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V prázdninovém čase jsem se chtěl rozepsat o svých
prázdninových pádech. Na kolech v Třeboni jsem si
napsal docela solidní úvodník, ovšem doma jsem ho zdár-
ně v počítači totálně vymazal. Snad jsem si vzpomněl,
jak kamarád na kole neš�astně upadl a v rozrušení jsem
kliknul jinam. Tím pádem začínám znova. Prvním
pádem „kdo, co“. Kdo?, no já trouba, co?, no prázdnino-
vý obecnický pád. Vraceli jsme se s manželkou z Rezer-
vace, podotýkám, že jen s malým pivem. Za závorou jsem
se vyhýbal autu a vjel jsem do nějaké prohlubně. Lekl
jsem se a zabrzdil prudce přední brzdou. Kolo se postavi-
lo na přední a já za řídítky hopkal jako králíček. Abych
nespadl do potoka, raději jsem kolo pustil, vzpomněl si
na školní léta a kotoulem přistál na zemi. Manželka se
nejdříve vyděsila, ale když viděla, že to dobře dopadlo,
ještě dlouho po cestě domů měla záchvaty smíchu a má-
lem dvakrát nabourala, protože prý jsem dost směšně
hopkal za těmi řídítky. Přežila. Druhým pádem prázdni-
novým „koho, čeho“. Koho? žena poslala zalívat, no pře-
ci mne, čeho? se to týkalo, no přeci květníku pod terás-
kem před vchodem. Když už jsem byl vyslán na takovou
práci, nebudu to přeci obcházet. Nahnul jsem se přes
zábradlí a opřel se o něj. Zábradlí naražené na dvou špa-

Více o DO•ÍNKÁCH na str. 16 Obecnického zpravodaje

lících se protočilo a vypadlo z držáků. Moje skvěle
vymyšlená konstrukce, ale nějak se to seschlo. Třetí pád
by měl znít komu?, na čumu. Na tu jsem právě upadl.
Konev jsem si vylil na hlavu, květník jsem porazil a vy-
sypal. Ještě štěstí, že jsem neponičil auto, vedle kterého
jsem dopadl. Trochu potlučený jsem se zvedl a rozhlédl,
jestli mě nikdo neviděl. Ze sousedů sice nikdo nekoukal,
ale po chvíli mě objevila žena, když jsem se snažil hlínu
i kytky nacpat zpátky do květníku. Ani nenadávala, jen
tak divně kroutila hlavou a řekla: „Padej, já to uklidím“.
Čtvrtým pádem „koho, co“, bych chtěl potěšit. Koho?,
přece vás, co?, no přeci vjerš. On bude tak trochu víc pro
kluky. Jmenuje se Vodopadová. Možná znáte z rezervace
z galerie bs. Opři hlavu o dlaždičky, zasni se za svými
víčky, vodopády v hloubi lesa, voda dolu v tříšti klesá,
hukot veletoků bájných, cvrkot ptáků cizokrajných a u bot
zvlhlé kličky, když zadřímneš u mušličky. Chtěl jsem na-
psat i dívkám, ale včas jsem se zarazil, byla o padlých
dívkách. Padlé dívky gentleman zvedat musí, třeba
i za padlé... No raději jsem to nedopsal, abych náhodou
nedopadl. Stejně už padám únavou z toho psaní. Vy přá-
telé nepadejte únavou, úsměvem ozdobte se jako laňka,
smál se tak i pan Kolben na pana Daňka. :-)             bs

sobota 15. srpna 2015 ve 14 hod.
Začátek u obchodu COOP (Jednota) v Obecnici

H r á t nám bude

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Tlaková kanalizace Oseč
V současné době je kanalizace v Oseči kompletně dokonče-
na a zkolaudována. Byly povedeny terénní úpravy
a úpravy povrchů komunikací. Celá stavba proběhla podle
stanoveného harmonogramu a byla včas dokončena. Nyní
se budou napojovat jednotlivé nemovitosti na tlakové
jímky, které jsou osazeny kalovými čerpadly.
Stavba probíhala bez větších problémů, za což patří dík
dodavatelské firmě Šindler. Poděkování patří též občanům
Oseče a přilehlé části Obecnice za trpělivost, když museli
strpět určitá omezení, která vyplývala z uzavírky komuni-
kace přes Oseč, takže sem byla omezena dopravní obsluž-
nost.

Josef Karas

(pokračování na str. 2)
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
(dokončení ze str. 1)

Nařízení hejtmana Středočeského kraje
Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu vstupují v platnost
následující opatření:
- zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně

v prostorách a místech, kde může dojít k jeho rozšíření,
- zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství,
- zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty,

zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele těchto pozemků,
- zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,
- zákaz pálení klestu a kůry v lesích,
- povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro ha-

šení prověřit jejich stav a nedostatky, které najdou, bu	
bezprostředně odstranit nebo nahlásit a zajistit jejich
následné odstranění,

- zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních
zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen

strpět v tomto směru potřebná omezení z důvodu rizika
požárů),

- povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do les-
ních porostů.

Tato nařízení trvají až do odvolání déletrvajícího sucha.

Oprava mostu u prodejny COOP
v Obecnici
Dne 17. 8. 2015 začne Středočeský kraj s opravou mostu.
Ta potrvá až do konce listopadu letošního roku. V souvis-
losti s tímto dojde opět k omezení autobusové dopravy smě-
rem na Oseč. Spoje číslo 1, 9, 21, 23, 4, 16, a 24 nebudou
přes Oseč po tuto dobu jezdit. Dále spoje číslo 5 a 10 budou
končit respektive začínat v Obecnici u prodejny COOP.
Ostatní spoje budou jezdit i nadále beze změny. Pouze bu-
dou začínat a končit u prodejny COOP.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Z d r a v í m  v š e c h n y  č t e n á ř e  p r á z d n i n o v é h o
O b e c n i c k é h o  z p r a v o d a j e .

Jelikož o prázdninách nevychází zpravodaj měsíčně,
je toho dneska o trochu více. Ještě než vyšel minulý zpra-
vodaj, mohli jste vidět, jak jsme trochu poklízeli okolo
hasičárny, abychom v sobotu 20. června mohli udělat u ha-
sičárny kýtu. Tuto akci jsme prováděli též pro sbory, které
nám minulý rok pomáhali při uskutečňování hasičské fon-
tány. Škoda byla, že jen minimum zástupců z těchto sborů
se zúčastnilo. Po této velice příjemné akci, která se protáh-
la v podstatě na celý víkend, jsme se vrátili do starých
„kolejí“. A tak jste v pátek 26. června mohli v dopoledních
hodinách vidět, jak nás navštívila na hasičárně mateřská
školka. Děti si nejdříve prohlédly vybavení, kterým dispo-
nujeme. Odborný popis, na co se jaká věc používá, jim
přednesl P. Juříček. Děti, jak to bývá zvykem, nejvíce zají-
mala hasičská auta. Po prohlídce techniky si je tedy mohly
„prolézt“. Jelikož se všichni najednou do aut nevejdou,
vytáhli jsme jim ještě ruční stříkačku, kterou si mohly
vyzkoušet. Jelikož všechny děti byly hodné a dost toho už
věděly, nakonec jsme všechny svezli naším Sobolem. To pro
ně byla asi nejhezčí chvíle. Nakonec jsme se s dětmi roz-
loučili a budeme se těšit na naše další setkání.

