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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 
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Úvodní slovo ředitele 

Vážení přátelé, příznivci a sympatizanti spolku Stará Škola Vrané, 

na prahu nadcházející sezóny našeho působení si již tradičně dovolím krátké ohlédnutí za 
rokem minulým. V roce 2018 jsme opět rozšířili naše aktivity a dále pracovali na již 
zavedených populárních akcích, tolik oblíbených našim obecenstvem. Jistota, že nastolený 
směr je správný a lze jej dále rozvíjet, se nám potvrdila. Stále jsme tím spolkem nadšenců 
a přátel, kteří se již od roku 2013 snaží o sbližování starousedlíků s nově příchozími, 
mladých lidí se seniory, lidí nesourodých profesí. Jednoduše všech, kteří si mají co říci a 
bez Staré školy by se možná nikdy nepotkali. Ta skvělá příležitost jeden druhému něco 
dobrého a podnětného předat a představit ostatním své zájmy a záliby, o kterých před tím 
často věděl málokdo, je stále přítomná, jiskření které u nás vzniká, je stále podstatou 
veškerého našeho snažení. Doba, po kterou se pohybujeme na vranské kulturní scéně, nás 
mnohému naučila, přinesla nové zkušenosti, přátele, výzvy i úspěchy a jistotu, že jdeme 
správným směrem. 

     Rok 2018 však nebyl jen sezónou úspěchů a výher, museli jsme se vypořádat i s jistou 
dávkou provozních omezení. Začátek stavby nové vranské mateřské školy vyvolal 
potřebu dočasného umístění několika tříd předškoláků do “naší” staroškolní budovy. 
Tím došlo k výraznému prostorovému deficitu a Stará škola tak byla nucena veškeré 
pravidelné i jednorázové akce soustředit pouze do místnosti kavárny, během léta pak 
na školní zahradu. Tento úkol se zpočátku jevil zcela nereálně. Leč nemalým úsilím, 
tolerancí a vzájemným pochopením jednotlivých aktérů se tento nelehký logistický oříšek 
podařilo vyřešit, samozřejmě za cenu mnoha kompromisů. Zmíněná změna provozních 
pravidel byla zároveň podnětem pro úpravy interiéru kavárny, která byla provedena s 
důrazem na maximální flexibilitu a možnosti variabilního uspořádání prostoru. Přesto se již 
cíleně upíráme ke konci léta 2019, kdy by se věci měly vrátit do původních kolejí a naše 
aktivity se rozdělí rovnoměrně do všech využívaných prostor školy.  

     Přesto - nebo snad právě proto (jako výraz sounáležitosti a sympatií) - jsme během roku 
2018 zaznamenali výrazný příliv nových příznivců, fanoušků, podporu naší komunity a v 
neposlední řadě tak i jistý nárůst objemu prostředků, bez kterých se bohužel žádná spolková 
činnost neobejde.  

     Všem, místním i přespolním, starousedlíkům i nově příchozím, mladým i těm starším, 
prostě a jednoduše každému, kterého naše práce a snažení oslovuje a se kterým nalézáme 
společnou řeč, náleží můj osobní i Staroškolní DÍK! 

S přátelským pozdravem, 

Ing. arch. Filip Ditrich,                     
ředitel spolku Stará škola, z.s. 
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Shrnutí našich aktivit v roce 2018 

 

Následující podrobnější výčet aktivit samozřejmě není úplný, ale dává jasnou 

představu o pestrosti a šíři záběru činnosti našeho spolku.  

 

Letos k nám do Staré školy zavítalo přes 3900 návštěv. Pro srovnání loni nás 

navštívilo 2300 hostů. Ale jak již bylo zmíněno v úvodu, o letních prázdninách jsme přišli o 

možnost využívat celé horní patro čili 3 místnost.  

 

Uspořádali jsme 37 nedělních akcí, 10 akcí na zahradě, několik dobrovolnických i 

firemních brigád. 

