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Vzpomínám si, že jsem před čtyřmi 
lety očekával až pět kandidátních 
listin, kromě naší, ještě opoziční 

„Jiné volby“, Ládi Boštíka, KSČM a nově vzniklé ČSSD. 
Naše Sdružení Nezávislí Vraclavi, které jsem do 
posledních komunálních voleb vedl, bylo nakonec 
jediným volebním seskupením, které dalo dohromady 
kandidátní listinu a volební program, takže všichni z této 
kandidátky se stali členy zastupitelstva obce. Do

Vážení spoluobčané,

funkčního období 2010-2014 vykročilo nové 
zastupitelstvo obce rekonstruovanou vraclavskou návsí

jsme sice jako každý rok v jeho 
polovině, ale na rozdíl od jiných za 
tři měsíce končí čtyřleté funkční 
období .  Nebude na škodu 
zhodnotit celé toto období, protože 
další číslo zpravodaje vyjde na 
přelomu roků 2014-2015.

Dokončení inženýrských sítí pro rodinné domky na 
Vraclavi „Na Drážkách“.

Oprava místních komunikací v Sedleci a ve Vraclavi.

Inženýrské sítě pro deset rodinných domů jsou hotové, 
kromě živičných povrchů komunikací a chodníků, 
protože při navážení materiálu na jednotlivé parcely by 
mohlo dojít k jejich poškození. Důležité ale je, že dnes na 
dvou parcelách stojí domy a třetí je prodána a vybavuje 
se na ní stavební povolení. Při budování inženýrských 
sítí byl po 40. letech dokončen zásyp betonového 
potrubí kanalizační stoky S2 mezi čp. 97 a čp. 101 a 
upravena stráň proti čp. 100.

V opravách místních komunikací jsme pokračovali ve 
střední části Sedlece mezi čp. 53 (Pavkovi), 23 
(Lohynský) a 57 (Kroumanovi).

Nosnými body volebního programu pro léta 2010-
2014 bylo například:

Letos v letních měsících máme v plánu opravit 
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Zatím jsme nechali odstranit provozní závady ve 
stávajících šatnách hráčů, ale počítáme s tím, že tato 
budova je v budoucnu nevyužitelná a stále hledáme 
možnosti, jak zafinancovat novou multifunkční budovu 
se zázemím hráčů, včetně WC a společenské místnosti. 

Rozšíření veřejného osvětlení na Vraclavi v ulici od 
čp. 128 k cihelně.

Autobusovou čekárnu vybíralo zastupitelstvo obce a 
vybralo dobře. Účel plní spolehlivě a její průhlednost 
nenarušuje celkový ráz návsi a znemožňuje delikventům 
její nerušené anonymní poškozování. Lavičky a 
odpadkové koše jsou rozmístěny, na fontánu dojde v 
příštích letech.

Bylo provedeno odbornou zahradnickou firmou a od 

Vyhlásili jsme dvě ankety. Výsledkem první bylo zjištění, 
že i přes malý počet zájemců je dětské hřiště v Sedleci 
potřeba, a jaké by mělo mít herní prvky. Druhá anketa 
byla cílená na umístění dětského hřiště v prostoru 
sedlecké návsi a rozmístění herních prvků. V současné 
době prověřujeme vhodnost polohy dětského hřiště před 
pergolou hasičské zbrojnice při zdi dvora čp. 13 
(Etrychovi).

Osázení parčíku okolo památníku obětem světových 
válek na Vraclavi.

komunikaci v části obce Vraclav v úseku od čp. 127 
(Milfaitovi) po čp. 128 (6 BJ - poslední dům vpravo 
směrem k Sedleci). K tomu necháme spravit propadliny 
po výkopech v komunikaci od čp. 130 (Matulíkovi) po čp. 
155 (Tučkovi) a výtluky po celé obci, o kterých víme a 
zaspárovat praskliny v komunikaci od základní školy po 
čp. 47 (Vlčkovi).

Odstranění havarijního stavu střechy kostela Sv. 
Mikuláše.

Vybudování zázemí na fotbalovém hřišti pro oddíl 
žáků.

Dětské hřiště na Sedleci.

Autobusová čekárna, lavičky a fontána na 
vraclavské návsi.

V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace. 
Oprava střechy kostela o celkových nákladech 6,5 mil Kč 
měla trvat od roku 2011 do roku 2013. Byl zázrak, že 
hned po podání žádosti v roce 2011 byl náš projekt 
zařazen do PZAD (Program záchrany architektonického 
dědictví) ministerstva kultury. Bohužel nám byly 
poskytovány o 70 % nižší finanční příspěvky, než jsme 
očekávali, a tak máme každý rok k dispozici okolo 800 
tisíc Kč. Dosud jsme opravili střechu nad presbytářem, 
oběma sakristiemi a levou věží. Letos opravíme střechu 
na pravé věži a sedle mezi věžemi. Jak opravíme 
střechu na kupoli, která spolkne 45 % celkových nákladů 
a měla by proběhnout najednou, s tím si lámu hlavu 
nejen já, ale ministerstvo kultury i pracovníci 
památkového ústavu.

Před nedávnem obec vykoupila pozemek, na němž leží 
místní komunikace, kterou máme v plánu letos opravit - 
od čp. 127 (Milfaitovi) po čp. 128 (6 BJ - poslední dům 
vpravo směrem k Sedleci). Souběžně s touto opravou 
připravujeme i nové veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.

samého začátku je ozdobou centra obce.

Ozdobné pískovcové koule s podstavci byly ze 
schodiště ukradeny již v roce 2001. Snad se v 
nadcházejícím programovacím období najde dotační 
titul, který obci pomůže k pořízení nových ozdobných 
prvků a opravě schodiště a lázní, na které viditelně 
působí zub času.

Obec má několik bytů - po jednom v kulturním domě a v 
budově obecního úřadu, v bývalých lázních ve Svatém 
Mikuláši a v bytovém domě čp. 113 ve Vraclavi. 
Modernizace se týká zejména bytů v čp. 113, kde jich má 
obec celkem 6. Tři z nich jsou modernizované pořízením 
splachovacích WC, čímž jejich nájemcům odpadlo 
užívání suchých na pavlači a v dalších dvou bytech 
proběhne modernizace ještě v letošním roce.

Příprava podmínek pro odpovídající péči o sociálně 
potřebné.

Oprava zdí okolo památníku obětem světových 
válek na Sedleci.

Modernizace bytového fondu obce.

Budova základní školy byla zateplena, a navíc vybavena 
novým teplovodním vytápěním s tepelným čerpadlem. 
Zateplení kulturního domu bude vyprojektováno v 
příštích letech. Spolu s ním bude vyřešena i stávající 
nevyhovující prosklená stěna sálu. Zatím jsme nechali 
zateplit stropy v restauraci a již se projevili úspory v 
nákladech na energie. 

Rybník pod Svatým Mikulášem.
Rybník si vzhledem k jeho pořizovacím nákladům obec 
zatím nemůže dovolit. Celoevropský trend je udržet 
vodu v krajině, proto předpokládám, že se v plánovacím 
období 2014-2020 objeví dotační titul, který zohlední 
vyšší náklady na hektar vodní plochy, než které povoluje 
nyní. 

Instalace chybějících ozdobných prvků na schodišti 
kostela Sv. Mikuláše.

Zateplení budov - kulturní dům, základní škola.

Opravě zdi předcházela oprava vlastního památníku a 
opravě památníku diskuse, zda by nebylo lepší ho 
rozebrat a přestěhovat na jiné místo, protože stojí na 
soukromém pozemku. Byl rozebrán, restaurován a 
znovu sestaven na původním místě. Následně byly do 
poslední cihly rozebrány a znovu postaveny zdi okolo 
něho. Zhotovitel díla odvedl velmi dobrou práci, na jejíž 
výsledek je radost se dívat.

Rezervujeme místo pro případnou výstavbu domu s 
pečovatelskou službou (DPS) v místě zastávky 
autobusů vedle obecního úřadu. Od veřejnosti jsme 
potřebu DPS nezaznamenali, takže bychom ho těžko 
obsazovali, což je nutná podmínka pro zahájení jeho 
výstavby.
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Mimo volební program jsme pořídili Strategický 
rozvojový plán obce Vraclav (SRPO) na léta 2014-2020. 
Jeho obsah vytvořili občané Vraclavi a Sedlece a 
zakotvili v něm následující priority - 1. Vzdělávání napříč 
generacemi, 2. Turistika a cestovní ruch, 3. Využití 
polohy obce a infrastruktury, 4. Spolky a tradice, 5. 
Kvalita života a služby, 6. Příroda, životní prostředí, 
odpady a zemědělství, 7. Podnikání, finance a správa 
obce. Tento plán je pro zastupitelstvo obce závazný a 
bude se jím řídit minimálně v následujících třech 
funkčních obdobích. Stal se součástí strategie Místní 
akční skupiny (MAS) „Nad Orlicí“, do níž obec Vraclav 
patří a je klíčem k získání Evropských i tuzemských 
dotací. SRPO je k dispozici na obecním úřadě.

Tolik komentář k plnění současného volebního 
programu na léta 2010-2014.

Přes politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 
(STAN) jsme vybojovali nový zákon o rozpočtovém 
určení daní (RUD), který výrazně pozvedl příjmy do 
rozpočtů venkovských obcí. Díky tomu jsme v minulém 
roce mohli zafinancovat zateplení budovy základní 
školy. Dalším užitečným cílem našeho hnutí je schválení 
zákona o Registru smluv. Politici se však brání 
povinnému zveřejňování smluv. „Nechtějí se vzdát 
moci“.

Byly realizovány další věci a akce obce, které byly a jsou 
potřeba provést z důvodu např. havarijních stavů, jako 
WC restaurace KD, sesýpající se stráň do potoka pod

schody do Svatého Mikuláše, dopravní značení po celé 
obci, fasády věží kostela sv. Mikuláše, různé výměny 
okapů, zdravotní řezy stromů atd.

Chtěl bych touto cestou vyzvat všechny oslovené 
právnické osoby a spolky k součinnosti, týkající se 
přispívání informacemi a novinkami o činnosti na 
internetovou stránku obce, ať není statická a nudná. 
Děkuji.

      Oldřich Koblížek - starosta obce
Přeji krásné prožití léta. 