Začaly prázdniny a také veliké vedro. Ale to nikdy netr-
vá věčně, a tak se mezi 7. a 8. červencem přihnala bouřka.
Při samotné bouřce bylo vše naštěstí v pohodě, ale ráno
v 5:52 se nám rozezněla na hasičárně siréna. Tímto tónem
jsme byli povoláni na odstraňování větví, které po obci
popadaly. Nejsmutnější asi byla akce, když na nově zre-
konstruované kabiny multifunkčního hřiště spadla velká
větev. Naštěstí to střecha vydržela, a tak se pouze větev
odstranila. Hasiče jste v Obecnici mohli vidět pomalu celé
dopoledne. Po této smršti jsme se už pomalu připravovali
na Memoriál Františka Housky, který se konal 18. červen-
ce. Když už jsme měli veškeré náčiní navozené a postave-
né, rozezněla se nám na hasičárně siréna. Jelikož jsme
nemohli „stadion“ soutěže všichni opustit, na výjezd jeli jen
někteří. Naštěstí nešlo o nebezpečnou věc. Byli jsme „zved-
nuti“ na pomoc starší paní do sanitky. Samotná zdravotnic-
ká služba by s tím měla problémy, tak si zavolala pomoc.

Naštěstí se i naši kluci vrátili včas na „stadion“ a tak
soutěž mohla bez problémů začít. Jak je obvyklé, tak nej-
dříve se běží tzv. rozřazovací část. Ta se skládá z netradiční
štafety a požárního útoku. Součet těchto časů poslouží
na rozřazení do pavouka Play-off. Jelikož letos přijela pouze

(pokračování na str. 3)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
(dokončení ze str. 2)

tři družstva žen,
po domluvě s týmy
jsme usoudili, že
ženy play-off nepo-
běží a skončí na
místech, jak do-
padly v rozřazova-
cí části. U mužů,
kterých přijelo de-
vět, jsme vyřešili
osmého nasazené-
ho duelem mezi 8. a 9. místem. Tudíž jsme nakonec měli
osm družstev v systému play-off. Naši kluci začali soutěž
fantasticky, přes veškerá očekávání vstupovali do play-off
na prvním místě. Bohužel ale hned v prvním útoku v pa-
voukovi se nepodařil jeden spoj na proudu, a tak dále ne-
postoupili. Ti, co nebyli přímo nutnými účastníky memori-
álu, tedy mohli začít postupně rozebírat štafetu, aby se
urychlil úklid. Mezitím se doběhlo play-off a řeknu vám,
bylo to velice překvapivé. V duelu o finále nikdo nečekal,
že se potkají dvě družstva ze stejné obce. Díky klukům
z Březových Hor, kteří půjčili vybavení jednomu družstvu,
se tento duel mohl uskutečnit. Na celkové výsledky všech
částí se můžete podívat v tabulkách. Ještě bych připomněl,
že letos jsme soutěž rozšířili o pohár starosty obce, který
získalo družstvo, které mělo nejmenší součet času štafety
a nejrychlejšího útoku, který ten den družstvo zaběhlo.
K překvapení nás všech tento pohár získalo družstvo
mužů Obecnice. Minimálně na rok tedy zůstává doma.
Abychom si i my udělali příjemný večer po tak náročném
dnu, po úklidu jsme poseděli na koupališti, kde se grilova-
la druhá kýta, kterou jsme kupovali. Všem zúčastněným

na memoriálu bych chtěl poděkovat za to, že jsme to opět
zvládli na jedničku.

Výsledné pořadí
7. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA HOUSKY

Muži Ženy
1. Suchodol 1. Voltuš
2. Čenkov A 2. Březové Hory
3. Březové Hory 3. Čenkov
4. Čenkov B
5. Voltuš
6. Bohutín
7. Nová Ves p. Pleší
8. Obecnice
9. Hluboš

Aby toho v tomto měsíci nebylo ještě málo, tak v pátek
24. července v 11:45 jsme byli povoláni na požár porostu
mezi Drahlínem a Sádkem. Naštěstí se nic velkého nesta-
lo. Ale pokud vezmete, jaké je momentálně sucho, tak spa-
lovat bioodpad ze zahrádky je hodně neuvážené. Naštěstí
to do velice blízké louky, kde tráva byla suchá, nepřeskoči-
lo. Ani po příjezdu nikdo u tohoto ohně nebyl. Proto na vás
apeluji, abyste v suchém období tyto činnosti vynechali.
Předejdete tak nepříjemnostem.

V čase mezi těmito akcemi jsme ale nezaháleli a stále
něco dělali. Nejčastější akcí v těchto letních dnech byl
dovoz vody bu	 do Drahlína, kde od jara mají problém
s vodou, či do tábora u Drahlína, kam jsme jezdili pomalu
každé tři dny. A i mnoho jiných činností by se našlo.
Přeji Vám všem příjemné prožití dovolených snad
bez nutnosti pomoci hasičů.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Divadelní spolek Skalka z lesního divadla v Novém Podlesí
Letošní sezona byla sice náročná, ale podle mého názoru

se povedla. Režisér Pepa Hudeček přišel s divadelní hrou
s názvem Zlatá voda autora Věroslava Parkana. Hra byla
textově pro herce náročná, protože se děj odehrával v šest-
náctém století v prostředí lázní Svaté Kateřiny u Počátek.
Prvním představením bývá premiéra - pro nás to byla skoro
generálka. Proto docházelo k humorným zápletkám, kdy
bylo hodně slyšet nápovědu. Ke konci představení jsem měl
obavu, že se díky odepsaným hercům a herečkám na jevišti
hra vůbec nedohraje. Ale hra úspěšně dospěla za vydatné-

ho smíchu herců i diváků ke svému konci. Režisér Pepa
Hudeček na nás odvedl skvělou práci a ještě si sám zahrál
roli správce Gabriela. Vám herečkám a hercům ochotnic-
kým dík za to, jak jste vše zvládli. I když o humorné situ-
ace nebyla nouze. Při prvních dvou představeních nebylo
hlediště zaplněné, protože se zdálo, že přijde déš�. Nakonec
nepršelo. Další tři představení již byla za pěkného počasí
navštívena našimi příznivci v plné sestavě. V průměru

(pokračování na str. 4)
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Divadelní spolek Skalka z lesního divadla v Novém Podlesí
(dokončení ze str. 3)

na tři poslední představení
vyšlo asi 450 návštěvníků.
I při těchto představeních
nebyli diváci ochuzeni
o naše chvilky zapomnění
i vzpomnění. Ale proto na
nás asi chodíte, a nám ochot-
níkům to ochotně promine-
te. My se na vás těšíme v na-
šem výročním roce 2016,
kdy bude lesnímu divadlu
Na Skalce v Novém Podlesí
plných sedmdesát let.