 Pořádali jsme pravidelné kurzy Výtvarky, Univerzity 3. věku, akce pro malé děti 

(Mimihrátky), taneční kroužky a jiné. Díky projektu Úřadu práce máme vytouženou 1. 

zaměstnankyni.  

 

Díky několika fundrisingovým akcím jsme udělali nový plot, v rámci kampaně Milý 

Ježíšku jsme pořídili nový “vytuněný” dataprojektor a spoustu drobných a větších 

potřebností do kavárny (a nejen tam). Mezi naše podporovatele tradičně patří místní 

komunita, Obec Vrané nad Vltavou, MAS Dolnobřežansko, Nadace Via, DS U Rybek a nově 

také nadace Agosto-Perpedes. 

 

Zapojili jsme se opět do již tradičních obecních akcí, např. lampiónový průvod na sv. 

Martina, ve spolupráci se Skauty Vrané. Pokračovali jsme ve spolupráci s dalšími místními 

spolky, především s místním Skautem, Národní galerií Perla, působícím v areálu bývalých 

papíren.  

Náš Facebook aktuálně sleduje 630 fanoušků.  

 

 

http://www.stara-skola-vrane.cz/


5 
Stará škola, z.s. www.stara-skola-vrane.cz             Výroční zpráva 2018  

Realizované akce pro veřejnost v roce 2018 

1. Výstava nových panenek 

2. Odpoledne s animovaným filmem 

3. Výtvarná dílna potisk triček a divadélko pro nejmenší 

4. Street foto - vernisáž fotografií Josefa Kopeckého  

5. Beseda Paměť a její potenciál 

6. Ukrajinská kavárna 

7. Jarní tiskařská výtvarná dílna s Modrou liškou 

8. Tvoření jarních věnců (akce DS U Rybek) 

9. Bolívie - vyprávění z cest 

10. Semínkovna - představení projektu, založení semínkovny v SŠ 

11. Místa a lidi - vernisáž obrazů Lenky Rubenstein  

12. Kurz pečení chleba I., II., III 

13. Takovej barevnej vocas letící komety - promítání filmu o Filipu Topolovi 

14. Kurz šití I. a II. s hernou pro děti  

15. Secret Cinema - promítání filmu s překvapením 

16. Banát - vyprávění z cest 

17. Jarní burza rostlin + komunitní brigáda na zahradě 

18. Pocity City Pocity - vernisáž Pavi TAire a Petra Dubjaka  

19. BENEFICE pro Starou školu 

20. Jógové odpoledne a koncert tibetských mís 

21. Výtvarná dílna Dagmar Dáji Andělové - Léto volá (šperky z peříček a třásní) 

22. Divadelní představení Hans Sachs a jeho kramářské frašky  

23. PJK Ptáci jako kytky - vernisáž obrazů Tomáše Bambuška   

24. Jógové odpoledne, povídání o Bali a lekce jógy 

25. Československé legie 1914-1918 - beseda s vojenským historikem Františkem 

Trávníčkem 

26. Zangskar Dream Trek — cestopisná beseda o Indii  

27. Zahradní slavnost - křest plotu 

28. Ukrajinská kavárna 

29. Celé Česko čte dětem (akce DS U Rybek) 

30. Výtvarný ateliér Modré lišky pro dospělé - zátiší 

31. Cibulové dopoledne 

32. Barma - cestopisná beseda 

33. Den poezie 

34. Koncert tibetských mís 

35. Adventní spirála 

36. Giving tuesday - dobročinný stánek  

37. Tvoření adventních věnců (akce DS U Rybek) 

38. Adventní dílnička s Modrou liškou 

39. Adventní koncert Něžná noc - Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl 

40. Betlémské světlo 
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Akce Benefice pro Starou školu 2018 

Benefici pro Starou školu (tj. naši největší akci roku) jsme pořádali letos již popáté. 