Na závěr mého článku děkuji všem za všechno dobré, co 
jste vykonali a vykonáváte pro sebe, vaše rodiny, pro 
obec a pro veřejnost. Děkuji všem, kdo přispívají k 
čistotě, pořádku a rozvoji obce.

Domov seniorů

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak je schopna 

se o své občany postarat. Prioritou našeho Domova je 

úcta ke stáří a kvalita života. Zaměstnanci tohoto 

Domova si uvědomují, že obyčejný úsměv a vlídná slova 

mohou udělat mnoho dobrého pro lidskou duši, tímto 

přesvědčením se náš Domov řídí.

Máte-li zájem využít služeb Domova pro seniory Vysoké 

Mýto, stačí zaslat žádost, kterou naleznete na webových

stránkách Domova:

Prohlídka Domova je možná každý všední den od 8:00 – 
16:00 hodin na adrese Domov pro seniory Vysoké 
Mýto, Žižkova 913, 566 01 Vysoké Mýto. Sociální 
pracovník Vám poskytne stručný výklad o chodu 
Domova, seznámí Vás s cíli, zásady a pravidly Domova.

  http://vysokemyto.ledax.cz/informace-pro-zajemce/

Vysoké Mýto
Představení Domova pro seniory Ledax 

Domov funguje od roku 2011, kapacita je 100 lůžek. 

Obyvatelé mohou obývat jednolůžkový, dvojlůžkový 

pokoj či manželské apartmá.

Rád bych Vám představil Domov pro seniory ve 

Vysokém Mýtě. Své služby poskytujeme osobám 

převážně z celého Pardubického kraje, které mají 

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Máte-li zájem, přijďte na prohlídku, při které si např. 

prohlédnete prostory Domova, získáte odpovědi na 

možné dotazy (cena pobytu, možnost stravování, 

apod.). 
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Život naší farnosti probíhá v rámci liturgického roku a 

stále více se prolíná s činností vysokomýtské farní obce.

vypraví a pochopitelně 

pohostí. 

Vraclavské děti pak druhý den 

vypomáhaly i ve Vysokém 

Mýtě. Nemůžeme nezmínit ani 

pohostinnost Hana Maturové, 

která obě skupiny u nich doma

Vraclavským pomocníkům pak jenom chybělo posezení 

v improvizované farní vinárně z důvodu řízení vlastních 

vozidel.                                                                          

svaté zde na Vraclavi.

Noc kostelů se dnes, po vzoru  rakouských věřících stala 

nedílnou součástí i všech křesťanských církví u nás. 

Program byl nejen pestrý, ale i bohatý. Někteří z nás se 

přímo do akce zapojili vlastními silami ve Vysokém Mýtě 

a jeho děkanském chrámu. Zde byly rozhodující částí 

programu scénky ze Starého i Nového zákona, výstava 

kněžských bohoslužebných rouch a možnost vidět 

pohled shora, z věží kostela sv. Vavřince na celé město a 

okolí. Zajímavostí bylo i to, že dle historiků jsou 

nejzajímavější roucha nikoliv z Vys. Mýta, ale ze 

sousedního Zámrsku, kde se projevila štědrost 

dřívějších majitelů zdejšího zámku. Biblické scénky 

zdařile předvedly děti z choceňské i vysokomýtské

Ale pěkně popořádku. Tradiční Tříkrálová sbírka 

proběhla díky dvěma skupinkám vraclavských školních 

dětí, vedených zkušenými dospělými, mezi nimiž 

nemohla chybět ani paní doktorka Novotná z Vysokého 

Mýta. Výnos sbírky byl sice vyšší než v předchozím roce, 

ale stále zaostáváme i za takovými obcemi, jako jsou 

Slatina a některé další. Důležité však je, že se příběh Tří 

králů dostává k většině lidí celé 

země, bez ohledu na jejich 

vztah k víře a vedle finančního 

přínosu je pak požehnáním pro

všechny navštívené.

farnosti za řízení zkušených dospělých.            

V e l i k o n o c e  l e t o s  d l e  

křesťanského kalendáře byly 

až v druhé polovině dubna a tak všichni účastníci 

bohoslužeb již nemuseli strádat zimou ve vymrzlých 

kostelích. Naši věřící pak nejdůležitější svátky v roce 

strávili na společných bohoslužbách v chrámu sv. 

Vavřince ve Vysokém Mýtě, nedělní Hod Boží pak při 

s l a v n o s t n í  m š i  

 

Farní společenství

snímků si můžete radost připomenout i vy.                                                           

Vážení spoluobčané, za farní společenství přejeme 

krásné léto i dovolenou a především vždy šťastný návrat 

domů do naší zajímavé, historické obce.                                                                                                   

              Za vraclavskou farnost Ladislav Novák.                                                                                                           

Velkou radost jsme prožili poslední květnový víkend. V 

chrámu sv. Vavřince se konalo tradiční první svaté 

přijímání. Naši farnost zastupoval Martin Matura, dnes 

téměř jediný vraclavský ministrant. Po delší přípravě 

mělo deset dětí možnost přistoupit k prvnímu svatému  

přijímání. Nabitý vysokomýtský děkanský kostel prožíval 

společně s oslavenci jejich jeden z rozhodujících kroků 

na cestě víry. Slavnostní ráz byl umocněn hudebním 

souborem s názvem „Sboreček“, tvořeným mladými  

lidmi z Vys. Mýta a Chocně, účastí  kmotrů a kmotřiček, 

rozechvělými rodiči a řadami farníků. Díky přiloženým

                                                                                                                    

Život farnosti pak nejsou jenom chvíle prožité při 

církevních obřadech, ale i akce civilní jako je například 

farní zabíjačka a výlet za poznáním jiných krajů či 

pamětihodností. V květnu jsme se zúčastnili zájezdu s 

Vysokomýtskými do Rokole a Nového Města nad Metují. 

V Rokoli je vybudován na tradičním mariánském 

poutním místě nový klášter. Vedle církevních objektů 

jsme měli možnost zhlédnout úžasnou Grulichovu 

skalku u obce Sedloňov, osázenou skalničkami i 

vzrostlými stromy a keři z celého světa, oboru s jelení a 

černou zvěří a zkonzumovat výborný oběd včetně 

domácích zákusků. Výlet korunovala návštěva fary a 

kostela v Novém Městě nad Metují, kde je dlouholetým 

děkanem p. Janouch, který v devadesátých letech 

působil jak ve Vysokém Mýtě, tak i na Vraclavi.    
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Kulturní komise
První polovina roku 2014 byla bohatá na cestopisné 

přednášky, při  nichž jsme se ocitali na různých místech 

naší planety.

23. ledna 2014 proběhla cestopisná přednáška „Slasti a 

strasti Jihovýchodní Asie”, která byla ohlédnutím za 

putováním Ondřeje Voláka a Kláry Vtípilové. Svým 

osobitým podáním nám Ondřej představil Vietnam a 

Kambodžu. Posluchači s napětím zhlédli nejen 

fotografie z navštívených historických míst obou zemí, 

nahlédli do způsobu, a to odlišného dle jednotlivých států 

života prostých lidí, ale především obdivovali jeho 

odvahu, s níž si pochutnával na kulinářských

specialitách, tak vzdálených našim chutím. 

Přednáška se setkala s nevšedním úspěchem. Přejeme 

Ondřejovi  nové zajímavé putování a těšíme se na další

poutavé vyprávění.

20. února 2014 jsme měli možnost navštívit netradiční  

přednášku o pozoruhodných cestách Tomáše 

Černohouse s názvem „Odysea“. Prostřednictvím jeho 

vyprávění  jsme se s ním vydali na bicyklu do Izraele a 

Palestiny, pěšky do posvátných míst Kavkazu, či pomocí 

stratosférické sondy na okraj naší planety. Tomáš  

Černohous byl u nás na Vraclavi už počtvrté a opět 

nezklamal. Jeho přednáška byla na vysoké úrovni. I když 

připomíná nezkušeného mladíčka, jedná se o

 

profesionálního cestovatele.

 

 

vůbec poprvé!

našich významných osobností.

28. 3. 2014  jsme uskutečnili zájezd do Prahy na 

divadelní představení „Techtle mechtle“ do Divadla Na 

Fidlovačce. O čem to bylo? „Prožijte pohádkový 

víkend ve Ztraceném ráji!“ Takhle zněl inzerát v 

jednom farním časopise, který zlákal do osamělého 

hotýlku dokonce dvě dvojice. Protože přijely inkognito, 

pánové tu vystupují pod krycím jménem Smith a 

přítomné dámy pochopitelně nejsou jejich legitimní 

manželky! Z této výchozí 

situace se odvíjí komediální 

d ě j ,  p l n ý  z á m ě n  a  

ztřeštěných situací. Jejich 

„d i r igen tem“  je  tamní  

r e c e p č n í .  S k u t e č n ý m  

autorem této znamenité 

frašky je ovšem významný 

anglický herec a dramatik 

Derek Benfield, který se na 

českém jevišti objevuje

Myslím, že jsme se všichni moc  bavili a celé představení 

jsme prožili v příjemné atmosféře. Náš zájezd, díky 

včasnému příjezdu do Prahy, byl ještě obohacen  

prohlídkou Vyšehradu a vyšehradského hřbitova s hroby

Ve dnech  5.-13. 4.2014  jsme mohli navštívit výstavu 

fotografií pana Karla Mario Škopa s názvem Glamour, 

což je fotografický žánr, který se snaží zachytit krásu,

půvab a přitažlivost ženského těla.

Vernisáž proběhla úspěšně s hudebním doprovodem v 

podání  vysokomýtských hudebníků, Anežky Jiskrové a 

Ladislava Kully 5. 4. 2014 v 15 hodin v Regionálním 

muzeu ve Svatém Mikuláši. Paní ředitelka ZŠ Pavlína 

Filipi přečetla osobitý životopis pana fotografa Škopa, 

který vtipně vyjadřoval postoj k výtvarnému umění a 

fotografii vůbec. Jsem přesvědčena, že se výstava    

líbila, o čemž svědčil zájem i během týdne.