Tak a� se všichni ve zdraví
dožijeme a kolegům i kole-
gyním do dalšího hraní
elán, pamě� a nadšení.

Bohouš Svoboda

Foto Miroslav MaršálekI N Z E R C E

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice

Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 10. září 2015

v Příbrami
DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT
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Jubilea v červenci slavili
Marie Bosáková  70 let

Blanka Bendlová  70 let
Hana Nelibová  65 let

Stanislava Kopáčková  55 let
Hana Hochmanová  60 let

Bohumila Hudečková  70 let
Jan Triner  55 let
Pavel Fulín  70 let
Jan Holub  80 let

Jubilea v srpnu slaví a budou slavit
Květoslava Strougalová  60 let

Helena Sedláková  50 let
Eva Pourová  65 let

František Kopáček  55 let
Petr Doubek  65 let

Václav Oktábec  60 let

Jubilea v září budou slavit
Alena Altová  55 let

Blažena Krumphanzlová  70 let
Anna Petrikovičová  55 let

Zdeňka Pešková  55 let
Marie Makovcová  70 let

Miloslava Mudrová  60 let
Věra Krátká  65 let

Irena Mikulová  50 let
Jaroslav Kadlec  60 let

Karel Škarda  55 let
Antonín Mazánek  75 let

Jiří Vyšín  50 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

VZPOMÍNKA

Dne 18. srpna 2015 tomu bude 9 let,

co už s námi není náš milovaný tatínek

a dědeček Zdeněk Čáp.

S úctou a láskou stále vzpomíná

Katka s Pepou a Lukášem a rodina Hoškova

VZPOMÍNKA

S velkou láskou a stálou bolestí v srdcích

vzpomínáme na našeho milovaného

manžela, tatínka a dědečka Jardu Krumphanzla.

Bohužel už je to 5 let, kdy nás opustil.

Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami

50 let společného života

Zlatá svatba
Bohumila a Josef Hudečkovi

 Přejeme hodně zdraví a pohody
v dalším společném životě

I N Z E R C E
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Vyhlášení nejlepšího čtenáře a cena
o nejlepší čtenářský deník
Dne 25. 6. 2015 proběhlo v knihovně vyhlášení nejlepších
čtenářů a byly rozdány i ceny za nejlepší čtenářské deníky.
Děti se opravdu po celý školní rok v knihovně snažily.
Prvňáčci se naučili pěkně číst a poctivě si vedli čtenářský
deník. Starší děti už na to byly zvyklé, a tak to nedělalo
problém žádnému z nich. Všechny děti měly moc hezké
deníky a pěkně po celý rok četly, že bylo těžké vybrat ty
nejlepší. Proto se porota rozhodla dát cenu každému. Děti
dostaly knihy, pamětní listy a samozřejmostí byla i nějaká
dobrota. Nakonec měly venku malé občerstvení a hudbu.
Myslím, že se to dětem líbilo a o to víc se budou snažit
v příštím školním roce.

HLEDÁNÍ POKLADU
Dne 23. 6. děti ze zájmového kroužku hledaly poklad. Nej-
prve je nápověda vedla k novému rybníku. Cestou musely
děti plnit různé úkoly, které měly po cestě napsané na lís-
tečcích. Například zazpívat písničku, nasbírat různé kvě-
tiny atd…

Když došly k rybníku, měly další úkol. Potom musely hle-
dat poklad, který nakonec nenašly, protože na jiném lístku
bylo napsáno, že je poklad na koupališti. Děti si na koupa-
lišti daly svačinu po vyčerpávajícím hledání a cestě, avšak
poklad opět na koupališti nebyl. Nakonec jsme se museli
vrátit ke knihovně a hledat poklad tam. Děti měly docela
dost práce, než poklad našly, ale po delší době se zadařilo.
Nakonec ještě měly sladkou dortovou odměnu.

Setkávání seniorů
Další setkávání seniorů bude po prázdninách, a to 2. 9.
2015 opět od 14.00 hodin. Chtěla bych poděkovat seniorům
za jejich přízeň a už te	 se na ně opět moc těším.

TURNAJ v karetní hře „PRŠÍ“
Začaly prázdniny a s nimi také první turnaj v prší. Sice
nebyla až taková účast, protože je spoustu dětí někde pryč,

(pokračování na str. 7)
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ale pár dítek se našlo a přišly si zahrát. Nakonec nebyl
vítěz jeden ale všichni. A tak i všechny děti dostaly odmě-
nu. Na prázdniny je ve spolkovém domě pro děti připrave-
ný program a děti mají určitě z čeho vybírat. Přij	te tedy
mezi nás si něco vyrobit nebo zahrát.

Program ve spolkovém domě pro děti
o prázdninách - srpen
10. 8. pondělí sportovní den
11. 8. úterý hledání pokladu od 14.00 hodin,

sraz u spolkového domu
12. 8. středa ruční dílny, příspěvek na zajištěný

materiál činí 30 Kč
17. 8. pondělí turnaj ve hře Člověče nezlob se
19. 8. středa sportovní den
Pozor  změna:
5. 9. sobota rozloučení s prázdninami od 14.00 hodin
Program je pokaždé od 9.30 do 14.00 hodin.

Změna provozní doby ve spolkovém domě
a v knihovně přes prázdniny
O letních prázdninách je změna provozní doby ve spolko-
vém domě. Spolkový dům a knihovna budou otevřeny
od 7.00 do 15.30 hodin denně.

TURNAJ v karetní hře „PRŠÍ“
(dokončení ze str. 6)

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ A SPOLKOVÉM DOMĚ
v měsíci srpnu   20. 8. – 28. 8. 2015.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zveme Vás na rozloučení s prázdninami, které se bude
konat v sobotu 5. září 2015 od 14.00 hodin
ve Spolkovém domě v Obecnici.
Pro děti budou připraveny soutěže, střelba ze vzduchovky,
opékání špekáčků a nějaká odměna. Vezměte sebou dobrou
náladu a přij	te se pobavit se svými dětmi.

Tvořivé kurzy s paní Blankou Sýkorovou
Ve spolkovém domě se od září budou opět konat tvořivé
kurzy s paní Blankou Sýkorovou. Zde je nabídka kurzů:
korálkování, decoupage, pedig, papírový pedig, ovčí
rouno, dekorace, enkaustika, fimo, malování pravou
hemisférou, práce s papírem, automatická kresba.
V případě zájmu o nějaký z kurzů nás prosím kontaktujte
na tel.číslech 318 105 842, 605 986 955 nebo se můžete
přihlásit osobně v knihovně.

PŘEDNÁŠKA O KAMČATCE
Na září 2015 je naplánovaná přednáška o Kamčatce. Před-
nášet bude pan Karel Škvor, který přednášel o Mongolsku.
Termín přednášky bude upřesněn během září.