Jednalo se o nedělní odpoledne plné hudby (Suprkaple, Bára Ciprová & Martin Vejvoda, 

Marek Dusil Blend, Jakub Noha aj.), dílen nejen pro děti (DS U Rybek a Modrá liška), 

divadla (Bářino toulavé divadlo), jarmarku a spousty dobrého jídla a pití. Tématem letošní 

benefice bylo „Plot pro Starou školu“. Díky výtěžku jsme mohli nakoupit materiál na stavbu 

nového plotu. Benefici navštívilo kolem 400 sympatizantů a členů Staré školy. Nově jsme 

program doplnili o vernisáž prací dětí se skupiny Modrá liška. Také jsme si vyzkoušeli 

spolupráci s Kaskádou, místní pizzerií, restaurací a penzionem. Věříme, že si návštěvníci 

akci užili.  

 

 

Vernisáže a kulturní programy 2018 

Letos jsme uspořádali v kavárně Staré školy 6 výstav. Soustředili jsme se na kvalitu 

a tak to bylo letos méně než v letech minulých. Dvě výstavy byly inspirovány životem v 

zahraničí, jedna Spojenými Státy Americkými, druhá Francií. Dvě se věnovaly české krajině 

a lidem z naší kotliny. Nově jsme vystavovali práce dětí z výtvarné skupiny Modrá liška. 

Každá z výstav byla zahájena tradiční nedělní vernisáží, zpravidla spojenou s vystoupením 

spřízněných muzikantů.  

V lednu jsme zahájili úspěšnou výstavu Nových panenek ze sbírky JItky Vrbové a 

Petry Poslušné. Velikou radost jsme měli z výstavy fotografií Josefa Kopeckého s 

názvem Street foto - lidé na ulici. Pan Kopecký žije u nás ve Vraném, ale jeho fotografie 

doznaly uznání mnohem dál. Lenka Rubenstein se svými hyperrealistickými portréty, ale i 

obrazy z cest, respektive ostrova Nantucket, upoutala naši pozornost v dubnu. Její vernisáž 

akusticky doprovázelo trio Jake and Bake! Dalšími vystavovateli byli Pavi TAire a Peter 

Dubjak s výstavou graficky upravených fotografií a básní upravovaných. Jejich výstava 

POCTY, CITY, POCITY byla místy lehce kontroverzní, ale myslíme, že publikum jejich 

otevřenost uneslo. V rámci Benefice pro Starou školu jsme měli možnost podívat se na roční 
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práce dětí ze skupiny Modrá liška. Výstava měla úspěch, rodiče i široká veřejnost ocenili 

techniky, které děti během roku obsáhly, ale i zpracování jednotlivých témat. Posledním 

vystavovatelem byl režisér, scénárista, herec a malíř Tomáš Bambušek. Jeho velké oleje s 

nadpisem Ptáci jako kytky dokázaly pohladit originální škálou barev i výzvou k  pozorováním 

a návratům do přírody. Tomáš Bambušek má ateliér ve Vraném a představuje novou vlnu 

výtvarníků, které oslovuje české krajina a její zachycení a la prima. Dernisáž výstavy Ptáci 

jako kytky uzavřela v lednu 2019 naši 5. sezónu, která byla poznamenaná prostorovými 

změnami v budově. 
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Pravidelné kroužky a aktivity 2018 
V průběhu roku 2018 u nás probíhalo 13 pravidelných aktivit: 

● Taneční gymnastika I. 

● Taneční gymnastika II. 

● Taneční přípravka 

● Tanec contemporary pro děti od 8 let 

● FitBalet 

● Orientální tanec 

● Spontánní tanec 

● Anju jóga I. 

● Anju jóga II. 

● Mimi hrátky s Modrou liškou 

● Výtvarka s Modrou liškou I. 

● Výtvarka s Modrou liškou II.  

● Virtuální univerzita 3. věku  

 

 
 

Vzhledem ke ztrátě možnosti využívat celou budovu jsme museli od září 6 z těchto 

pravidelných aktivit zrušit a 6 přesunout do provizorních nevyhovujících prostor.  