V úvodu jsem se zmínila o tom, že toto období bylo 
bohaté na cestopisné přednášky. Třetí v pořadí bylo 
vyprávění pana Mgr. Františka Krampoty s názvem 
„Zimbabwe, kaše a slzy k snídani“. Jak sám název 
napovídá, nebude asi něco v pořádku. Dovolte, abych 
Vám ocitovala slova Ing. Miroslava Zikmunda k práci 
pana Františka Krampoty. “Pokud je charitativní pomoc v 
Africe adresná a určena na školní docházku pro dítě 
které by se normálně do školy nedostalo, má taková 
pomoc význam. Organizace ACET přesně takto pracuje 
a tato záslužná práce se odráží v zářících očích kluků a 
děvčat z Ugandy a Zimbabwe. A právě pan Krampota je 
ředitelem organizace ACET. Je to člověk, který má zájem 
na tom, aby nejchudší z nás měli také přístup ke 
vzdělání. Byla jsem velmi potěšena, že oslovil mnohé 
přítomné, kteří si zakoupili knihu či certifikát na pomoc 
lidem s jinými životními podmínkami, než máme my, i 
když si mnohdy stěžujeme. Dokonce mě oslovila paní 
učitelka Veselovská, zda bychom nemohli udělat 
nějakou nástěnku k této problematice, aby se i ostatní 
dozvěděli, jak by mohli přispět těmto nejubožejším. 

Období prázdnin je obdobím odpočinku, dovolených,  
nových setkání a zážitků. Ať potkáváte lidi, vedle kterých 
se budete cítit příjemně a vytvářejte takové vztahy a 
prostředí, ve kterých bude ostatním s Vámi hezky.                              
    Za kulturní komisi  Mgr. Věra Nováková.

Tradice, které ožívají

zabijačku. 

Lidé na Vraclavi jsou prostě úžasní. Letos díky 
manželům Vlčkovým a jejich kamarádům oživlo po 
dlouhých letech u nás na vsi masopustní veselí a 
masopustní průvod. A tak jsem se manželů Vlčkových

Jak vznikl nápad vrátit se zpátky k tradici 
masopustu?

zeptala, kde vznikl ten skvělý nápad obnovit starou 
tradici masopustu.

Chtělo to nějakou akci pro děti i dospělé zároveň. Ptali 
jsme se sami sebe proč vlastně na Vraclavi není 
masopust. V minulosti jsem se zůčastnil zakládajícího 
ročníku masopustního průvodu v Praze na Žižkově a od 
tud jsem si odnesl zkušenost, že celá akce pokud není 
komerčně zaměřená, je jedna velká legrace. Počáteční 
rozpaky mé ženy se postupně proměnily v nadšení pro 
věc a s podporou Edity Neumannové jsme si všichni tři 
řekli jdeme do toho, i kdyby jsme měli jít jen my tři a naše
rodiny.
Co bylo nejtěžší v přípravě masopustu?
Asi vyřešit celé pojetí akce. Půjde jenom průvod masek? 
Nebo tam bude hrát i nějaká hudba? Zda do akce nějak 
zapojit i obec, Spolek proti nudě apod. Zda uděla

Nakonec jsme naplánavali trasu vsí a vymysleli průvod 
masek se zastaveními a s aktivitami jak pro děti tak pro 
dospělé. Hry měly být pro neurčitý počet účastníků, 
protože jsme nevěděli do poslední minuty, kolik nás 
vlastně půjde. Jednotlivá zastavení měla seznámit 
účastníky s tradicí masopustu více či méně formou hry. 
Velikou propagační podporu nám poskytla paní ředitelka 
Pavlína Fillipi, která vytiskla a vyvěsila letáky ve škole a 
školce. Také nám zapůjčila všelijaká chrastítka a 
bubínky do průvodu. Důležitou součástí byl i hudební 
doprovod. Vznikla tak masopustní kapela tvořená 
Šárkou Vlčkovou, sbormistr - příčná flétna, Michal 
Schejbal - housle, Kristýna Podešvová - klarinet, Bára 
Štursová – zobcová flétna. Den předem jsme se všichni 
sešli na jedinou generální zkoušku a secvičili několik 

Týden před akcí jsme začali s výrobou masek a 
pomůcek k hrám. V přípravě zastavení u Nováků nám 
velice pomohly a krásně dobově připravily hru lovení 
škvarků (bombonů) v hrnci, Věra a Věrka Novákovy. 
Olga Průšková a Štursovi poskytli zázemí pro pouliční 
hry a Denisa Štursová s Vendulkou Průškovou napekli i  
koláče. Což bylo moc milé a rádi bychom jim za to 
poděkovali. Celý průvod byl zakončen na hřišti 
opíkačkou vuřtů a podobných laskomin, kde zázemí 
poskytla rodina Neumannova. Děkujeme panu 
starostovi za jeho účast při akci a poskytnutí veřejného 
silničního prostoru a možnosti pálení ohně na hřišti.

jinak se fantazii meze nekladou.

Průběh akce se zastaveními jsme si vymysleli. Básničky, 
říkanky, písně a tradice vázající se k masopustu jsme 
nalezli v literatuře a na internetu. Také jsme se inspirovali 
bohatou škálou fotek na internetu z různých míst a zjistili 
jsme, že určité postavy jsou při průvodu nutné zachovat,

Odkud jste brali inspiraci?



__________________________________________

kterým bych též ráda poděkovala.

uskutečněných akcích.
Ráda bych vás opět poinformovala o našich

Tentokrát již v únoru mohly děti navštívit Dětský 
maškarní karneval. Letos pod vedením Vraclavských 
přerostlých trpaslíků. Opět v hojném počtu se vyřádily při 
dětských hitech od DJ Cicy. Poskákaly si na trampolíně, 
plnily různé úkoly, za které byly sladce odměněny. A v 
koláčích od sponzora - pekárny Sázava, si mohly 
vykousnout nějakou tu korunku. Opět byla bohatá 
tombola, o kterou se každoročně stará paní Jana 
Schejbalová a Jana Říhová, a tímto moc děkuji. Letos 
nám také přispěly sponzorským darem místní hasiči,

Další akce se konala již po osmé 1. 5. na Hradisku a byla 
to Kuličkiáda. Zúčastnilo se 15 dětí a i tak cvrnkaly skoro 
3 hodiny. Hraje totiž každý s každým zúčastněným. První 
3 nejlepší dostaly sladkou odměnu. Počasí až tak moc 
nepřálo, docela dost foukalo. Ale děti odcházely 
spokojené a my též - další povedená akce za námi.

A poslední akcí v 1. pololetí byl Dětský den 1. 6..Nebylo 
až takové vedro, aby se děti mohly nechat postříkat od 
hasičů, ale pro nás organizátory bylo příjemně, alespoň 
jsme se nemuseli péct na sluníčku. Účast byla veliká - 64 
dětí. Soutěžily o sto šest, za splnění všech 13 disciplín 

TJ Sokol Vraclav

hřiště.
V kabinách na hřišti jsou k dispozici sítě i míče, které si 
můžete zapůjčit. Klíče od kabin vám zapůjčí pan Brýdl, 

Přes léto budou sloupky ponechány na travnatém 
volejbalovém hřišti, ale lze je přemístit i na asfaltové

Všem dětem přeji sluníčkové, v pohodě prožité 
prázdniny, rodičům příjemný odpočinek na dovolené a 
vám všem ostatním krásné ve zdraví prožité léto.

namalovány, nové čáry - lze tedy provozovat tenis, 
nohejbal, volejbal, badminton atd..

paní Plocková Lenka či na obecním úřadě. 

září nebo říjen - Drakiáda

Zpráva pro všechny zapálené sportovce

A co pro vás tento rok ještě chystáme?

                                        Za TJ Sokol Lea Ochodnická.

Sokol ve spolupráci s obcí zajistil opravu travnatého 
volejbalového hřiště. Taktéž jsou na asfaltovém hřišti

31.10. - Večer světel

5. - 7. 9. - relaxační pobyt s kolama v Petrovicích u 
Blanska 

29.11. - Předvánoční dýchánek pro ženy

Budeme se těšit na setkání s vámi na nějaké naší 
akcičce. 

prosinec - Čertování 

dostaly něco dobrého na zub a odnášely si na těle 
třpytkové tetování, z kterého byly děti nadšené a moc se 
jim líbilo. Příjemným doplňkem byly též puštěné dětské 
písničky - děkujeme Marcelovi Říhovi za zapůjčení 
aparatury. Od doby, kdy už mezi námi není pan Rýz,  
jsme měli dětské dny bez hudby, protože nikdo neumí v
kabinách zapojit aparaturu.

organizačně podíleli - veliký dík.

Ráda bych poděkovala touto cestou sponzorům a to 
opět vraclavským hasičům a pekárně Sázava - moc 
děkujeme. A taktéž poděkování všem, kteří se

Na sobotu dopoledne jsme u nás doma uskutečnili 
setkání na téma masopust na Vraclavi v minulosti s 
paní Olgou Průškovou a paní Pospíšilovou. Jejich 
vzpomínky byly velice zajímavé a
obohacující.
A jak to nakonec dopadlo?
Sešlo se kolem 40 masek a celkově tak 70 lidí s čím 
jsme vůbec nepočítali. Počasí nám nadmíru přálo a tím 
jsme vesele ukončili dobu radovánek a obžerství a 
mohli tak zahájit dobu postní a přípravu na Velikonoce.

Třeba bude i jitrnička a sborový zpěv!?
                S pozdravem a díky všem za účast Vlčkovi.

A co příští rok?



Mateřská škola
Ve druhém pololetí letošního školního roku se děti 
zúčastnily několika zajímavých akcí. Pokračovalo 
vyučování hry na sopránovou flétnu s paní učitelkou Ivou 
Kučnou a hodiny anglického jazyka s paní učitelkou 
Šárkou Vlčkovou. Tato výuka byla zakončena 
ukázkovou hodinou pro rodiče dětí s předvedením 
nabitých vědomostí a slovní zásoby.
V zimních měsících probíhaly další lekce plavání na 
bazénu ve Vysokém Mýtě a ty byly zaměřeny hlavně na 
adaptaci dětí ve vodě a jejich postupný rozvoj 
plaveckých návyků. Kurz byl završen hodinou plnou 
vodních radovánek s prémiovým využitím nově 
postaveného tobogánu. Pro většinu dětí asi nejsilnější 
zážitek z celého desetihodinového výcviku.

Celý rok s dětmi prožíváme v tradicích. V únoru jsme se v 
masopustním průvodu vydali společně se školáky na 
dětský karneval do Kulturního domu. Zatančili jsme si, 
zasoutěžili a také si odnesli pěkné odměny. V březnu 
jsme ze vsi vynesli Morénu a přivítali jaro a na konci 
dubna se školka proměnila v čarodějné doupě, kde se 
slétlo mnoho čarodějnických mláďat. Kouzlili jsme a 
čarovali kouzelnické lektvary.