Vše o Tvém skvělém mozku a jak ho cvičit  (John Woodward)

Jak se učíme
Učení je důležité pro naše přežití. Nejde jen o čtení a psa-

ní, ale zahrnuje i dovednosti, jako bezpečné přecházení uli-
ce, jednání s lidmi, hospodaření s penězi... Vše, co se neučí-
me, je součástí naší dlouhodobé paměti. V dětství se musí-
me v krátké době naučit obrovské množství věcí o světě.
Učíme se základním dovednostem – chůze, jídlo, bezpečný
pohyb... a zjistíme, že všechno, co děláme, má nějaký smy-
sl. Během prvních let se každý z nás musí naučit víc, než
za celý zbytek života a hmotnost mozku se v prvních třech
letech ztrojnásobí. Děti mají vrozenou schopnost napodo-
bovat činnost jiných lidí obzvláště dospělých. Velká část
napodobování jako by postrádala smysl, ale časem se pro-
mění v užitečné činnosti. Pokud nějaká zkušenost nastane
vždy po stejné události nebo pokud se to stane jen jednou,
ale je to velmi znepokojující, vytvoří se v mozku silná vaz-
ba, která způsobí, že jedinec bude do budoucna jednat zce-
la automaticky. Například po bolestivém bodnutí vosy
bude dítě vždy znepokojeno v přítomnosti žlutočerně pru-
hovaného hmyzu. Tento způsob učení se nazývá podmiňo-
vání. Co děláme opakovaně, zapamatujeme si díky tomu,
že opakování propojí mozkové buňky do pamě�ového okru-
hu. Díky tomu se lze naučí například hře na hudební ná-
stroj. Opakování nějaké činnosti může být otravné, ale
výsledek je dlouhodobý. Hudebník může i na rok odložit
nástroj, ale jakmile začne znovu hrát, dovednost se rychle
obnoví. Rozeznávání zákonitostí a vytváření spojitostí mezi
různorodými věcmi je důležitou součástí procesu učení.
Své zkušenosti a řešení problémů, uložené v našich moz-
cích, využíváme k řešení i nových problémů. Policie použí-
vá různé počítačové programy ke hledání zákonitostí trest-

né činnosti a odhalování pachatelů. Schopnost mozku učit
se nám pomáhá řešt nejrůznější problémy nevyjímaje hle-
dání cesty ven z bludiště. Velké bludiště z vysokého živého
plotu patří k oblíbeným atrakcím a cestu si můžete hned
vyzkoušet.

Představte si, že světlá čára je stěna z vysokých stromů
a použijte pravidlo jedné ruky – dotýkejte se stromů jed-
nou rukou a postupujte dopředu. Je jedno, kterou rukou
se dotýkáte stěny, jen nesmíte ruku během cesty měnit.
Vyzkoušejte si obě možnosti, kterou rukou je cesta kratší?

Krásné léto, veselé luštění a pohotové „závity“ přeje Evas
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Sázava – z kláštera do sklárny
Na počátku všeho byl poustevník Prokop, později prohláše-
ný za svatého, který pobýval údajně v jeskyni při pravém
břehu řeky Sázavy. Žil příkladným asketickým životem.
Ďábly, kteří jej sváděli a rušili v rozjímání, z okolních lesů
vyhnal. Zapřáhl je jednoduše do pluhu a vyryl s nimi
dodnes zachovanou brázdu, táhnoucí se až k Prokopově
rodišti v Chotouni. Pekelníky tím vyděsil natolik, že se tu
již nikdy neukázali. Zato se v těchto končinách objevil kní-
že Oldřich, který sem zabloudil na lovu a poranil ochoče-
nou Prokopovu laň. Po této události setrvali oba v dlouhém
rozhovoru a Prokopovi se podařilo knížete přesvědčit, že by
se tu měla založit poustevnická osada. Snad pod tíhou špat-
ného svědomí kníže přistoupil na Prokopův návrh a pous-
tevnickou osadu zde založil. Tak to aspoň tvrdí některé sva-
toprokopské legendy.

Poustevník Prokop, který po roce 1009 přišel do Sázavy,
kolem sebe během dvaceti let vytvořil funkční poustevnic-
kou osadu, která se v letech 1032-1035 s pomocí přemys-
lovských knížat Oldřicha a Břetislava I. proměnila v bene-
diktinské opatství se staroslověnskou liturgií a centrum
slovanské vzdělanosti a umění. Již v Prokopově éře byl
vybudován dřevěný kostel a další klášterní budovy. Krátce
po Prokopově smrti († 1053) kníže Spytihněv II. v roce
1055 slovanské mnichy i s Prokopovým synovcem – opa-
tem Vítem vyhnal ze země, ale Vratislav II. je v roce 1061
opět povolal zpátky a spolu s nimi slovanský klášter obno-
vil. Areál kláštera byl v polovině 12. století přestavěn
v románském slohu, později ve slohu gotickém. Ve 13. sto-
letí, za posledních  Přemyslovců byla zahájena gotická
novostavba nynějšího kostela Panny Marie a sv. Jana Křti-
tele (od roku 1789 sv. Prokopa), v níž později za vlády císa-
ře Karla IV. pokračovala arrasovská hu�, ale ani do husit-
ských válek nebyl chrám dokončen. Za těchto válek se
kláštera v roce 1421 zmocnili Pražané, ale nebyl poškozen,
a až do do poloviny 17. století se stal vlastnictvím různých
světských pánů, by� zde od roku 1433 byly neustálé snahy
o obnovu konventu. Areál postupně chátral a v roce 1551
vyhořel. V poslední třetině 17. století byl klášter břevnov-
skými mnichy raně barokně obnoven, včetně torza koste-
la. Obnovy se ujal architekt Vít Václav Kaňka. Na počát-
ku 18. století vznikla část nové prelatury. V roce 1746 kláš-
ter opět vyhořel, což vyvolalo zásadní barokní přestavbu,
jejíž projekt vypracoval Kilián Ignác Dientzenhofer. V roce
1785 byl klášter zrušen. V roce 1809 se majitelem panství
stal Vilém Tiegel z Lindenkronu, areál začal využívat jako
zámek a klášterní chrám se stal farním římskokatolickým
chrámem sv. Prokopa. V prostoru gotické části nedokonče-
ného kostela byla roku 1816 zřízena rodová empírová
hrobka Lindenkronů. V 50. letech 20. století byla díky ini-
ciativám sázavského faráře Methoda Klementa objevena
středověká jeskyně sv. Prokopa, byla upravena krypta
a také byla na místě zaniklého vstupního jižního křídla
postavena nová vstupní brána. V roce 1962 byl klášterní
areál prohlášen národní kulturní památkou a až do 90. let
20. století se stal místem systematického a hloubkového
archeologického výzkumu. Nejhodnotnějšími prostorami
areálu je kostel s kryptou a kapitulní síň, jejíž stěny jsou
zdobeny gotickými malbami, které patří k nejvýznamněj-
ším malířským dílům z doby lucemburské. Zaujme nejen
Panna Marie vedoucí Ježíška za ruku, ale především zcela
unikátní pohled na těhotnou bohorodičku, který nelze
spatřit nikde jinde na světě. Po prohlídce areálu kláštera

