí.
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Prodejem symbolických prken
do podlahy (které byly slosovatelné
o lístky na koncert) jsme získali velkou
část peněz na nákup materiálu pro novou podlahu. Za přispění firmy ČEZ
a z části peněz z vlastních zdrojů se
nám podařilo pokrýt veškeré náklady
a novou podlahu v létě vybudovat.

realizované akce pro veřejnost v roce 2019

Výstava fotografií Vrané jak jej (ne)pamatujeme
Pan Ladislav Ryšánek nám
poskytl velké množství fotografií ze
svého unikátního archivu, které byly k
vidění v klubové kavárně po dobu 4
měsíců. Podle očekávání měla výstava
nevídaný ohlas – na vernisáž se do
místnosti v jednu chvíli zájemci ani
nevešli, fotografie přilákaly místní
pamětníky, nové usedlíky, ale rodáky,
kteří už nyní dlouho žijí mimo Vrané. Na
výstavu zavítala např. místní základní
škola nebo klub seniorů. A za všechny
jeden milý ohlas od návštěvnice:

Vážení přátelé,
v neděli 28. dubna t.r. jsem se svými
kamarádkami navštívila výše uvedenou
a pro nás pamětnice nostalgicky úžasnou výstavu a chci tímto moc a moc
poděkovat Vašemu SPOLKU a velké díky
a úctu Láďovi Ryšánkovi (kamarádovi
z dětství) za uspořádání této akce.
Přeji Vám všem nadšencům hodně štěstíčka, optimismu a v neposlední řadě
nějaké sponzory, kteří mají srdíčko
na svém místě a jsou ochotni nezištně
pomáhat Vašim dalším akcím do budoucna, což v současnu (řečeno slovy
p. Wericha), kdy se spíše setkáváme
s požitkářským způsobem života a na to,
co máme nebo nemáme v hlavičkách
žádná banka nepůjčí, že ano?
Děkuji a prosím pokračujte
Věra Vacková
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realizované akce pro veřejnost v roce 2019

knihobudka u nádraží
Dalším velkým počinem, který se
nám podařilo realizovat byl dlouho plánovaný projekt knihobudky, který podporuje
sdílení knih.
Jak to funguje?
Vezměte si knihu na cesty, na lavičku, k vodě nebo třeba domů do křesla. Poté
ji odložte do jakékoliv knihobudky či jinam
na veřejné místo. Klidně si ji ale nechte
i ve své knihovně. Máte-li doma naopak
knihu, která vás již omrzela, pošlete ji
do světa přes naši knihobudku.
CÍLEM JE, ABY KNIHY ŽILY SVÝM ŽIVOTEM
A DĚLALY RADOST DÁL.
Jak taková knihobudka vzniká?
Na začátku je důležité najít pár nadšenců. Máte-li je, seženete si pár šikovných
rukou a vyhradíte si cca 60 hodin práce.
Vezmete 12 000 Kč a odkoupíte si starou
vyřazenou telefonní budku i s dopravou až
k vám. Přivezete si ji na dvůr, zadáte práci
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grafikovi. Pak už odstraníte staré elektrorozvody a nátěry. Vezmete do ruky míchačku na beton uděláte betonový základ,
kde bude knihobudka stát. Koupíte několik spojovacích materiálů, plechů, barvu,
štětec, nalepíte fólie a polepy, nainstalujete budku na místo a dodáte první
literaturu … a čáry máry fuk - Knihobudka
je na světě! Sakumprásk nás stála knihobudka přes 20 000 Kč. Průměrné náklady
na knihobudku jsou 30 000 Kč, takže jsme
to zvládli levněji. MAS Dolnobřežansko se
podílelo částkou 5 000 Kč. Obec Vrané nad
Vltavou souhlasila s umístěním budky
u nádraži. Zbytek uhradil spolek Stará
škola. Tímto všem zapojeným organizacím a jednotlivcům děkujeme. Nabídkou
umístění reklamy místním firmám se nyní
snažíme pokrýt náklady na realizaci
Knihobudky.
Děkujeme všem nadšencům ze spolku,
dobrovolníkům z firem SAP Concur a Pavel Filip - MaR, s.r.o.

Pravidelné kroužky a aktivity 2019

V PRŮBĚHU ROKU 2019 U NÁS
PROBÍHALO 12 PRAVIDELNÝCH AKTIVIT:

1.
Anju yoga I.

5.
Hernička

2.
Anju yoga II.

6.
Spontánní tanec

3.
Anju yoga III.

7.
Zdravá máma

4.
Virtuální univerzita
3. věku

8.
Mimi hrátky
s Modrou liškou

9.
Výtvarka s Modrou
liškou I.
10.
Výtvarka s Modrou
liškou II.
11.
Cvičemí s Tomášem
12.
American coffee

Vzhledem ke ztrátě možnosti využívat celou budovu probíhají aktivity v
nevyhovujících a provizorních prostorách kavárny.
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zahrada - náš dlouhodobý projekt

zahrada pro starou školu v roce 2019
Pod vedením seskupení „...kontinual“ Dále se nám podařilo:
a jmenovitě Ing. Lucie Medkové, PhD.
• vysadit ovocné keře
se nám během několika let podařilo
• pořídit sudy na dešťovou vodu
vybudovat krásnou komunitní zahradu
pro zálivku,
(www.stara-skola-vrane.cz/zahrada).
• vyrobit venkovní hry (dřevěné
Letos jsme zahradu úspěšně
stavebnice, velké domino,
certifikovali a získali jsme tak Zahradní
kamínkové hry, apod.)
plaketu přírodních zahrad.
• zakoupit hamaku
• Pořídit morčecí obyvatele Bróďu
V souvislosti se zahradou jsme
a Honzu a jejich domek
pořádali např. následující akce:
• Pořídit budky a krmítka pro
1. Semínkovna
ptáky
2. Burza rostlin
• Získat studii nových autorských
3. Zahradní slavnost (slavnostní
herních prvků (atelier Strašné
otevření zahrady veřejnosti)
dítě)
4. Víkend otevřených zahrad
• vyrobit originální koš na tříděný
(celorepubliková akce)
odpad
5. Zahradní výtvarný ateliér Modré
lišky pro dospělé
6. Mnoho dalších akcí proběhlo na
naší zahradě (netopýří den dětí,
netopýří noc, výtvarné workshopy,
besedy, ...)
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zahrada - náš dlouhodobý projekt

Slavnostní otevření zahrady veřejnosti
Od letošního roku je zahrada
v daných časech přístupná veřejnosti –
každý si sem za dodržení stanovených
pravidel může přijít posedět ve stínu
starých stromů, zahrát některou ze zahradních her nebo si zde například
udělat piknik.
Jedním z vyslovených přání
při komunitním plánování rekonstrukce staroškolní zahrady bylo vytvoření
hřiště na pétanque. Po mnoha dobrovolnických hodinách jsme si společně
přání splnili. A tak se historicky prvními vítězi pétanque turnaje stala dvojice
Dáša+Pavel. Rádi bychom v turnajích
pokračovali a vytvořili tak každoroční
tradici.
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FINANCOVÁNÍ SPOLKU V ROCE 2019

Většina finančních prostředků na provoz a lehkou renovaci objektu pochází
od soukromých dárců, obce Vrané nad Vltavou, nájmu od organizací, sídlících pod naší
záštitou v budově (nově vzhledem k zabrání prostoru horního patra už jen Dětská
skupina u Rybek), jednorázových či dlouhodobých pronájmů jednotlivých prostor
a grantů, o které jsme se v uplynulém období úspěšně i méně úspěšně ucházeli.

ŽÁDOSTI O GRANTY A PŘÍSPĚVKY V ROCE 2019

Financování projektu pomocí grantů vnímáme v dlouhodobém horizontu jako
zásadní, proto se této tématice hodláme důsledně věnovat i nadále. Téměř u každého
projektu je ale nutná vlastní finanční spoluúčast a finance použitelné výhradně
na provoz se neshánějí snadno. Nejvíce nám tedy scházejí peníze na běžný provoz
a snem je také získat prostředky pro stabilního zaměstnance. Řízení a koordinování
stále se rozrůstajícího spolku bude v dohledné době dobrovolnicky již neudržitelné.
Bez našich příznivců bychom nebyli schopni udržet úroveň budovy ani poskytovaných akcí a jejich materiálních a finančních darů si nesmírně vážíme. Za největší
přínos podobných akcí ovšem považujeme rozšíření komunity o nové členy, kteří jsou
ochotni přispět svým dílem k našemu projektu.
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FINANCOVÁNÍ SPOLKU V ROCE 2019

FUNDRISINGOVÉ AKCE A KAMPANĚ V ROCE 2019
1. Benefice - podlaha pro kavárnu Staré školy
O této akci viz text výše.
2. Dobročinná aukce výtvarných děl
Díky štědrým dárcům z řad umělců okolo Staré školy se nám podařilo
získat mnoho cenných uměleckých děl. A díky štědrým kupcům jsme získali
tolik potřebné finanční prostředky na provoz budovy (zejména na platby
za energie). Dražba uměleckých děl byla opět milým a zábavným setkáním
s dobročinným účelem.
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FINANCOVÁNÍ SPOLKU V ROCE 2019

FUNDRISINGOVÉ AKCE A KAMPANĚ V ROCE 2019
3. Giving Tuesday – daruj hygienickou kavárnu
I letos jsme se zapojili do celosvětového dne dárcovství. Po loňském
úspěchu, kdy se nám podařilo vybrat dostatek prostředků na nový dataprojektor, jsme se v roce 2019 snažili získat peníze na rekonstrukci kuchyňky
v kavárně. Kampaň probíhala online přes portál darujme.cz a také napřímo
symbolickým kavárenským stánkem před budovou. Vedle finančních příspěvků a slovní podpory jsme získali i nabídky odborné pomoci zdarma. Děkujeme
a těšíme se na rekonstrukci!
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BUDOVA ŠKOLY V ROCE 2019