 

Čtvrtá sezóna Virtuální univerzity 3. věku měla velkou účast po oba dva semestry, 

Akce pro seniory zaštiťuje paní Dagmar Andělová a vzhledem ke stále se rozšiřujícímu 

okruhu abonentů hodláme v této aktivitě pokračovat a rozvíjet ji i nadále. Navíc tímto 

počinem vracíme škole její původní účel a poslání. Tento fakt a jednoznačně pozitivní ohlasy 

od našich žáků nás těší nejvíce. Práce se seniory je pro nás důležitá, proto jim zkusíme 

příští rok nabídnou i pohybovou aktivitu, např. nordic walking a jógu pro seniory. 

Výtvarné kurzy a dílny skupiny Modrá liška pokračovaly i v roce 2018. Letos 

probíhaly 2 celoroční kurzy (vždy ve středu) a jeden Ateliér pro dospělé. Modrá liška 

http://www.stara-skola-vrane.cz/
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participovala na venkovních akcích, kde zajistila výtvarné dílničky pro děti. V květnu děti z 

kroužků Výtvarky vystavovaly své celoroční práce (školní rok 2017/18) na vernisáži na 

Benefici pro Starou školu. Oblíbené jsou i tradiční vánoční tvořivé dílny, kde si letos děti 

vyráběly papírové hvězdy na stromeček a razítkovací betlém. Konkrétně jsme v roce 2018 

pořádali 7 zejména výtvarně zaměřených dílen. Namátkou vybíráme tyto: 

● Velikonoční a adventní dílna pro děti s Modrou liškou 

● Výtvarný ateliér pro dospělé s Modrou liškou 

● Výtvarné kurzy Dagmar Andělové - Léto volá (šperky z peříček a třásní) 

● Kurz šití pro začátečníky I. a II. s Katkou Brožovou 

● Kurz pečení kváskového chleba  I., II. a III. s Modrou liškou 
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Projekt Zahrada nejen pro Starou školu v roce 2018  

V roce 2018 byla dokončená druhá etapa realizace komunitní zahrady.  Navázali 

jsme tak na loňský rok, kde jsme zahájili práce na revitalizaci naší zahrady. Naším 

cílem je zahradu dokonči v roce 2019 a pokusíme se získat Certifikát přírodní 

zahrady. Letos se nám podařilo: 

● dokončit dlažbu venkovní kavárny 

● realizovat smyslový chodníček 

● vysázet trvalkový a cibulový záhon  

● realizovat nový plot a vstupní branku 

● dovybavit venkovní mobiliář kavárny (židle a stolky) 

● pořídit sudy na akumulaci dešťové vody 
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V souvislosti se zahradou jsme pořádali následující akce: 

1. Semínkovna 

2. Burza rostlin 

3. Zahradní benefice (benefiční sbírka na nový plot) 

4. Zahradní slavnost (a slavnostní odhalení nového plotu) 

5. Cibulová slavnost 

6. Slavnostní zasazení jírovce maďalu v aleji před Starou školou - spolupráce 

mateřské školky, dětské skupiny U Rybek a Staré školy 
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Akce Zahradní slavnost - křest nového plotu 

Díky letošní benefiční akci se nám podařilo sehnat prostředky na stavbu nového plotu. 

Konstrukci navrhl ateliér “kontinual….”, na realizaci se pak podílela firma Truhlárna.com, 

Přemysl Bárta a zaměstnanci firmy SAP Concur. Všichni zúčastnění se na realizaci plotu 

podíleli bez nároku na honorář. Díky tomu, se podařilo snížit náklady na 21tis Kč. Veřejnost 

zafinancovala 14tis Kč, z činnosti spolku Stará škola jsme získali dalších 7tis Kč. Slavnost 

křtu nového plotu byla dalším milníkem v našem společném snažení o tvorbu komunitního a 

pěkného místa pro širokou veřejnost. 
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Realizace zahrady 2017 - 2018 v číslech 