Aby nejezdila kultura jen za námi na Vraclav, několikrát 
jsme navštívili i Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě, 
kde pro nás bylo připraveno několik zajímavých pohádek 
od herců z divadla v Pardubicích, ale především velice 
hezky zpracovaný hudebně–pohybový příběh dětí z celé 
ZUŠ Vysoké Mýto – „Léto v zimě“. Stejně jako loni jsme 
navštívili Cinestar v Hradci Králové. Na tuto akci jsme 
pozvali i děti z MŠ Sruby a Stradouň.

Během celého pololetí dojížděla do MŠ divadélka s 
pohádkami – od klasických pohádek, až po moderně 
pojatá vystoupení dětí ze ZUŠ Vysoké Mýto. Obrovský 
ohlas sklidilo vystoupení s hudební tématikou v místní 
tělocvičně. Dětem bylo zábavnou formou předvedeno 
několik hudebních nástrojů a na závěr se zapojily do 
“hromadného koncertu“ s doprovodným hraním na dudy.

Krásné léto, pohodovou dovolenou a s úsměvem do      

V květnu jsme se seznamovali s přírodou na pěším 
výletě do Stradouně. Nožičky nás sice boleli, ale po 
dlouhé cestě na nás čekala sladká odměna v podobě 
zmrzlinového poháru. Celý rok jsme pak ukončili 
celodenním výletem do Potštejna. V krásném prostředí 
si děti užily her na louce, ale i na místním dětském hřišti. 
Vyzkoušely i opékání vuřtů v kempu Vochtánka a jako 
neplánovaný bonus nám bylo dopřáno být u vypouštění 
pstruhů do Orlice, což byl silný zážitek nejen pro děti, ale 
i pro celý pedagogický sbor. Na úplný závěr výletu jsme 
si nechali návštěvu místního zámku, kde nám jeho 
personál připravil velice zajímavou prohlídku s 
doprovodem kašpárka, paní kněžny a také zámeckým 
alchymistou. Příjezd na Vraclav si asi nepamatuje 
většina dětí – spánek byl totiž silnější, než nabyté zážitky.

Nesmíme ani opomenout nové materiální zázemí v MŠ. 
V letošním roce byly zhotoveny nové – barevné – skříně 
do třídy námořníků i žabiček, což velmi přispělo ke 
zlepšení prostředí ve třídách. Zakoupeny byly také nové 
hračky pro hry na zahradě a na pískovišti.
Jako každý rok proběhlo loučení s předškoláky, kterým 
přejeme mnoho úspěchů ve školním roce 2014/2015, 
samé jedničky a rodičům trpělivost a pevné nervy.

příštího školního roku, přejí učitelé MŠ Vraclav.__________________________________________

Mateřská škola a Základní škola
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Základní škola
Milí čtenáři,

ani jsme se nenadáli a opět tu máme konec školního 

roku. Také se vám zdá, že to rok od roku utíká rychleji? 

Zkusím se teď na chviličku zastavit a ohlédnout se za 

tím, co jsme v uplynulém pololetí zažili a co jsme se 

naučili.

I ve druhém pololetí jsme zůstali věrni našemu heslu 

Veselá školička, hravě a zdravě. Snažíme se, aby děti 

netrávily nezdravé množství času u počítačů a televize, 

a proto jim nabízíme veliké dobrodružství, které mohou 

prožívat s krásnou, zajímavou knihou v ruce. Zúčastnili 

jsme se dvou besed se spisovatelkami dětských knih. 

Pro větší děti se spisovatelkou Petrou Braunovou, která 

vtáhla žáky do mnoha svých dobrodružných knih a pro 

menší žáky s paní spisovatelkou Janou Vítovou. Ta 

představila svoji novou knihu O Květušce a tesaříkovi, ze 

života broučků. Obě vyprávěly dětem o práci 

spisovatelky, o tom jak složité to je, když kniha vzniká a 

kdo všechno se na jejím vzniku podílí. Aby děti měly ke 

knihám blízko, otevřeli jsme pro ně novou školní 

knihovnu. Knihovna je otevřena denně. Děti čtou, recitují 

a zkouší psát svoje vlastní texty.

Ke zdravému životu patří samozřejmě smích a veselí. A 

toho jsme si všichni užili při našem školním dětském 

karnevalu, který se konal 19. února. Sál byl plný pestrých 

barev, kostýmů a rozesmátých dětí. Tančili jsme, zpívali 

a také soutěžili. Bylo to bezva.

Sportujeme téměř pořád a tak k již tradičním akcím patří 

každoroční výuka plavání, kterou jsme s dětmi 

absolvovali v měsících od ledna do dubna a také výuka 

bruslení na zimním stadionu v Chocni. Jsme moc rádi, že 

děti mají o plavání i bruslení velký zájem. 

V březnu jsme uspořádali v pořadí druhý lyžařský výcvik 

pro žáky 4. a 5. ročníku. Přestože letošní zima ani v 

Krkonoších nenadělila potřebnou dávku sněhové 

nadílky, naši žáci si lyžařský výcvik na Benecku užili 

opravdu řádně. Na sjezdovce byli každý den dvakrát, 

vždy dopoledne a pak na večerním lyžování. Odpolední 

volno pak využili k překrásným procházkám v okolní 

přírodě. Byla to pohádka, na sjezdovce sníh, sluníčko a 

vedle rozkvetlá louka plná bledulí. Všichni se vrátili 

unaveni, ale zdrávi s mnoha nezapomenutelnými 

zážitky.

Důraz klademe i na zdravé stravování dětí. Nabízíme již 

několik let zdravé svačinky, které si mohou děti zakoupit 

před výukou. Jednou týdně poskytujeme dětem zdarma 

ovoce z projektu „Ovoce do škol“. Ve školní jídelně se 

naše paní kuchařky snaží vařit zdravě a chutně, žádný 

den nechybí ovoce či zelenina. A žáci si zkusili zdravou 

svačinku vyrobit v programu „Zdravá pětka“, ve kterém si 

zopakovali hravou formou pět zásad zdravého 

stravování.

Ke zdravému způsobu života patří také samozřejmě 

pocit bezpečí a jistoty, nejen doma, ve škole, ale také na 

ulici a v přírodě. To jsme se snažili dětem ukázat při 

Branně bezpečnostním cvičení (BRABENEC) v 

Dobříkově, které pro všechny málotřídní školy 

uspořádala škola v Dobříkově ve spolupráci s obcí. Žáci 

všech škol se setkali se záchrannými složkami. 

Dozvěděli se, jak tyto složky pracují a otestovali své 

znalosti u městské policie, hasičů, záchranné služby, 

českého červeného kříže i BESIPu. Den se vydařil, 

sluníčko svítilo a děti si odvezly mnoho nových 

vědomostí i zážitků.
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My však víme, že nejdůležitější pro všechny z nás je 
naše rodina. Bez ní by nebylo zdravě a ni hravě. A tak 
myslíme na naše nejbližší a chceme jim dát vždy aspoň 
malý dárek v podobě nějakého vystoupení, které potěší 
a pobaví. Proto jsme pro ně i letos druhou květnovou 
neděli přichystali Dětský Staročeský jarmark k 
příležitosti Dne matek. Přestože nám počasí nepřálo a 
byli jsme nuceni přestěhovat celé vystoupení z krásného 
barokního areálu Sv. Mikuláše do Kulturního komu, 
jarmark se vydařil. Nechyběly stánky s cukrovím, 
medovinou, občerstvením, ani malířský koutek a 
dílnička pro děti. Staročeskou atmosféru doplnila vůně 
vynikajících koláčů, které napekly naše paní kuchařky.
Děkujeme všem, kdo jste přišli.

Ratibořic.

Na závěr bych chtěla touto cestou velmi poděkovat všem 
pedagogům, kteří se starají o naše žáky i hospodářským 
pracovnicím školy za jejich obětavou práci, která 
mnohdy přesahuje rámec jejich povinností. Děkuji a přeji 
vám všem krásné letní dny plné pohody a sluníčka.

Nakonec odpočinek a relaxace, nedílná potřeba 
zdravého života. I my jsme si na konec roku dopřáli 
relaxaci v podobě výletu do Babiččina údolí. Navštívili 
jsme „Barunčinu školu“, kde jsme viděli, jak vypadala 
výuka v 19. stol., prohlédli jsme si muzeum B. Němcové 
a naučnou stezkou jsme se prošli až na zámek do

Školní rok jsme ukončili na školní zahradě společně se 
všemi dětmi a jejich rodiči při zahradním posezení. K 
vidění byla pohádka „Pojďme spolu do dob rytířů a 
princezen” a k tanci a poslechu hrála bubenická  skupina 
GRI GRI. Rozešli jsme se až v pozdních večerních 
hodinách a děti se nemohly dočkat rána a jejich 
vysvědčení.

                            Mgr. Pavlína Filipi

Sbor dobrovolných hasičů

Následnou akcí byl 15. února náš tradiční hasičský ples, 

který mně udělal velkou radost, protože zde dost 

podstatně stoupla účast občanů, a to ať už našich nebo 

cizích. Tato skutečnost nás potěšila především také z 

těch důvodů, že se tato akce zajišťuje čím dál hůř a není 

snadné ji uskutečnit. Velice vydatně nám v tomto směru 

pomáhají naši politici, kteří v rámci Občanského 

zákoníku rozhodli, že veškeré spolky si na tyto akce 

musí pořídit licence k prodeji veškerého sortimentu, 

který se na těchto akcích používá. Nevím, jak dalece byl

Dovolte mi krátkou informaci o našem sboru 

dobrovolných hasičů ve Vraclavi od počátku roku 2014. 

Naše činnost, tak jako každý rok, byla zahájena 24. 

ledna výroční valnou hromadou, která proběhla ve velké 

klubovně naší požární zbrojnice. Zde jsme si vytýčili 

úkoly na letošní rok a nyní je na nás, jak se s nimi během 

roku popereme. Schůze proběhla za průměrné účasti 

členů a skončila po hasičsku v časných ranních 

hodinách.

Vážení občané.

toto krok správným směrem, ale nám to tedy rozhodně 

starosti neubralo.

Toto je prozatím vše a do nejbližšího období vám všem 

přeji příjemné dovolené, dětem co nejlepší a bez 

úrazové prázdniny a nám hasičům klid zbraní. 

No, a je zde počátek léta a s ním i dětské datum 1. 