Letos se nám podařilo získat finance na výměnu podlahy v naší hlavní
(a v současné době bohužel již téměř jediné) místnosti, v klubové kavárně.
Do prostor horního patra, kde přechodně působila státní MŠ Vrané/Vlt
po dobu demolice a stavby nové budovy MŠ, se nastěhovaly děti z družiny
místní ZŠ (z důvodů naplněné kapacity vlastních prostor školy).
Sprchy, které spolek Stará škola vybudoval před pár lety v horním
patře (určené pro uživatele tanečního sálu) musely ustoupit stavebním
úpravám pro zázemí MŠ resp. družiny ZŠ.
Na vybudování podlahy, kterou jsme zvládli vybudovat za minimální náklady
51 tis Kč, se finančně podíleli Nadace ČEZ, dárci z řad návštěvníků benefice
a spolek Stará škola z vlastních zdrojů.
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AKTIVITY OSTATNÍCH SPOLKŮ V BUDOVĚ

Dětská skupina u Rybek (ŽÍT SPOLU
Vrané, z.ú.) působí v naší budově již
šestým rokem. Navštěvuje ji střídavě
cca 20 dětí předškolního věku a
zájem o služby převyšuje maximální
kapacity. Pro veřejnost každoročně
pořádají několik akcí a ani v roce
2019 nechyběly:
• Celé česko čte dětem
• Adventní věncování
• velikonoční věncování
• vzdělávací kurzy a semináře (nejen)
pro rodiče
Vranští Skauti (Junák - český
skaut, středisko Vltava vrané
nad vltavou, z. s.) museli již v
loňském
roce
opustit
prostory v budově pro jiné
plány majitele objektu Staré
školy (kterým je Obec Vrané
nad Vltavou). Přesto se k nám
Skauti rádi vracejí a pořádají
zde akce.
• vánoční deskohraní
• Betlémské světlo
• svatomartinský lampionový průvod
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Výtvarná skupina Modrá liška musela
ztrátou horního patra v budově přesunout
svoji činnost do nevyhovujících prostor
kavárny. I přesto připravily kromě pravidelných kurzů pro zapsané děti i několik
akci pro širokou veřejnost:
• Výtvarné ateliéry pro dospělé v prostoru kavárny
• Zahradní vývtarný ateliér
• Výtvarný ateliér v terénu s výtvarníkem Tomášem Bambuškem
• Slavnostní vernisáž a výstavu
dětského výtvarného kurzu

přehled členů spolku v roce 2019

Spolek Stará škola je postaven na dobrovolnících. Až na minimální výjimky
je veškerý chod zajištěn dobrovolnicky bez nároku na odměnu, 2 členové dokonce
podporují spolek pravidelným měsíčním darem. Hlavní aktivní jádro spolku tvoří
cca 8 osob, ostatní členové pomáhají dle svých aktuálních časových možností.
Do budoucna je ale zajištění chodu spolku v takovémto rozsahu pouze
dobrovolnicky již neudržitelný. Naším velkým přáním by bylo získat finance
na jeden plný úvazek, které by umožnily spolku pokračovat se stejným
nasazením i do budoucna.
Seznam členů spolku k 31. 12. 2019:
Antonín Anděl, Dagmar Andělová, Dagmar Andělová ml., Filip Ditrich, Pavel
Filip, Mária Filipová, Michal Havelec, Jarmila Hlavsová, Milan Kollinger, Radka
Kollingerová, Medard Konopík, Martin Koubek, Michal Kubelík, Anna Lupienská,
Natálie Lupienská, Jan Medek, Lucie Medková, Karel Mündel, Věra Mündelová,
Nora Nesvadbová, Petr Pavlík, Filip Smetana, Václav Škvára, Sandra Telenská,
Jaromír Telenský, Pavel Trojánek, Kateřina Vrtišková.

15

PodĚkování dárcům,
sponzorům, partnerům
Vážení přátelé, návštěvníci,
přispěvatelé, sponzoři,
podporovatelé,
Velmi si vážíme, že s námi pomáháte
vytvářet Starou školu – místo pro
setkávání a vzdělávání. Za
celoročními aktivitami je nepočítaně
hodin dobrovolné práce, spousta
pozitivní energie a jen minimum
financí z veřejných zdrojů. Děkujeme
všem za vaše osobní materiální i
finanční dary, podporu, nezištné
nabídky vašich dovedností, realizaci
programů pro veřejnost bez nároku
na honorář a mnoho další pomoci.

Všem patří náš veliký DÍK
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Vedle nejmenovaných dárců
jednotlivců děkujeme našim
partnerům a sponzorům a těšíme se
na spolupráci v dalších letech:
Agosto foundation, Nadace ČEZ,
Obec Vrané nad Vltavou, MAS
Dolnobřežansko, seskupení
“...kontinual”, Vrané internet, Pavel
Filip Měření a regulace, SAP
Concur, Modrá Liška Vrané, DS U
Rybek (Žít spolu Vrané, z.ú.)

pavel filip,
ředitel spolku Stará škola, z.s.
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