● 2 participační setkání nad návrhem zahrady 

● 8 tematických přednášek o zahradě 

● při stavbě použito 23m3 štěrku 

● při stavbě použito 2,5 m3 betonu 

● položeno 201 dlaždic (tj. 5,4 t) 

● instalováno 50 ks obrubníků 

● vysazeno 6 jabloní 

● vysazeno 36 keřů 

● vysazeno 268 trvalek 

● vysazeno 540 cibulovin 

● pořízeno 11 venkovních stolků a 26 venkovních židlí 

● odpracováno 20 dobrovolnických brigád v celkovém počtu 860 h práce 

● celkové finanční náklady 274 000 Kč, z toho: 

○ 127 000 Kč z grantů a darů  

○ 103 000 Kč dobrovolnické brigády  

○ 44 000 Kč vlastní zdroje spolku Stará škola 

A co plánujeme na zahradě realizovat v dalším období?  

V roce 2019 bychom rádi vysázeli záhon ovocných keřů, bude dokončeno 

zamulčování výsadeb. Pro děti bude vytvořena venkovní dřevěná stavebnice, 

zahradu zabydlí zatím na zkoušku zvířecí společníci (morčata), o které se děti z 

dětské skupiny budou starat. Pro další zvířecí společníky budou vytvořeny ubytovny 

a stravovny - hmyzí domečky, ptačí budky, krmítka. Zvažuje se vytvoření vodního 

hřiště, začínáme plánovat nové herní prvky pro děti s realizací výhledově. 

Vzhledem k předpokládanému suchému počasí bychom rádi dořešili nakládání s 

vodou v zahradě - tj. dokončení systému akumulace a využití dešťové vody ze 

střechy budovy Staré školy, ověření možnosti využití studny a zajištění čerpací 

techniky, zajištění dostatečného závlahového vybavení (tj. hadice, závlahové pistole 

či tyče). Rádi bychom zahradu dovybavili potřebným nářadím - tj. krumpáč, lopata, 

hrábě, sázecí lopatka a další. Podaří-li se zajistit dostatečné finanční zdroje, bude 

pořízena venkovní hamaka a stínění a deka pro venkovní mimi-koutek, systém na 

venkovní tříděný odpad či mobilní ohniště. 

V letošním roce navážeme na loňský úspěšný první ročník semínkovny a 

zahradní burzy. Zahradu slavnostně otevřeme veřejnosti. Chystáme jarní 

petanque a kuličkový turnaj. Pokusíme se naši zahradu certifikovat jako přírodní 

zahradu a získat zahradní plaketu přírodních zahrad. Zapojíme se do Víkendu 

otevřených zahrad, kdy je během jednoho červnového víkendu otevřeno veřejnosti 

velké množství málo přístupných zahrad v rámci celé republiky.  

http://www.stara-skola-vrane.cz/
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 Financování spolku Stará škola 

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 (Skauti Vrané nad Vltavou, Military Game, 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 2018   

VYHLAŠOVATEL PROJEKT ŽÁDANÁ 
ČÁSTKA 
(Kč) 

VÝSLEDEK 

Obec Vrané n. Vlt. provoz budovy a 
spolku na rok 2018 

100 000 50 000 Kč  

MAS Dolnobřežansko Benefice pro SŠ 10 000 10 000 Kč 

Globus Lepší svět Zahrada společných 
potěšení 

130 000 0 (nepostoupili jsme do 
hlasovací fáze) 

ČSOB pomáhá 
regionům 

Plot pro Starou 
školu 

30 000 0 (nepostoupili jsme do 
hlasovací fáze) 

 

Financování projektu pomocí grantů vnímáme v dlouhodobém horizontu jako 

zásadní, proto se této tématice hodláme důsledně věnovat i nadále. Nejvíce nám však 

scházejí peníze na běžný provoz a snem je také získat finance pro pracovní poměr. Řízení a 

koordinování stále se rozrůstajícího projektu bude v dohledné době dobrovolnicky již 

neudržitelná. 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.stara-skola-vrane.cz/
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Fundraisingové akce a kampaně 

1.  Benefice - Plot pro starou školu  

O této akci viz text výše.  