června, kdy na našem hřišti proběhlo dětské odpoledne. 

Vzhledem k venkovní teplotě a smůle dětí, zde naše 

technika tentokrát uplatnění nenašla.

                Stanislav Horáček

      

Poslední věcí, kterou v tomto období uskutečnil náš člen 

Martin Jílek ve spolupráci s paní ředitelkou naší Základní 

školy, byl nácvik evakuace a přednáška o protipožární 

ochraně dětí v období prázdnin. Zprávu a konkrétní 

informace jsem od Martina zatím neobdržel a tak 

popřípadě průběh této akce zmíním v příštím vydání 

tohoto časopisu.
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Vážení spoluobčané,
v loňském roce se nám podařilo díky ochotě mladých 
maminek, kterým není lhostejné dění v naší obci, obnovit 
činnost MS ČČK Vraclav. Aktivně se zapojily do práce 
pro obec a širokou veřejnost a snad mohu hodnotit jejich 
činnost jako úspěšnou. První a prioritní úkol, který jsme 
si dali, bylo zřízení mateřského centra „Vraclaváček“. To 
se nám díky vstřícné spolupráci obce podařilo. 
Propůjčila nám prostory v zasedací místnosti na 
obecním úřadě a na pobyt s dětmi venku uzavřenou 
zahradu v areálu obecního úřadu. Uspořádali jsme 
veřejnou sbírku na vybavení centra a tímto bych ráda 
poděkovala všem, kteří věnovali hračky, hry a nábytek. 
Zároveň jsme získali pár sponzorů, kteří nám pomohli 
mateřské centrum dovybavit.  Maminky se zde scházejí 
vždy v úterý a ve čtvrtek. Všechny maminky, které jsou 
doma s dětmi, mohou přijít mezi nás. Rádi je uvidíme.

A teď stručně o naší další činnosti. V květnu 2013 se v 
jídelně KD Vraclav uskutečnilo posezení ke Dni matek. 
Maminky s dětmi předvedly pro naše členky malé 
vystoupení a všechny přítomné byly obdarovány 
drobným dárkem a přáníčkem. 
Dále jsme se zapojili jako nezisková organizace do 
grantového programu “Společně za úsměv“ vypsaného 
společností Konzum Ústí nad Orlicí, který trval až do 
října 2013. Všem sto deseti občanům, kteří přispěli třiceti 
korunovým kupónem v Konzumu na mateřské centrum, 
moc děkujeme. 

V září připravila paní Koblížková pro veřejnost v jídelně 
KD Vraclav přednášku na téma popáleniny. 
V témže měsíci jsme se připojili k celosvětové tradici a 
rozhodli jsme se uspořádat „Den první pomoci“. Tento 
den připadá na 14. 9., ale protože nám nepřálo počasí, 
akce byla přeložena na 21. 9. 2013. Počasí nebylo o moc 
lepší, ale přesto se nás na místním hřišti sešlo dost a 
myslím si, že akce měla úspěch. Součástí programu byly 
soutěže pro děti i dospělé, ale především ukázka 
vybavení ZZS Pardubického kraje – posádky Vysoké 
Mýto a Sboru dobrovolných hasičů Vraclav, kteří měli 
připravený program. Dále byla ukázka výcviku psů v 
podání Aleny Limlové. V letošním roce nám nabídly 
ukázky i další složky, tak bude program ještě 
zajímavější. 

V průběhu července se konal den otevřených dveří v 
Mateřském centru “Vraclaváček“. Účast maminek i dětí 
byla hojná. 

V červnu 2013 proběhla humanitární sbírka na pomoc 
lidem postižených povodní. Jsme rádi, že jsou mezi námi 
lidé, kterým není lhostejné neštěstí jiných, a přinesli 
potřebné věci. Vše jsme následně převezli na sběrné 
místo ve Vysokém Mýtě. 

Také jsme se poprvé pustili do zajištění akce „Pálení 
čarodějnic“. Tato akce je velmi náročná na přípravu, a 
proto bych ráda touto cestou poděkovala všem, kteří 
nám pomáhali. Letos poprvé byla součástí soutěž „MISS 
čarodějnice“. Průvod čarodějnic přišel na místní hřiště, 
kde komise vyhodnotila vítěze. Ty pak měli tu čest zapálit 
slavnostně hranici. Všem se to moc líbilo a tak se 
budeme snažit pro příští roky z této soutěže udělat 
místní tradici. 

          Předsedkyně MS ČČK Vraclav Zdena Koblížková.

V listopadu jsme uspořádali veřejný turnaj v bowlingu ve 
Vysokém Mýtě. Heslem turnaje bylo jednoznačně „není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ a na závěr nám bylo 
odměnou přátelské posezení ve vinném sklípku Kobylí 
ve Vysokém Mýtě. Akce se zdařila a všichni se těšili na 
další turnaj.
V prosinci jsme se vydali na zimní výpravu do lesa. 
Každý měl nějakou dobrůtku pro zvířátka, kterou jsme 
nechali u krmelce v místním lese. Počasí bylo krásné, 
takže se naše výprava za zvířátky vydařila. A na závěr 
roku jsme se naposledy sešli v mateřském centru – 
samozřejmě to bylo předvánoční posezení spojené také 
s mnoha dobrotkami a nesené v duchu Vánoc.
Rok 2013 utekl jako voda a my jsme pokračovali v našem 
programu. V dubnu letošního roku jsme uspořádali 
„Velikonoční výstavu“ na sále KD Vraclav, kde jste měli 
možnost vidět zručnost našich spoluobčanů, kteří 
přinesli svoje výrobky, ale měli jste i možnost si některé 
věci vyzkoušet. O výstavu byl velký zájem, proto se 
budeme snažit v příštím roce o mnohem víc ukázek.

V květnu opět proběhl veřejný turnaj v bowligu. Akce se 
opět vydařila a tak ji plánujeme i na podzim.
Tím končí moje informace o naší činnosti a doufám, že 
se naše snaha dělat něco pro Vás a pro obec bude 
nadále rozšiřovat a přinese Vám všem alespoň trochu 
radosti. 

V letošním roce jsme pojali Den matek trochu v jiném 
stylu. Členky výboru MS ČČK osobně obešly všechny 
maminky, které jsou v naší organizaci. Předaly kytičku a 
přáníčko a musím říci, že radost, kterou jsme udělaly, 
jsem ani nečekala. I maličkost, která je předávaná 
osobně velmi potěší.

Český červený kříž

__________________________________________
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Brýdlová a na podzim i Lenka Filippiová.

Zde jsou výsledky turnajů z jarní části sezóny: 

   Turnaj ve Srubech – 4. místo Turnaj na Vraclav - 2. místo

   Vraclav – Sruby               2-11 Vraclav - Řetová             4-1

   Vraclav – Libchavy           2-4 Vraclav - Dolní Dobrouč 3-7

   Vraclav – Ústí nad Orlicí 2-10    Vraclav - Kerhartice       10-4

poté se hra i výsledky zlepšily. Bohužel po celou sezónu 

byl velký problém v proměňování vyložených šancí, kdy 

nám občas chybělo i trochu štěstí. Nejvíce branek 

nastřílel Honza Soušek, následován Honzou Brýdlem, 

Markem Krajčovičem a Martinem Hanzlem. Ale 

pochvalu si zaslouží všichni za předvedenou bojovnost.   

V brance nastupoval Sebastian Talácko, v obraně Martin 

Hanzl, Jan Brýdl, Jan Winkler, Šimon Podešva a Tobiáš 

Pilař, v útoku Jan Soušek, Marko Krajčovič, Ben 

Talácko, Josef Janda, Vojta Hanzl, občas  Nikola

   Turnaj v Ústí nad Orlicí – 3. místo       Turnaj v Dolní Dobrouči - 2. místo

   Vraclav – Ústí nad Orlicí   2-6  Vraclav - Dolní Dobrouč   3-3/2-1

   Vraclav – Verměřovice      4-1 Vraclav - Verměřovice      4-2

   Vraclav – Žamberk            2-4 Vraclav - Králíky               0-4

   Vraclav – Sruby               1-5  Vraclav - Zámrsk           2-3

   Turnaj v Libchavách – 3.místo         Turnaj v Žamberku - 3. místo

   Vraclav – Libchavy          0-4  Vraclav - Žamberk         0-5

   Vraclav – Řetová               4-1 Vraclav - Řetová          7-0

   Vraclav –Sruby                  3-3 /3-2  Vraclav - Zámrsk              2-6

   Turnaj na Vraclavi – 1. místo Turnaj v Řetové - 3. místo

ani jednu zmiňovanou věkovou kategorii.

   Za fotbalový oddíl Zdenda Brýdl.

   Vraclav – Zámrsk               5-3 Vraclav - Sruby                0-6

Na sezónu 2013/14 jsme se domluvili na širší spolupráci 

se sousedním SK Zámrsk. Pod názvem Vraclav / 

Zámrsk jsme přihlásili do soutěže tři týmy: starší 

přípravku, mladší a starší žáky. Hlavním důvodem je 

přechod více než poloviny kluků z přípravky do mladších 

žáků, čímž bychom neměli dostatek hráčů pro

Všechny výsledky jsou na:

na pokutové kopy

V meziokresním přeboru Ústeckoorlicka a Svitavska se 

nám v uplynulé sezóně dařilo nad očekávání velmi 

dobře. Po podzimní části jsme byli na pěkném 3. místě. V 

jarní části jsme bohužel zaváhali s relativně slabšími 

Albrechticemi a následně i Rudolticemi, které jsme na 

podzim v pohodě porazili. To nás, přestože jsme v 

závěru soutěže zdolali silné týmy Sloupnice i Žamberka 

z čela tabulky, stálo vítězství v soutěži. Nakonec jsme 

obsadili krásné druhé místo, když se Štěpán Šípek stal 

nejlepším střelcem soutěže s 35 góly. Bohužel v příští 

sezóně se tým bude již muset obejít bez jeho střeleckých 

schopností, stejně tak jako bez dalších dvou hráčů, kteří 

již budou v dorostenecké věkové kategorii. Tým bude 

doplněn novými hráči ze Zámrsku a v případě potřeby 

nejlepšími z týmu mladších žáků. Za zmínku též stojí, že 

čtyři hráči byli na střídavý start zapůjčováni do krajské 

soutěže – Dan Filippi a Matěj Plocek do Spartaku 

Choceň a Tomáš Klofanda s Vojtou Vařečkou do TJ

Jiskry Litomyšl.  