jsem se vydal na protější břeh Sázavy, odkud je z blízkosti
černobudského říčního jezu nádherný pohled na klášter
i na pozůstatky budov pivovaru. Odtud jsem se vrátil zpět,
pokračoval do centra města a pak dále do lokality Na Kác-
ku, kde se nachází Centrum sklářského umění s hutí
František. Stavbu hutě František zahájil Josef Kavalier
na počátku roku 1882, ta pak pokračovala stavbou tavící
pece a ostatních zařízeních uvnitř budovy. Nová hu� byla
kupodivu vybavena ještě tradiční českou pecí pro přímý
otop dřevem s volným odtahem spalin střešním průdu-
chem. Stavba hutě skončila na podzim téhož roku,  takže
8. listopadu 1882 se zastavilo tavení na staré huti a 22. lis-
topadu 1882 byl zahájen provoz pece na Františku. Tavení
však probí-
halo s potí-
žemi, trvalo
dlouho a za
nedostateč-
ných teplot.
Příčina byla
p r a v d ě p o -
dobně ve
vlhkém teré-
nu a vysoké
hladině spodní vody, jak se to projevovalo již dříve i na sta-
ré huti. Provoz této klasické, přímotopné pece byl na Fran-
tišku 12. května 1883 zastaven a tavení i výroba se přenesla
zpět na Svatoprokopskou hu�, jejíž pec nebyla naštěstí
zbourána. Na huti František se mezitím urychleně stavěla
nová pec s předehřívacími komorami, Siemensův generá-
tor pro výrobu plynu z dřeva a nezbytný, 35 metrů vysoký,
komín. 14. ledna 1884 bylo na huti František poprvé uta-
veno sklo na peci s plynovým otopem. Nový způsob tavení
skla znamenal významnou modernizaci výroby a provozu
sklárny. V krátké době přešla hu� na 24 hodinový cyklus
tavení a zpracování skla, takže skláři nenastupovali do
práce v různou denní dobu na znamení taviče, že je sklo
utaveno, ale pravidelně ráno, zatím co tavení probíhalo
odpoledne a v noci. Podstatně až o 150°C vyšší teplota ta-
vení umožnila zlepšit výrazně kvalitu právě kavalierských
tvrdých skel. Zásluhou Josefa Kavaliera došlo k rozšíření
exportu nového „chemického“ skla, kterému se také dosta-
la řada ocenění na světových výstavách v Paříži a Londý-
ně. Hu� byla využívána ještě na začátku 21. století, dnes
se zde nachází Centrum sklářského umění v Sázavě. Zají-
mavostí je, že v sázavských sklárnách Kavalier vznikla
unikátní fasáda Nové scény Národního divadla v Praze,
složená ze 4.306 kusů skleněných hranolů. ☺

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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V předchozím díle jsme, vážení čtenáři, uvedli některé
základní údaje ze života včelstva, tohoto vysoce organizo-
vaného kolektivu. Smyslem jeho existence na této planetě
je opylování hmyzosnubných rostlin, jejichž plodící a roz-
množovací schopnosti jsou na včelách přímo závislé. Pří-
nos včely medonosné pro přírodu tvoří základ zachování
biodiverzity (rostlinné rozmanitosti) krajiny a zvýšené
výnosy plodin, a� již planě rostoucích, nebo pěstovaných
člověkem.

Aby včely vyprodukovaly jeden kilogram medu, musí
navštívit pět milionů květů. Odtud zřejmě pochází přísloví
o včelí pracovitosti a nabízí srovnání s člověčím rodem, jak
někteří lidští jedinci lehce proplouvají životem, aniž by
cokoliv užitečného udělali pro ostatní.

Nejznámější včelí produkt je med. V minulém díle seriálu
jsme se zmínili o jeho rozdělení podle původu. Dělíme
ho na květový, který včela získává z nektarií květů, a me-
dovicový, který vzniká jako výměšek některých mšic.
Ty nabodávají listy nebo jehlice stromů, sají jejich rostlin-
nou š�ávu a ve svém těle z ní využijí pouze bílkovi-
ny.Zbylou š�ávu bohatou na cukry vypouštejí na povrch
listů, kde ji sbírají včely a vytvářejí z ní medovicový med,
lidově nazývaný lesní. Jedna z častých otázek laické veřej-
nosti zní, který med je lepší? Světlý květový, nebo tmavý
medovicový (lesní)?

Poctivá odpově	 zní – pokud nejsou oba tyto medy něja-
kým způsobem narušeny, jsou správně vytočeny a usklad-
něny, jsou stejně hodnotné a ve svých účincích na lidský
organismus se vzájemně doplňují. Světlý květový med je
pro svůj vysoký obsah bílkovin vhodný pro děti, nemocné
nebo pacienty po operacích či úrazech, kdy se obnovuje
tkáň. Květový med z řepky obsahuje také tzv. brassiny,
které mají protirakovinný účinek. Je dobře stravitelný
a nezatěžuje trávicí trakt jako tmavý med. Ten je díky vy-
sokému obsahu rostlinných silic, stopových prvků, přírod-
ních barviv a aromatických látek vhodný pro sportovce
nebo těžce pracující, aby rychle doplnili energii, pro paci-
enty s onemocněním dýchacích cest, ledvin, apod. Tmavý
med je však nevhodný pro jedince se srdečními chorobami
pro vysoký obsah minerálních solí. Konzumenti tmavého
medu získávají pro svůj organismus celou řadu stopových
prvků, které jinak draze platíme v lékárně. Nejvíce je
v medu zastoupen draslík. Při jeho nedostatku v těle vzni-
kají bolestivé svalové křeče. (Toho se ovšem nemusí obá-
vat všichni ti Kondelíci, blahoslavení konzumenti piva,
které má obsah draslíku vyšší než leckterá minerálka.
Když se večer vracejí z restaurací, kam si šli doplnit dras-
lík, dostávají křeče spíše jejich manželky.)

Med má kromě jiného velmi silné antiseptické účinky.
V minulosti byl často využíván jako konzervační a dezin-
fekční prostředek. Při správném skladování vydrží mnoho
let beze změn. (Takovou vlastnost má kromě medu snad
jen naše skvělá slivovice.)

Praotec Čech při pohledu na krajinu z hory Říp chválil
kromě jiného i strdí, kterým česká kotlina oplývá. Strdí
však nebylo jen pouhý med, ale vše, co včelí plást obsaho-
val. Tedy i včelí larvy a zásoby pylu, který je bohatý na
bílkoviny. Staří Čechové to konzumovali všechno najed-
nou. Byla to velmi výživná potrava. Navíc včelí larvy

BUDU VČELAŘEM
Včela – zdatný hospodář  /  3. díl

obsahují velké množství proteinů a juvenilních hormonů,
které výrazně podporují mužskou potenci. Proto někteří
včelaři strdí rádi konzumují. Leckterá babička se pak
nestačí divit, jak se ze starého usedlého včelaře najednou
stane dovádivý děda nezbeda.

O dalších včelích produktech se zmíníme v některém
z příštích dílů.