 

 

2. Dataprojektor pro Starou školu  

Přednášky, besedy a zejména naše tradiční virtuální Univerzita 3. věku nás 

inspirovaly k zapojení do celosvětové kampaně Giving Tuesday. Nazvali jsme ji Projektor 

pro Starou školu a cílem bylo vybrat prostředky na nový kvalitnější dataprojektor, který by 

se dal bezdrátově propojit s notebookem. Akce měla velký úspěch, peníze jsme od dárců a 

podporovatelů získali a nový dataprojektor již úspěšně slouží! 

S naším soutěžním motivačním videem od podporovatelky paní Jarmily Hlavsové 

jsme navíc získali skvělý bonus v podobě výhry 20 000 Kč od organizace Giving Tuesday! 

Video ke shlédnutí zde: 

https://www.facebook.com/stara.skola.vrane/videos/1171727792982622/ 

  

 
 

http://www.stara-skola-vrane.cz/
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3.  Milý Ježíšku 

Další snahou, jak získat prostředky či spíše potřebné věcné dary, byla akce “Milý 

Ježíšku”. Vytvořili jsme symbolický dopis Ježíškovi, který “napsala” budova Stará škola a 

vyjmenovala spoustu konkrétních přání pod stromeček. Díky našim milým podporovatelům, 

kteří si zahráli na Ježíšky, jsme dostali mnoho drobných i větších darů, které nám pomáhají 

v běžném provozu od čajových lžiček, přes tablety do myčky až po hrábě a nůžky na 

keře. Pro aktivity s dětmi jsme dostali nadílkou hudební nástroje či psychomotorický 

padák. Akce se velmi povedla a přinesla spoustu potřebných věcných darů.  
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Budova školy 
200 let stará budova si žádá neustálou údržbu a nekonečné opravy. V letošním roce jsme se 

pokusi zhodnotit budovu (o zahradě viz oddíl zahrada) následujícími počiny:   

 

- oprava stropu v kavárně, vymalování kavárny  

- instalace nového osvětlení v kavárně a u vstupu 

- instalace nového projektoru a audiovizuální techniky 

- nové úložné prostory v kuchyňce kavárny  

- trouba a myčka na nádobí v kuchyňce (obojí darem) 

 

 
 

 

(Vzhledem k využití horního patra pro přechodný provizorní pobyt místní MŠ bylo v budově 

upraveno následující: z původního tanečního sálu, klubovny skautů a klubovny Military game 

vznikly 2 třídy pro mateřskou školu a 1 výdejna jídla, dále sociální zařízení pro předškolní 

děti v patře, nová linolea v patře, nové požární schodiště a dveře jak v patře, tak přízemí, 

nová mříž ke schodišti v horním patře, vymalování obou chodeb a přestavba skladovacího 

prostoru spolku na šatny pro MŠ.) 

 

 

http://www.stara-skola-vrane.cz/
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Aktivity ostatních spolků v budově 2018 

Dětská skupina u Rybek (ŽÍT SPOLU Vrané, z.ú.) pokračuje a dále rozvíjí svoji 

činnost. Navštěvuje ji cca 19 dětí a zájem převyšuje kapacity. Přispěl k tomu i grant z ESF, 

který se povedlo “Rybkám” získat o obhájit. Dětská skupina v maximální možné míře 

využívá potenciál zázemí školní budovy a zejména školní zahradu. Velmi populární jsou 

jejich akce pro veřejnost, tradiční Celé česko čte dětem (letos s Bárou Vajsejtlovou a 

Jarmilou Peškovou) a také tvoření adventních a jarních věnců. Záslužné  jsou i vzdělávací 

kurzy pro rodiče. Lektorky dětské skupiny vedou Sportovní přípravku v místní sokolovně a 

Jógahrátky v improvizovaných prostorách kavárny Staré školy. 

