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Vltavané z Davle, Prahy a Štěchovic v krojích jako každoročně připravili na 1.11.2014  pietní 
vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Výročí připadá na 2. listopadu.  Památky se zúčastnilo 
téměř 80  Vltavanů položením věnců na hřbitově ve Štěchovicích a v Davli a za doprovodu 8 
členné kapely Bláži Zemana a společným posezením v Hotelu Pivovar. Převoz členů 
Vltavanů z Davle na hřbitovy a zpět včetně dobrého pohoštění se zhostil Vltavan Davle.        
O pestré kvalitní dezerty ke kávě se postaraly davelské Vltavanky, za což jim velký dík. 
Slavnostní vzpomínka byla ukončena v 18 hodin. Všem účastníkům poděkovali předsedové 
spolků br.František Dolejší a br.Petr Zikán.  
 
Jen na okraj si dovoluji připomenout, že památka se slaví od 10. století v zemích                      
s křesťanskou tradicí a je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný 
hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný 
život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. Památka věrných zemřelých se 
slaví den po slavnosti Všech svatých 1. listopadu. V České republice je vzpomínka na 
všechny naše zemřelé vedle Vánoc největším společně prožívaným dnem, který věřící i 
nevěřící spolu „slaví“. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 
1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Ve 13. století se tento 
zvyk rozšířil po celé západní církvi 1915 zásluhou Benedikta XV.  
 
Druhý den 2.11.2014 se 6 členů Vltavanu Davle zúčastnilo Tryzny za utonulé na českých 
řekách a tocích v Praze společně s členy Vltavanu Praha a Štěchovice, kteří tento tradiční 
pietní akt za utonulé organizují od roku 1930. Zpočátku šlo o plavbu smutečně vyzdobené 
lodi z Prahy do Štěchovic. Obyvatelé podél celé trasy byli vyzváni k vyvěšení smutečních 
praporů, básníci skládali vzpomínkové verše, skladatelé smuteční zpěvy. Vzpomínali na 
utonulé plavce, lodníky, námořníky, ale také na všechny oběti vodního živlu. Všichni „lidé od 
vody“ však tím i děkovali řece Vltavě, že je celoročně živí. 
Před vlastním pietním aktem navštívili davelští Vltavané muzeum Na Výtoni. Výstava 
„Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan“ se líbila. 
V současné době je smuteční tryzna spojena se slavnostní plavbou z přístaviště lodí Pražské 
paroplavební společnosti a.s. od Palackého mostu. Odtud ve 14 hodin vyplul smutečně 
vyzdobený parník. Na palubě drželi čestnou stráž Vltavané ve svých historických krojích. 
Smuteční akt vyvrcholil v 15 hodin pod alegorickou sochou řeky Vltavy u smíchovské 
plavební komory pod mostem Legií. Po zaznění smutečních fanfár zde Vltavané položili 
věnce a kytice. Pietní akce byla ukončena plavbou parníku od sochy řeky Vltavy zpět do 
přístaviště lodí Pražské paroplavební společnosti a.s. u Palackého mostu. 
 