Současný národohospodářský a sociální význam včelař-
ství je v hodnotě přímých produktů včel: medu, vosku,
pylu, propolisu, mateří kašičky, včelího jedu a léčivého vče-
lího biozáření, dále v opylovací činnosti včel, ve vlivu včely
na životní prostředí a jako všeobecně prospěšná zájmová
činnost člověka ve volném čase.

Vyčíslitelná hodnota, kterou včelařství přináší našemu
státu, je zhruba 1 miliarda ročně.

Pro zajímavost lze uvést finanční ohodnocení opylovací
činnosti včel. Podle Výzkumného ústavu včelařského
v Dole u Libčice nad Vltavou je hodnota užitkovosti jedno-
ho včelstva 40 tisíc korun na rok. Lze tedy konstatovat,
že jestliže včelař dokáže získat pro sebe jen 6% užitkovos-
ti, odvede jedno včelstvo pro společnost svou prací každý
rok 37 600 Kč.

Je ovšem paradoxem, že právě včelař není tím, kdo má
z činnosti včel největší prospěch. Největší podíl z práce včel
mají zemědělci, sadaři, zahrádkáři. Např. při opylení řep-
ky olejky včelou medonosnou se zvýší její výnos až o pade-
sát procent. Dále jsou to lidé, jejichž profese souvisí s pes-
trou přírodou, např. botanici, entomologové, ekologové,
provozovatelé rekreačních zařízení, apod. Málokdo by asi
chtěl trávit dovolenou v jednotvárné stepní krajině bez
života.

Významná je i zvláštní vlastnost včel. V době nektarové
snůšky navštěvují pouze jeden druh květů. To zabraňuje
nežádoucímu mezidruhovému křížení rostlin. Včelař má
tedy možnost díky této vlastnosti produkovat jednodruho-
vý med z určité rostliny. Tyto druhy medu jsou velmi žáda-
né pro své specifické vlastnosti.

Chov včel je velmi poučný, zábavný a prospěšný. Kdo jed-
nou ochutnal čerstvě vytočený, voňavý med od vlastních
včel, zůstane včelařem již navždy. Nestane se z něj milio-
nář, ale přiblíží se na dotek matce přírodě. Každý rok je
z hlediska včelaření trochu jiný a obohacuje nás o nové
zkušenosti a poznání. Člověk musí zůstat stát v tichém
úžasu a pokoře, když vidí, jak se na jaře vždy znovu pro-
bouzí příroda a včely ji začnou okamžitě svou drobnou
poctivou prací obhospodařovat. Bc. Jiří Roub
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Jednou z největších výhod pádu železné opony je
pro nás svobodné cestování. Využíváme ji s velkou 

 LÉKAŘ A VY  •  Jiný kraj, jiné nemoci aneb jak si nezkazit dovolenou

Eva Hölzelová: HVĚZDNÁ OBLOHA / X.
V roce 2013 vydala paní Eva Hölzelová knihu Hvězdná oblo-

ha, příběhy souhvězdí na severní obloze s krásnými ilustracemi
paní Renaty Petříčkové. S laskavým svolením autorky se v Obec-
nickém zpravodaji objevují úryvky z této velmi zajímavé a čtivé
knihy, v níž zpracovala řecké mýty vztahující se ke 37 souhvěz-
dím, a tak vzniklo 18 povídek. S ohledem na rozsah Zpravodaje
je možná vždy jen malá úprava z povídky. Zájemci si ke knize jis-
tě cestu najdou ☺.

Dnes souhvězdí Lyry. Orfeus a Euridika spolu žili ve velké
lásce až do chvíle, kdy Euridiku uštkla zmije a ona  zemřela
v náručí milovaného Orfea. Orfeus byl mimořádně nadaný hu-
debník a pěvec, jeho otcem byl bůh umění a krásy Apollón
a matkou Múza Kalliopé. Apollón mu věnoval lyru, na kterou
hrál tak krásně, že vše utichlo, ptáci se slétali, predátoři přesta-
li lovit a vlk seděl vedle beránka, lev vedle gazely a krokodýl
vedle plaměňáka a poslouchali. Kouzelný nástroj ale umlkl, Or-
feus držel smutek a nakonec se odhodlal k zoufalému činu. Pů-
jde za svou ženou do podsvětí a poprosí, aby mu ji vrátili nebo
tam zůstane s ní. Zase vzal lyru, zahrál převozníkovi Cháronovi
a ten okouzlen hrou  jej převezl přes řeku Styx, i když tam živý
neměl co dělat. Tklivou ukolébavkou uspal i tříhlavého psa
Kerberose a vstoupil do podsvětí. Procházel tmou a cítil obrysy
postav, které ho cestou míjely, byly to stíny mrtvých. Po dlou-

chutí, ale nezapomínejme, že krom cestovatelských zážitků nás
mohou čekat i exotické choroby a jiné nepříjemnosti, které mo-
hou naši vysněnou dovolenou změnit v horor. Většina z těch, kte-
ří se vypraví za hranice své vlasti, jsou turisté, ale vycestovávají
i manažeři firem, pracovníci, členové dobrovolnických organiza-
cí i ba�ůžkáři. Jen malá část z nich si před cestou vyhledává
zdravotnické informace o cílové destinaci, přitom z analýzy
celostátní sítě center očkování a cestovní medicíny vyplývá, že
v některých destinacích měla zdravotní potíže až polovina cesto-
vatelů, a to byli ti, kteří před cestou tato centra navštívili a na
případná rizika se připravili. Skupina bez informací na tom
bude asi ještě hůře. To platí pro individuální testy, cestovní kan-
celáře , které se specializují na exotické destinace , své klienty
poučují o místních podmínkách, zdravotních rizicích a hygienic-
kých standardech. Se svobodným cestováním se stává nejrychleji
se rozvíjejícím oborem ve zdravotnictví právě cestovní medicína.
Starší generace českých turistů je ve výběru destinací poněkud
konservativnější a jezdí převážně do zemí EU, kde je dobrá úro-
veň lékařské péče a nehrozí mnoho neznámých chorob. Při cestě
do tropů nebo nějaké exotické destinace by měla být návštěva
specialisty na cestovní medicínu samozřejmostí. Měli byste mít
jasno, kde se budete pohybovat (města, vesnice, hory...) a jaký
bude způsob a úroveň ubytování a stavování. Krom preventiv-
ních opatření, očkování a případných léků vám lékař doporučí
i konkrétní vybavení cestovní lékárničky. Pro základní orientaci
o výskytu infekčních onemocnění v jednotlivých destinacích
slouží mapy na webových portálech a získáte tam informace
o povinném a doporučeném očkování. Pamatovat je třeba i na
pojištění včetně transportu domů. Řada klientů spoléhá na po-
jištění na kreditní kartě, ale je dobré si ověřit podmínky, než
být pak nemile překvapen. Rizikové chování je ale třeba omezit
vždy a všude. Základním očkováním do všech destinací je žlou-
tenka typu A. Z nákaz bodavým hmyzem přibývá horečka den-
gue, kterou se lze nakazit v oblíbených asijských destinacích
v poledne na trhu v hlavním městě, nejen tedy večer na venko-
vě, jako je tomu u malárie. Časté bývá průjmové onemocnění
nebo infekce dýchacích cest, což jsou nemoci nebezpečné hlavně
pro děti a seniory. Nejčastějšími příčinami úmrtí v zahraničí