Výtvarná skupina Modrá liška musela přesunout svoji činnost do kavárny. Sice jsou 

to prostory ne zcela vyhovující, ale bohužel teď jiné nejsou k dispozici. Znamená to, že 

lektorky předem rozkládají velký pracovní stůl a nosí z půdy všechen pracovní materiál (na 

závěr po sobě uklidí a zase všechno odnosí). I přesto připravily kromě pravidelných kurzů 

pro zapsané děti i několik akci pro širokou veřejnost. Pravidelná aktivita “Mimi hrátky s 

Modrou liškou”, určená pro nejmenší děti a jejich maminky, získává stále větší oblibu a do 

Staré školy přivedla novou velkou skupinu podporovatelů, fanoušků a dobrovolníků.   

 Ostatní spolky užívající prostory v horním patře jako Skauti a zájmové sdružení 

Military Game, o.s. musely bohužel školu opustit a najít si náhradní prostory. 

Přehled členů spolku k 31. 12. 2018 

Antonín Anděl, Dagmar Andělová, Dagmar Andělová ml., Filip Ditrich, Pavel Filip, 

Mária Filipová, Naděžda Frélichová, 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, Pavel Trojánek, Kateřina Vrtišková. 
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Poděkování dárcům, sponzorům, partnerům  

Přátelé, vážení  přispěvatelé a sponzoři, 

 jménem spolku Stará Škola Vrané bychom Vám touto cestou chtěli vyjádřit srdečné 

poděkování za Vaši nezištnou podporu našich aktivit během roku 2018. Již šestým rokem 

jsme se snažili přinášet všem - spoluobčanům i přespolním příznivcům překvapivé a 

neotřelé zážitky. Účast kulturní veřejnosti na „staroškolních“ vernisážích, koncertech, 

přednáškách nebo například na Virtuální Univerzitě Třetího Věku nás naplňuje jistou hrdostí. 

Zároveň se stále vzrůstající chutí a očekáváním hledíme do budoucnosti, kde již nyní tušíme 

další výzvy a potenciální příležitosti. 

Opětovně, znovu a rádi si uvědomujeme, že mezi námi žije mnoho lidí s podobnými 

zájmy, kteří by se možná bez Staré Školy nikdy nepotkali a jejich projekty by se nepodařilo 

zrealizovat – většinou proto, že mnozí z nás si mnohdy „nepřipouští“ svůj potenciál.  A 

přitom často stačí „tak málo“… 

Všem patří náš veliký DÍK ! 

Vedle nejmenovaných dárců jednotlivců děkujeme našim partnerům a sponzorům a těšíme 

se na spolupráci v dalších letech:  

Obec Vrané nad Vltavou, MAS Dolnobřežansko, seskupení “...kontinual”, Vrané 

internet, Pavel Filip Měření a regulace, Stav-servis spol. s r.o., Kaskáda penzion a 

restaurace, Truhlárna, s.r.o., Nadace VIA, SAP Concur, Modrá Liška Vrané, DS U 

Rybek (Žít spolu Vrané, z.ú.)   

Ing.arch. Filip Ditrich 

ředitel spolku Stará škola, z.s. 

 

 

 

 

 

Na závěr jeden z milých ohlasů, které nás motivují v pokračování našeho snažení: 

Moc Vám děkuji za vlídné přijetí ve Staré škole a moc vám všem přeji, ať se vám 

nadále daří rozvíjet místní komunitu tak skvěle jako doposud. 

Krásné léto a hodně úspěchů i v provizorních podmínkách příštího roku! 

Srdečně zdravím, 

Petra, lektorka tanečních kurzů pro děti, červen 2018 

http://www.stara-skola-vrane.cz/
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Výkaz zisku a ztráty, rozvaha  
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