Konečná tabulka meziokresní přebor 

Ústecko/svitavsko 2012/2013

 PK – vítězství dosažené v případě nerozhodného stavu

Starší žáci

http://nv.fotbal.cz/domacisouteze/kao/pardubicky/usti/soutez

e.asp?soutez=534E1A&show=Vysledky

 

Stojící zleva: Roman Plocek, Václav Filippi, Štěpán 

Šípek, Tomáš Klofanda, Tomáš Peťovský, Dan Filippi, 

Matěj Plocek, Jaroslav Peťovský, Dan Morávek, 

Zdeněk Brýdl.  Sedící zleva: Lukáš Peťovský, Michal 

Schejbal, Tomáš Lupoměský, Vojtěch Vařečko, Bořek 

Vopařil, Filip Tesař, Dan Stolár. 

Starší přípravka

Soutěž okresního přeboru starších přípravek se 

odehrávala již tradičně turnajovým způsobem za účasti 

čtyř týmů. V úvodu jarní části se nám vůbec nedařilo, 

 Tým Záp.  +      0   –        Skore     Body    PK 

1. Sloupnice 20 16 1 3 98-35 50 1 

2. Vraclav 20 15 1 4 71-30 46  

3. Žamberk 20 14 1 5 80-33 44 1 

4. Rudoltice 20 12 2 6 54-41 38  

5. Rybník 20 9 5 6 38-43 34 2 

6. Radiměř 20 9 0 11 39-45 27  

7. Tatenice 20 6 5 9 38-36 26 3 

8. Sebranice 20 7 2 11 33-37 24 1 

9. Kunčina/Mladějo 20 5 2 13 28-72 18 1 

10. Březova nad. Svitanou 20 4 2 14 27-52 16 2 

11. Albrechtice 20 1 3 16 9-91 7 1 

 

TTC Sedlec

Tato sezóna byla pro nás dosti neobvyklá, přestože naše 
B mužstvo postoupilo v minulé sezóně do Op1. Pro tuto 
sezónu jsme měli pevné soupisky, což bylo velmi 
náročné na sestavy, a přesto jsme se rozhodli, že naše 

Zpráva o činosti oddílu stolního tenisu TTC Sedlec  
2013-2014.

Fotbalový oddíl TJ Sokol Vraclav



nejlepší hráče pustíme zahrát si divizi a kraj do 
Litomyšle. Aby to nebylo pro nás příliš bolestivé, rozhodli 
jsme se společně s Litomyšlí, že část našeho mužstva 
spojíme na Litomyšl-Sedlec. Tím v Litomyšli vznikla 3 
mužstva s označením Litomyšl-Sedlec A,B,C. Do těchto 
mužstev přestoupili na rok Schejbal Petr, Sochor Martin, 
Stieber Břeta a Pelikán Kuba. Ostatní hráči, kteří nebyli 
na soupiskách těchto 3 mužstev, v Litomyšli hráli za 
Jiskru Litomyšl a na Sedleci za TTC Sedlec. Je fakt, že 
tím vznikly hlavně problémy mužstvům na Sedleci, 
hlavně kvůli pevným soupiskám. Ale hráči B mužstva, 
jelikož si vybojovali postup do nejvyšší třídy, si to chtěli 
zkusit. Oslabené mužstvo o Pelikána, který přestoupil a 
Kubu Meisnera, který měl jiné starosti (slíbil mě ale, že 
tato sezóna již bude herní), na soutěž nemělo a po roce 
se vrátilo do OP2. Myslím si, že když letos oba Kubové  
budou nastupovat, Péťa Svatoš zlepší tréninkové úsilí, 
tak sestava Vachalík, Nežádal, Sochor Jenda a Petr 
Matoušek, Pelikán, Meissner, Svatoš na to mají, aby 
znovu hráli o čelo OP2. V OP1 budou v základu 
nastupovat občas Schejbal Petr, který se po roce vrací, 
Novotný Jirka, Hrubeš Láďa a nestor Táborský Jirka
starší.
V sezóně 2013-14 se naše A mužstvo umístilo na 5. 
místě, když jak už jsem dříve předeslal B mužstvo 
sestoupilo. A mužstvo hrálo v sestavě Novotný, Hrubeš, 
Táborský, Vachalík a Nežádal a sestoupivší Béčko v 
sestavě Sochor Jenda, Matoušek Petr, Hýbl Josef, 
Svatoš Petr a Janků Jarda. Pro minulou sezónu jsme 
nemohli postavit 3. mužstvo, jelikož se zranil Smutný a 
předseda ukončil sportovní činnost. Ale co je potěšující, 
na letošní rok již budeme mít pro ustanovení 3 mužstev 
dost hráčů. Jak jsem psal, vrátili se Schejbal a Pelikán a 
přestoupí k nám Kačka Hýblová. Stieber nám sice utekl 
na rok do Lanškrouna a Martin zůstává ještě rok v 
Litomyšli, ale pokud nejsou pevné soupisky, pro
jednotlivá mužstva je hráčů dost.
A teď krátce o společenství s Litomyšlí.
A mužstvo hrálo Krajskou divizi, když všechna utkání 
odehrála dvojice Sochor Martin a Břeta Stieber, 
doplněná hráči Litomyšle. Od  začátku jsme bojovali o 
místo v první trojce, za suverénním Ústím, které taky 
postoupilo do ligy, a nám se třetí místo podařilo udržet.
Aby naši hráči byli plně vytíženi, oba dva bojovali i v 
krajském přeboru společně s Kubou Pelikánem a 
doplněni byli předsedou krajského svazu Karlem

C mužstvo Litomyšl-Sedlec bylo převážně složeno z 
hráčů Litomyšle a uhájilo příslušnost v KP B.

Štarmanem.

Vybíralem z Lanškrouna.

Opět se bojovalo o přední umístění, ale jelikož bylo 
během sezóny rozhodnuto, že netrváme na postupu do 
ligy, poslední utkání jsme odehráli s náhradníky, s Péťou 
Svatošem a na hostování s vypůjčeným mladším žákem

Tabulka divize:

Tabulka regionální přebor 1. třída:

Nyní krátce k sestavám.  

B mužstvo: 

Není každý rok  posvícení, ale doufám, že nadcházející
sezóna bude o kapánek lepší.
Problém stále máme s mládeží, pokud se najde nějaký 
tatínek a hlavně kluk nebo holka, kteří budou do toho 
sportu zapáleni, je vyhráno. Jenom si vzpomeňte na 
naše mladé hráče v 80 letech. Táborský Jirka a Petr 
Schejbal a v nynější době se daří i Pepíkovi Hýblovi, 
když jeho syn Jenda hraje v Hradci kraj a Katka příští rok 
si u nás zahraje soutěž společně s muži OP 5.
Tady museli a musí tátové ze začátku pomoc, a když se 
dětem začne dařit, je o budoucích stolních tenistech 
rozhodnuto.

Tabulka krajská soutěž KSB:

Nežádal, Svatoš, Vachalík, Sochor, Matoušek, Janků, 
Pelikán, Meissner, Hýbl Josef, Hýblová Katka, 
Kopecká Věra

Herna po loňské opravě parket a zatemnění oken je nyní 
opravdu hezká, i když na rozměry jen tak tak, ale 
ostatním oddílům se líbí. Bez finanční pomocí Obecního 
úřadu a ostatních sponzorů by se asi ping pong na 
Sedleci nehrál, nebo jen rekreačně. A tak doufám, že 
nám zachovají přízeň i pro další léta. Proto jim patří dík.

A mužstvo:

Matoušek, Janků, Pelikán, Meissner, Hýbl, Hýblová, 
Kopecká, Bartoš Bohuslav, Smutný Zdeněk, 
Ochodnický Dušan.

Hrací dny soutěží jsou sobota nebo neděle.Tréninky 
úterý a čtvrtek.
Jako obvykle na závěr sezóny je schůze v Sedlecké 
hasičárně s občerstvením a posezením při klobásách 
a Plzeňské dvanácce.

Přeji Všem hráčům a vedoucím do nové sezóny hodně 
zdraví a sportovních úspěchu.                    
                    Za TTC Sedlec předseda  Schejbal Josef.

Schejbal Petr, Novotný Jiří, Hrubeš Láďa, Táborský 
Jiří, Nežádal  Karel, Vachalík Lubor, Svatoš Petr,

C mužstvo: 

Sochor Jan, Matoušek Petr, Janků Jaroslav, Pelikán 
Jakub, Meissner Jakub, Hýbl Josef.

1. TTC Ústí nad Orlicí A 22 21 0 1 0 216:86 63 
2. TJ Sokol Č.Třebová A 22 15 2 5 0 201:153 47 
3. TJ Jiskra Litomyšl SedlecA 22 13 1 8 0 184:162 40 
4. KST Linea Chrudim B 22 11 1 10 0 170:167 34 
5. TTC Ústí nad Orlicí B 22 9 4 9 0 171:175 31 
6. SK US Steinerová Choceň C 22 10 1 11 0 182:178 31 
7. TJ Tesla Pardubice A 22 7 5 10 0 159:180 26 
8. KST Linea Chrudim A 22 7 4 11 0 162:190 25 
9. TJ Slovan Moravská Třebová A 22 6 7 9 0 175:185 25 

10. TJ Jiskra Holice B 22 8 0 14 0 139:191 24 
11. TTC Medovinka Hlinsko A 22 7 2 13 0 157:190 23 
12. TTC Skuteč A 22 3 3 16 0 142:201 12 

  

 

1. TJ Sokol Borová B 22 18 3 1 0 215:116 57 
2. Orel Orlice A 22 17 4 1 0 209:136 55 
3. TJ Jiskra Litomyšl Sedlec B 22 13 1 8 0 188:156 40 
4. TJ Sokol Sudslava A 22 11 3 8 0 180:171 36 
5. TJ Sokol Řetová A 22 10 4 8 0 180:166 34 
6. TJ Slovan MoravskáTřebová B 22 11 1 10 0 171:165 34 
7. TTC Ústí nad Orlicí C 22 9 3 10 0 173:172 30 
8. TJ Vidlatá Seč A 22 6 4 12 0 134:194 22 
9. KST Vysoké Mýto 22 5 5 12 0 157:189 20 