jsou úrazy a zástava srdce, proto na nebezpečné sportovní akti-
vity velmi opatrně. Myslete na prevenci a rizikové chování
omezte. Pozor na nebalenou vodu, vodu s ledem, nechráněný sex
atd. Největší respekt je třeba mít v oblastech, kde existují
choroby, proti kterým se nelze očkovat, tedy subsaharská Afrika,
Amazonie, venkovské oblasti Indie, povodí řeky Mekong nebo
východní Indonésie. Už před odjezdem je třeba vyřešit případné
nenápadné potíže, z nichž by mohl vzniknout velký problém.
Například pobolívání zubu rozhodně řešit včas, očekávané silné
menstruační krvácení konsultovat s gynekologem, při křečových
žilách raději na cestu navléknout elastické punčochy, při známé
alergii se zajistit potřebnými léky, u silných alergiků je výhodné
vzít s sebou autoinjekci adrenalinu. Počítejte ale i s možností
nové potravinové alergie, například na mořské plody atd. Pro
všechny případy je vhodné mít s sebou na cesty lekárničku na ře-
šení některých potíží. Nejčastějším problémem cestovatelů jsou
průjmová onemocnění z nejrůznějších příčin. Jako samoléčitel-
ství lze užít osvědčené medicinální uhlí a pro případ urputných
potíží je vhodné mít s sebou rehydratační roztok a probiotika,
která stabilizují střevní prostředí. S výhodou je mít s sebou léky
i na opačný problém, tedy projímadlo, protože řadě lidí při změ-
ně prostředí nepomohou ani dlouhé procházky, ani dostatek te-
kutin. Nepříjemné je pálení žáhy a léky proti tomu místa v lé-
kárně mnoho nezaberou. Při přesouvání z místa na místo
postihuje některé osoby nevolnost nebo zvracení, čili kinetóza.
I na tu je dobře myslet předem a léky přibalit do lékárničky s
sebou. O potřebě opalovacích ochranných prostředků asi nikdo
nepochybuje, vhodné je i ošetření kůže večer po slunění. Ocenit
můžete něco proti horečce a na tišení bolestí, na ochranu proti
hmyzu repelent, pinzetu na klíš�ata a desinfekci. Vhodné jsou
oční kapky, nosní sprej, náplast na puchýře, brusinky na močové
cesty, tekutý obvaz na drobné poranění. Kdo trpí v létě opary, by
neměl zapomenout mast , aby léčení zahájil včas. Po dlouhém
cestování zejména v těsných kalhotách se mohou u citlivých žen
objevit mykotické potíže a léky proti nim jsou běžně ve volném
prodeji a neměly by proto v lékárničce chybět. Nezapomeňte ani
na pastilky proti bolesti v krku, brýle s UV filtrem a léky, které
běžně užíváte v potřebném množství.
Pak už jen š�astnou cestu a krásné zážitky přeje Drsvo

(podle časopisu Moje zdraví 7-8/2015)

hém trmácení se ocitl před
bohem podsvětí Hádem
a jeho úskočnou manželkou
Persefonou. „Mocný Háde,
prosím vydej zpět na zemi
mou milovanou Euridiku,
život bez ní pro mě ztratil
smysl.“  „Jakže, ty se chceš
příčit rozhodnutí bohů?“
„Ano můj vládče, nedokážu
žít bez mé nejdražší.“
„Co Tartar pojal, už nevydá,
ani ty se už nevrátíš zpět.“ „Bez mé drahé Euridiky o to ani ne-
stojím, zůstanu s ní raději zde.“ Tak vypadal rozhovor v Hádově
říši a pak začal Orfeus zpívat. Všichni dojatě naslouchali a pla-
kala i Persefona která jinak všechny nenáviděla. „Můžeš si Euri-
diku odvést, zasloužíš si ji“ rozhodla. „Mám jednu podmínku“
dodal Hádes. „Euridika půjde za tebou a ty se nesmíš cestou ani
jednou ohlédnout, jinak už ona nikdy nespatří světlo světa.“
Orfeus souhlasil, ale ke konci cesty z Hádovy říše měl pocit, že
Euridika za ním nejde a ohlédl se. V tu chvíli viděl,  jak jí po tváři
stékají slzy a mění se  ve stín, který vítr smrti odnáší pryč.

(pokračování na str. 11)
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Orfeus odmítal další pobyt  mezi živými a chtěl zpět do Tarta-
ru, ale bozi mu to neumožnili. Musel zůstat na zemi  zlomený,
jako tělo bez duše. Jednou na slavnostech na počest boha Bakcha
se o něho ucházely rozdováděné bakchantky a když je hrubě od-
byl, vrhly se na něho a roztrhaly na kusy a lyru hodily do řeky
Hebros. Orfeus se tak konečně dostal za svou milovanou Euridi-
kou a jeho otec Apollón vzal Lyru a vyhodil ji na oblohu, kde září

HVĚZDNÁ OBLOHA  (dokončení ze str. 10)

Okresní archiv vydal svědectví
Při promýšlení dalších kroků jsem se rozhodl nejprve sehnat

si učitelem Pěničkou vzpomínaný předválečný Horymír a pokud
bych neuspěl v něm, tak i ostatní tehdejší místní tisk. Bylo mi
jasné, že nemá cenu obracet se na kolegy ze sesterských míst-
ních redakcí, nebo� tyto tiskoviny vznikly vesměs až po „Velkém
listopadovém třesku“, a tudíž se v jejich archívcích nemohly ob-
jevit předválečné události. Kromě toho bych jistě neunikl zvída-
vým otázkám typu: „A k čemu to potřebuješ vědět? Po čem
paseš? Nekecej, že nemáš nějaký trhák!“ apod.

Prvním pokusem poodhalit roušku tohoto zoologického tajem-
ství byl telefonát mému kamarádovi řediteli Okresního muzea
hornického se sídlem na Březových Horách PhDr. Josefu Velflo-
vi. „Jé, Vašku, rád bych ti pomohl, je mi jasné, co potřebuješ, ale
asi tě zklamu. My tady máme především hornické písemnosti,
na které jsme specializovaní. Ale nezoufej, dobový tisk najdeš
určitě ve státním archivu,“ zněl ze sluchátka jeho hlas. Předpo-
kládal jsem to, ale za optání nic nedám. Mimochodem, Pepíka si
velice vážím i pro jeho pracovitost na poli literatury faktu.
Je autorem četných publikací zaměřených většinou na II. světo-
vou válku a účast místních občanů v této hrůzné kapitole
20. století. Jak už jsem nakousl, státní archiv mám kousek od
baráku, takže jsem si jednoho dne (netrvalo to zase tak dlouho)
udělal čas od redaktorských povinností a zazvonil v krásném,
nově postaveném sídle okresního písemnictví. Byl zbudován
(to je dost zprofanované slovo, ale samo o sobě za to nemůže)
doslova na „zelené louce“ z boku venkovního zimního stadiónu,
a k užívání byl komplet předán v roce 1998.

