Vltavan Davle v květnu 2014
11.5.2014, MVDr. Eduard Slanec
Na parníku Vltava z Prahy k Slapské přehradě
Jako každoročně květnový program činnosti Vltavanu je pestrý. Již 1. května jsme v počtu 16
krojovaných členů nastoupili na parník Vltava s dlouholetým kapitánem Karlem Mikšovským
(předvedl se v nové bílé slušivé uniformě) a společně s Pražskou paroplavební společností
oslavili otevření letošní plavební sezóny. Spolu s kolovým parníkem Vyšehrad, který oslavil
v loňském roce 75. výročí spuštění na hladinu Vltavy, vypluly oba parníky z Prahy přes
Zbraslav, Davli, Štěchovice pod Slapskou přehradu k soše svatého Jána. Při nástupu
cestujících všechny srdečně vítala delegace krojovaných Vltavanů. Počasí nám přálo až na
malý májový deštíček po vystoupení z parníků a malé procházce na občerstvení v restauraci
V proudech v Třebenicích. Cesta na Slapy trvala 2 hodiny a zpět 1,30 hodiny. Krojovaní
Vltavané z Prahy, Davle, Štěchovic a děti měli příjemné svezení zdarma, ostatní si výlet
museli zaplatit. Na parníku panovala pohoda a dobrá nálada a děti si cestu tam i zpět užívaly.
Obsluha parníku splnila každému jeho přání od nápojů, jídla, zmrzliny až po chutné
palačinky. Po nástupu cestujících ve Štěchovicích včetně starosty Štěchovic, byl parník plně
obsazen.
V každém případě si dovolujeme touto cestou poděkovat Pražské paroplavební společnosti
a.s. a kapitánu Karlu Mikšovskému za zprostředkování a umožnění tohoto příjemného zážitku
členům vltavanských spolků i ostatním účastníkům.
Oslavy Dne matek
10. května Vltavan Davle ve spolupráci s Městysem Davle připravil oslavy Svátku matek.
Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. V České republice připadá na druhou
květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny a dárky, většinou
vlastnoručně vyrobené. Jeho původ je ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a
matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.
V
Československu se začal slavit v roce 1923.
Zahájení oslav ve 14,00 hodin v Hotelu pivovar se ujal předseda Vltavanu MVDr. František
Dolejší a starosta Davle Mgr. Jiří Prokůpek. Přivítali všechny ženy a poděkovali jim za
jejich celoroční práci v zaměstnání i ve svých domovech. Mezi hosty byl také pan Karel
Štědrý. Mateřská školka připravila hezké a milé pásmo básniček k tomuto tématu. Sestra
Miluše Kliková pro ně připravila jako odměnu koláčky. Karel Štědrý se svým pořadem
písniček a příběhů přispěl k příjemnému odpoledni. Program pak pokračoval hudební
produkcí tria hudebníků Antonína Kubičeho, malým občerstvením (káva, zákusky a ovoce) a
všem účastnicím byl předán jako dík za všechno karafiát. Oslav se účastnilo více jak 75
občanů z toho 62 žen.

Na co se můžeme těšit v červnu?
Starosta se ve svém proslovu na oslavách Dne matek zmínil také o přípravách oslav předání
titulu „Vorařská obec“ Evropskou asociací vorařů u příležitosti svatokiliánské pouti 29.6.2014
na ostrově Sv. Kiliána. K účasti jsou zváni občané, zastupitelé Městyse Davle, členové spolků
Vltavanů, věřících farnosti štěchovického faráře A. Debeka. Oslav se účastní také mons.
Dominik Duka, který mimo celebrování mše na ostrově Sv. Kiliána posvětí prapor Vorařské
obce. Prapor a diplom předá pan A. Portet, prezident Evropské asociace vorařů ze
Španělska, při závěrečném jednání v Hotelu pivovar.