10. TJ Jiskra Litomyšl Sedlec C 22 6 2 14 0 149:197 20 
11. TJ Svitavy A 22 5 1 16 0 149:197 16 
12. SK US Steinerová Choceň D 22 4 3 15 0 146:192 15 

  

 

13

__________________________________________

1. TJ Lanškroun A 22 20 1 1 0 215:69 63 
2. TJ Sokol Česká Třebová B 22 20 1 1 0 213:73 63 
3. TTC Ústí nad Orlicí D 22 17 2 3 0 191:120 58 
4. TJ Jiskra Králíky A 22 11 3 8 0 184:145 47 
5. TTC Sedlec A 22 9 3 10 0 163:174 43 
6. TJ Sokol Žamberk A 22 9 1 12 0 162:173 41 
7. TJ Start Česká Třebová A 22 7 5 10 0 164:178 41 
8. TJ Lanškroun B 22 7 4 11 0 143:184 40 
9. TJ Sokol Mistrovice A 22 5 5 12 0 132:185 37 

10. TJ Sokol Plchovice Sršně A 22 6 3 13 0 136:189 37 
11. TJ Sokol Hnátnice 22 3 3 16 0 111:207 31 
12. TTC Sedlec B 22 1 3 18 0 93:210 27 
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MS Vrcha

Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás seznámil s činností 

našeho mysliveckého sdružení od mého posledního 

příspěvku. Jelikož jsem propásl uzávěrku zimního čísla, 

vrátím se ještě do loňského roku. V červenci 2013 jsme 

pořádali první ročník střeleckého závodu nazvaného 

Vraclavský pohár. Tuto akci výstižně popisuje článek 

otištěný v časopise Myslivost, takže si ho dovolím použít.

K výše napsanému bych ještě rád poděkoval zástupci 

starosty naší obce, panu Pitrovi za předání pohárů, které

k pohodové atmosféře po celou 

dobu závodu.                        F.N. 

Dne 6. 7. 2013 uspořádalo Myslivecké sdružení Vrcha Vraclav 

na své zrekonstruované střelnici závod v disciplíně lovecké 

kolo 2x20+finále. Závodu se zúčastnilo 32 střelců, ze kterých 6 

nejlepších střílelo finále, ani to však nerozhodlo o absolutním 

vítězi a tak následoval  rozstřel, ve kterém podlehl celkově 

druhý Ondřej Valenda domácímu 

střelci Aleši Mlíkovi. Na třetím místě 

se umístil Miroslav Vašina. Další 

pořadí bylo následující, 4. místo 

Mrkvička Vlastimil, 5. místo Štarman 

Jaromír, 6. místo Podaný Milan. 

Perfektně připravená střelnice spolu 

s vynikajícím občerstvením  přispělo

“První ročník Vraclavského poháru.

do této soutěže věnovala naše obec.

Další akcí byl náš tradiční myslivecký dětský den, 

konaný dne 7. 7. 2013. Počasí se vydařilo a tak nic 

nebránilo, bezmála 70ti dětem, se u nás na chatě vyřádit 

a opéct si vuřta. Rádi se dozvídáme, že po návštěvě 

našeho dne se některé děti přihlásily do mysliveckého 

kroužku.  Domníváme se, že tato akce se nám daří a nic

 Čas běžel jako voda a byl tu každoroční Myslivecký ples 

konaný 11. 1. 2014 na sále kulturního domu. 

Návštěvnost tohoto plesu je ještě stále na slušné úrovni, 

i když musím říci, že většina hostů je takříkajíc 

přespolních. Trošku nás mrzí, že jsme každý rok nuceni

vyslechnout si připomínky k myslivecké kuchyni, 

podávané u příležitosti tohoto plesu. K tomu mohu jen  

nebrání v ní pokračovat.

V minulých číslech jsem žádal majitele psů, aby 

nenechávali pobíhat své miláčky volně po místech, kde 

by mohla být rušena zvěř. Bohužel tato prosba nebyla 

vyslyšena a tak není vzácností najít opuštěné bažantí 

Mimo každoročních činností, které jsem zde již 

popisoval, jsme v březnu zakoupili a předložili 

medikované krmivo proti střečkovitosti pro srnčí zvěř. 

Opět byly z našich voliér vypuštěny do volnosti bažantí 

slepice. V květnu jsme v součinnosti s obcí uspořádali 

brigádu na úklid okolí Vraclavi a Sedlece a opět posbírali 

1.7 tuny odpadu. Dál se staráme o políčka, která se nám

osvědčila.

 Za MS Vrcha Vraclav myslivecký hospodář Aleš Mlíka.

si u nás občas zatrénovat.

Tolik k naší dosavadní činnosti, o další vás seznámím v

následujícím čísle.

říct, že absolutně není v naší režii a ani úplně podle 

našich představ. Je už jiná doba a věci bohužel nelze

Další akce se týkaly opět střeleckého sportu, kdy v 

jarních měsících probíhaly na naší střelnici závody 

družstev mysliveckých sdružení okresu Ústí nad Orlicí, 

dále pak okresní přebor v loveckém kole a další zcela 

veřejný závod. Těchto akcí se účastní stále vyšší počty 

sportovních střelců, což svědčí o tom, že naše práce 

není zbytečná. Dalším důkazem kvality naší střelnice je, 

že skeetová juniorská reprezentace ČR projevila zájem

hnízdo plné vajec, nebo opuštěné srnče v trávě, které

nebudu komentovat, možná by nebylo od věci některé

                         Na závěr přeji všem krásné prožití léta.

V současné době se již připravujeme na další ročník 

Vraclavského poháru a v pořadí již 6tý dětský den, který 

proběhne dne 6. 7. 2014. Rád bych pozval všechny malé

dělat tak jak někteří pamatují.

bohužel bez přítomnosti matky uhyne.

fotografie uveřejnit. 

V zimě v lesích dle fotek z fotopastí odhání volně 

pobíhající vlčák srnčí od krmelce. Je to smutná realita a 

těžko se s ní bojuje, byť zákon je v tomto případě na naší 

straně a řešení by bylo možné přenechat státní správě, 

včetně finančního postihu majitele, k tomu bychom ale 

opravdu neradi přistupovali. Dalším neduhem některých 

spoluobčanů je vybírání korýtek krmelců, do kterých 

sypeme oves s ječmenem. To už raději ani

i velké příznivce, ale zpravodaj se vám pravděpodobně  

dostane do rukou až po těchto akcích.
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vědy v oblasti poznávání vesmíru.

V padesátých letech 20. století se badatelé pokoušeli vyřešit 

jisté záhady kvantové fyziky, která měla vysvětlit události 

odehrávající se v říši atomů a ještě menších (elementárních) 

částic. Z kvantové teorie totiž vyplývá, že předpovědi událostí 

v mikrosvětě mají nutně pravděpodobnostní ráz, výsledek 

podle výpočtu nemůže nastat jen jeden, ale například dva 

nebo více. Který z možných výsledků nastane ve skutečnosti, 

nemůže kvantová teorie z principu říci, neboť všechny by se 

podle ní měly uskutečnit najednou. To nám pochopitelně 

připadá jako nesmysl. Navzdory desetiletím pečlivých rozborů 

kvantové fyziky a poté, co se nashromáždilo ohromné 

množství dat potvrzujících správnost její pravděpodobnostní 

předpovědi, nedokázal ještě nikdo vysvětlit, proč nakonec z 

možných výsledků v každé situaci nastane jen jediný. Pro 

představu si vezměme obyčejnou hrací kostku, kterou hodíme 

a víme, že padne jedna z jejích šesti stran. Předtím, než 

hodíme, nevíme, která její strana padne, víme jen, že může 

padnout kterákoliv od jedné do šesti. Teprve, když se kostka 

zastaví, se to dozvíme. Podle výše uvedené interpretace

našeho vesmíru. Ale ať už by proces nastartování vzniku 

vesmíru byl jakýkoliv, dnes už se ví alespoň to, že ke vzniku 

jakým fyzikálním procesem by se tak mohlo stát, kde by se 

najednou vzala všechna hmota pro vytvoření kopie celého 

Záhada kvantové fyziky

Everettův nápad

V roce 1954, téměř 33 let poté, co velké osobnosti fyziky Niels 

Bohr, Werner Heisenberg a Erwin Schrödinger vybudovali 

základy kvantové teorie, si Hugh Everett, neznámý 

postgraduální student z Princetonské univerzity, uvědomil 

něco zarážejícího. Rozebral jednu nejasnost, okolo níž už 

dříve obcházel velmistr kvantové mechaniky Niels Bohr, ale 

kterou nikdy neobjasnil, a Everett odhalil, že správná 

interpretace teorie možná vyžaduje ohromnou síť paralelních 

vesmírů. Everettovy poznatky byly jedněmi z prvních 

matematicky motivovaných myšlenek, podle nichž by náš 

vesmír mohl být součástí velkého, spíše přímo nekonečného 

množství jiných, souběžně existujících vesmírů, čili 

multivesmíru (mnohovesmíru). Pro názornost použijme opět 

hrací kostku. Podle výše uvedené interpretace kvantové fyziky 

tedy ve skutečnosti mohou padnout všechny strany kostky 

zároveň. A to tak, že při zastavení kostky dojde k tzv. 

„rozštěpení vesmíru“ na více vesmírů stejných jako ten náš (i 

s těmi hráči, kteří kostkou hází), jen s tím rozdílem, že v 

jednom vesmíru padne jednička, v druhém vesmíru dvojka a v 

da lš ích  vesmírech  t ro jka  až  šes tka .  A pod le

prohraje atd.. Protože jsme od narození žili s vědomím jen 

jedné reality, je to pro nás nepochopitelné, nevíme,

V dnešním příspěvku se pokusím velmi stručně přiblížit, čím 

se mimo jiné v současnosti zabývají špičky světové

toho se další události už vyvíjejí v každém vesmíru odlišně. 

Hráč, který v jednom vesmíru vyhraje, v jiném 

kvantové fyziky ale vychází, že by měly padnout všechny 

strany kostky najednou.

vesmíru není třeba žádné hmoty, neboť součet hmotnosti 

všech částic ve vesmíru a gravitační energie rozpínání 

vesmíru, která je záporná, je přesně roven nule. (To platí pro 

tzv. „plochý“ vesmír jakým je ten náš, tzn. vesmír, jehož prostor 

není zakřivený, jak bylo v posledních letech pozorováním 

potvrzeno). Ke štěpení vesmíru pochopitelně nedochází jen 

při hodu hrací kostkou, ale neustále při všech jak 

makroskopických, tak i těch nejmenších mikroskopických 

událostech vzniká nepředstavitelně velká množina kopií 

vesmíru a každá kopie se dále štěpí na další a další vesmíry, 

každý vesmír pak existuje dál s odlišnou budoucí historií, 

přičemž se v takovém multivesmíru uskutečňují všechny 

možné varianty všeho dění. Everettovu teorii ale vědecký svět

považoval za fantastickou a nakonec upadla v zapomnění.

Přiznám se, že pro mne rovněž je těžko představitelná, ale 

když může např. jakákoliv elementární částice být na více 

místech zároveň (viz. loňské letní vydání Zpravodaje), je 

možno se smířit i s tím, že znenadání vznikne z ničeho celý jiný 

vesmír, který je ovšem pro nás neviditelný, neboť si vytvořil 

svůj vlastní prostor i čas a nachází se tedy v jiné (tedy ve své) 

dimenzi. Je třeba mít na paměti, že jsme teprve na počátku

poznávání světa a nemůžeme zdaleka ještě vědět všechno.

V Oxfordu ale nyní zjistili, že Everett se vydal správným 

směrem. Experimentálně prokázali, že atomové částice 

zaujímají nejasnou „superpozici“, ve které mohou současně 

rotovat různými směry, nebo se objeví ve stejnou dobu na 

různých místech. Hlavním závěrem jejich objevu je, že 

keříčkovité struktury, které vznikají při štěpení vesmíru na 

paralelní verze sebe samého, objasňují pravděpodobnostní 

charakter v kvantové mechanice. To podle oxfordských vědců 

dokazuje, že žijeme v jednom z mnoha paralelních světů, a

Rehabilitacre Everetta

nikoli v jedinečném.

Podle nastolené teorie by mělo existovat několik druhů 

paralelních vesmírů. Předmětem příspěvku však není 

jednotlivé druhy rozebírat, to se zájemce dozví v uvedené 

literatuře.  Zde si všimneme jen tzv. inflačního multivesmíru, 

který je snáze pochopitelný. Podle dosavadních poznatků náš 

vesmír vznikl procesem, který nazýváme „velký třesk“ a tzv.

Druhy paralelních vesmírů

inflací se v okamžiku rozprostřel do obrovských rozměrů. 

Takovéto velké třesky podle teorie probíhají neustále od 

věčnosti do věčnosti, čímž vzniká nekonečné množství 

vesmírů. Některé z těchto vesmírů už zanikly, některé – jako 

ten náš – jsou v plném rozkvětu a některé se teprve vytvoří. 

Má se za to, že každý vesmír má odlišné fyzikální vlastnosti a 

zákonitosti, v některých vesmírech nemohly vzniknout ani 

hvězdy a planety a tedy ani život. V dalším textu se budeme 

zabývat podmnožinou vesmírů (která je rovněž nekonečná) s 

podobnými vlastnostmi a zákonitostmi, které umožňují vznik 

hvězd, planet i vznik a vývoj života i inteligentních bytostí, jako 

je člověk. Takovým vesmírům, jako je ten náš vesmír, proto

říkáme antropické vesmíry.

Důsledky z toho vyplývající

 

Nedávné zpracování výsledků pozorování rozpínání vesmíru 

už potvrzuje, že náš vesmír se rozpíná stále rychleji a tudíž je 

Paralelní světy
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Lawrence M. Krauss: Vesmír z ničeho, 

dodnes by se na Zemi mohli potulovat a je otázkou, zda by pak 

vůbec byla umožněna evoluce člověka. V jiných vesmírech by 

nedošlo k vymizení neandrtálců a dnešní člověk by mohl

Závěr

Co se týče každého z nás, prožili bychom také všechny možné 

varianty svého života. Někdo by v jednom vesmíru žil ve 

městě, v jiném vesmíru na vesnici, v některém vesmíru by 

tragicky zahynul, v jiném by se ve zdraví dožil vysokého věku, 

v jiném vesmíru by byl truhlářem, v dalším vesmíru vědeckým 

pracovníkem, v některém vesmíru by se oženil s jinou ženou 

než v tomto, v mnoha vesmírech by se vůbec nenarodil atd..

Každý vesmír má svůj prostor a svůj čas, proto varianty v 

předchozích dvou odstavcích neznamenají, že by se 

odehrávaly současně. Časy jednotlivých vesmírů spolu 

navzájem nesouvisejí. Když jedinec v jednom vesmíru zemře, 

subjektivně se jeho vědomí opět „probudí“ tehdy, až se v 

některém jiném vesmíru vyskytne přesná kopie toho jedince. 

V tomto smyslu je pak možno hovořit o věčném životě. 

vypadat poněkud odlišně atd. V jiných vesmírech by mohlo 

zůstat vše jako v tom našem až do doby vývoje lidské 

společnosti a historie by v každém vesmíru mohla jít jinou 

cestou. Například, jak se s oblibou uvádí v literatuře, někde by 

Hitler vyhrál válku, někde jinde by se vůbec nenarodil, jinde 

zase by druhá světová válka vůbec nenastala, v jiných 

vesmírech by na Zemi hranice států vedly úplně jinudy nebo by 

neexistovaly vůbec, někde by lidé mluvili nám neznámými 

jazyky atd., atd. Prostě by se uskutečnily všechny fyzicky 

možné varianty událostí, některé s větší, jiné s menší

pravděpodobností.

tématu ještě vrátíme.

I když matematicky podle zákonů kvantové fyziky vychází vše 

tak, jak zde bylo popsáno, s jistotou to můžeme tvrdit až tehdy, 

bude-li experimentálně podán důkaz, že tomu tak opravdu je. 

Zatím jsou to jen hypotézy. To je základní princip vědy, která se 

nesmí spokojit s pouhou vírou nebo přáním. Dnes už jsou ve 

stadiu příprav experimenty pro důkaz existence alespoň 

jednoho paralelního vesmíru pomocí urychlovačů částic, 

především největšího urychlovače v CERNu u Ženevy, kde už 

byly nedávno napodobeny podmínky velkého třesku. 

Principem má být domněnka, že gravitace může prostupovat 

mezi vesmíry. Dočkáme-li se výsledků, pak se možná k tomuto

         Za astronomický klub Jaroslav Kubík.

Literatura: Peter Coles: Kosmologie, 

  
Brian Greene: Skrytá realita.

nutně někdy a někde zopakovat. A to opět nekonečněkrát.

souhvězdí, ani sami sebe.

Pro představu: počet různých možných uspořádání částic 
10^122uvnitř našeho viditelného vesmíru je asi 10  (slovy: deset

spíše v nekonečném multivesmíru) se kromě jiného nutně 

někde musejí nacházet přibližné, ale i přesné kopie naší 

planety Země a na některých z nich přibližné, ale i přesné 

kopie ž ivých organismů včetně č lověka. A na 

Pokud se potvrdí vše, co zde doposud bylo napsáno, vyplývá z 

toho nesmírné množství variant vývoje přírody i dějin 

společnosti. V některých vesmírech například by se před 65 

milióny let vyhnula Zemi planetka a nenarazila by do 

poloostrova Yucatan, dinosauři by tím pádem nevyhynuli a 

šesti. Při každém hodu může padnout pouze jedna hodnota z 

těch šesti. Pokud budeme házet jen jednou kostkou, je zřejmé, 

že maximálně při šestém hodu může padnout každá z těch 

šesti hodnot jednou. Při sedmém hodu se už nutně musí 

nějaká hodnota zopakovat (pokud se náhodou nezopakovala 

dříve), protože kostka více stran nemá. Podobně, budeme-li 

házet více kostkami současně, bude to obdobné. Při hodu 

sedmi kostkami nutně musí padnout nejméně 2 hodnoty 

stejné. Ze středoškolské matematiky, jmenovitě z 

kombinatoriky víme, že soustava o konečném počtu prvků, byť 

sebevětším, může mít prvky sestavené a propojené ještě 

mnohem větším počtem kombinací, než je počet prvků 

soustavy, ale počet těchto kombinací, byť obrovský nade 

všechny naše představy, je přece jen zase konečný. Z toho 

vyplývá, že i sebesložitější útvary, jako jsou planety, rostliny, 

zvířata i lidé (a možná ještě i dokonalejší bytosti) se v 

nekonečném počtu prvků vesmíru (a tím spíše vesmírů) musí

nekonečný co do rozlohy a množství hmoty a energie. Tento 

objev byl v roce 2011 odměněn Nobelovou cenou za fyziku. 

Abychom si dovedli lépe představit, o čem bude dále 

pojednáno, vezměme si opět na pomoc hrací kostku. Víme, že 

při hodu touto kostkou mohou padnout hodnoty od jedné do 

některých přirozeně se musejí vyskytnout i přibližné, ale i 

přesné kopie každého z nás. (Takové kopie každého z nás, 

které budou přesné do poslední elementární částice, pak 

zřejmě budou mít i totožné vědomí každého z nás, tedy 

budeme to přímo my. Nevíme vlastně, zda ke stejnému 

vědomí je až tak přesná hmotná kopie potřeba. To však není

Důsledky týkající se nás samotných

na deset na sto dvacátou druhou). To je nepochybně 

nepředstavitelně nesmírně obrovské číslo, nicméně je 

konečné. V každém takovém množství stejně velkých 

viditelných oblastí vesmírů tedy očekáváme v průměru jednu 

oblast, která vypadá přesně jako náš viditelný vesmír se vším 

všudy – a obsahuje Zemi, Slunce a ostatní planety Sluneční 

soustavy, stejné hvězdy, galaxie i nás samotné. Pokud 

bychom uvažovali oblast jen přibližně podobnou, našli 

bychom jich mnohem víc. A samozřejmě nejvíc oblastí bude 

těch, které se tomu našemu viditelnému vesmíru vůbec 

nepodobají, kde bychom nenašli ani Zemi, ani známá

Proto je dnes mezi astronomy, kosmology a fyziky rozšířena 

hypo téza ,  že  v  nekonečném vesmí ru  (a  t ím  

předmětem tohoto příspěvku).

16Uzávěrky jsou vždy 30. června a 10. prosince.

registrace pod ev. č.:
MK ČR E 17582

Náměty, připomínky, ale i Vaše příspěvky můžete předat
elektronicky na skola@vraclav.cz nebo

osobně v Základní škole Vraclav.

KRÁSNÉ, SLUNEČNÉ LÉTO.
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