V té velké budově se zpočátku nic nehnulo, ale po několika
minutách mi přišel otevřít vyšší mladý muž s delšími vlasy. Pa-
trně nějaký vrátný, říkal jsem si. Hned se však ukázalo, jak jsem
se naivně mýlil. Představil se mi totiž jako magistr Dočekal.
Musím s povděkem konstatovat, že se mi velice ochotně věno-
val, ačkoliv měl jistě spoustu jiné práce, než se zabývat rádoby
badatelem jako jsem já. Kupodivu zachoval i důstojný klid, když
jsem pronesl své přání, prohlédnout si několik ročníků Horymí-
ru z roku 1939 a z let válečných. „Sedněte si zatím do badatelny
a já vám je vyhledám,“ sdělil mi s úsměvem a zmizel kdesi
v útrobách obrovského a tichého baráku. Zarazilo mne, že jsem
byl v badatelně sám jako kůl v plotě, ale zřejmě moji „kolegové“
chodí v jiné dny. Každopádně mi to vyhovovalo, jsem rád při těch-
to činnostech sám. Nikdo mě alespoň neruší a mohu se do práce
více ponořit. Ostatně, i když doma nebo v redakci píši, tak se vždy
někam zavírám, jinak by mi tekly nervy a byl bych protivný.
V tom si rozumím se starším kolegou a kamarádem Jirkou Gut-
twirthem, který též píše jako „volná noha“ hlavně pro Periskop
a v našem starém redakčním baráčku v uličce Na Valešince se
vždy přesune přes dvorek do komůrky u záchodu, tam má malin-
ký stolek, nezbytný popelník a už tvoří v oblacích dýmu startek.

Zatímco jsem si tak dumal, rozhlížel se po čisté podlaze roz-
lehlé místnosti a listoval v hromadách Vlastivědných sborníků
starších ročníků, jež zde byly na dlouhých stolech volně k mání,
vrátil se Mgr. Dočekal. Náruč měl plnou těch klasických knih

ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA (Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • Kapitola V • Ilustrace Karel Š�astný z Příbrami

s omšelými tmavými deskami, které můžeme najít v antikvari-
átech, na půdách a samozřejmě v archivech. S tlumeným heknu-
tím složil tu nadílku na stůl před mne, popřál dobré pořízení
a bystře odběhl za svými povinnostmi anebo si možná i odpoči-
nout ke kafíčku. Měl na to vskutku nárok.

A já se vrhnul na hromadu tiskovin z let dávno minulých,
jejichž zažloutlé listy ke mně hovořily ponurou řečí té neš�asné
doby. Hitler na hranicích, později již i uvnitř republiky. Vůbec
nic pěkného. Já však hledal něco úplně jiného, někde tu přece
musí být ty články o „brdském Yettim“ a jestli jsem předpoklá-
dal správně, pak to musí být v tom neblahém roce 1939, ostatně
sám brdský učitel to ve svém deníku nepřímo uvádí.

Čas zřejmě rychle ubíhal, a ani jsem proto vůbec nezaregistro-
val, když se za mnou ozval hlas Mgr. Dočekala. „Tak, jak se vám
vedlo? Našel jste, co jste hledal?“ Už jsem mu chtěl odpovědět
ve smyslu, že všechno marné, ale namísto toho jsem náhle zařval
jako malajský tygr. Pracovník archivu sebou trhl a málem mu
z rukou vypadly klíče, s nimž patrně chtěl budovu uzamknout,
nebo� jeho pracovní doba již byla poměrně výrazně překročena.
Vlastně mě nechal z dobré vůle bádat přesčas.

„Koukněte se na to, no jenom se koukněte,“ ukazoval jsem
třesoucím se prstem na stránku Horymíru, jíž jsem zrovna oto-
čil, a která měla být dnes poslední. Magistr se nade mne naklo-
nil a podíval se na titulek, do něhož jsem bušil prstem jako neu-
rotický datel. „Řádí v Brdech divá šelma?“ hláskoval pomalu.
Vzápětí se pousmál a řekl: „No vidíte, už tehdy mívali okurkovou
sezónu. Taková hloupost, divoká šelma v našich malých Brdech!
Leda, že by utekla ze zoologické zahrady. Ale tady široko daleko
žádná není.“ Pak se na mne překvapeně zahleděl a zeptal se, proč
mě to tak rozrušilo? Připadal jsem si náhle jako kluk přistižený
při krádeži čokolády. Nepříliš přesvědčivě jsem se vymluvil na
starý příběh, který mi kdysi jako malému chlapci vyprávěl děda.
A to, že byl v Brdech napaden nějakou šelmou jeden jeho kolega
a už ho nikdy nenašli. Magistr Dočekal se tvářil pochybovačně
a nadhodil cosi o myslivecké latině. Přesto byl ještě tak vstřícný,
že mi na kopírce zhotovil kopii tohoto výtisku, který jsem si
s nadšením objevitele neznámých pevnin odnesl domů. Teprve
tam jsem zjistil, že moje úvahy o načasování zmíněného článku
vzaly trochu za své. V roce 1939 jsem se nespletl, ale vyšel až
29. září, kdy byl již vyhlášen Protektorát Čechy a Morava a ni-
koliv před obsazením Československa, jak jsem se zprvu do-
mníval. Ale vlastně na tom nebylo zase tak nic divného, před-
chozí měsíce onoho, v dějinách našeho státu tak temného, roku,
měly noviny na práci daleko důležitější události a poté se mu-
sely (?) předhánět v servilnostech vůči nového režimu, takže na
brdské „saskveče“ nebylo místo ani zřejmě ta správná nálada.

Další materiály v této záležitosti musely v Horymíru z roku
1939 vyjít asi krátce po sobě, ale pro mne již nebyly směrodat-
né. Našel jsem jejich zdroj a přesvědčil se, že nešlo o žádné
falsifikáty ze strany mého učitele Pěničky. To mi v této části
pátrání stačilo. Te	 zbývá to hlavní, najít Brdského Yettiho!

(Pokračování příště)

jako připomínka nesmrtelné lásky Orfea a Euridiky.  Je to malé
letní souhvězdí ve tvaru lichoběžníku, které můžeme nejlépe
pozorovat v červenci.

Výraznou a známou hvězdou je Vega, která je pátou
nejjasnější a nejzářivější hvězdou vůbec. Má větší povrchovou
teplotu než Slunce a je asi 3x větší. Na obloze je vidět celý rok.

Krásné léto pod hvězdnou oblohou přeje Evas.
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VÝSLEDKY STARÉ GARDY TJ Slavoj Obecnice – rok 2015

SPORT • SLAVOJ OBECNICE • SPORT

30. ročník pou
ového nohejbalového turnaje trojic
V sobotu 18. července se na antukovém hřišti u obecnického koupaliště uskutečnil jubilejní třicátý ročník pou�ového nohejbalo-
vého turnaje trojic, který organizátoři pojali rovněž jako oslavu 35 let nohejbalu v Obecnici.

V roce 1980 začali s tímto krásným sportem místní stolní te-
nisté Václav Šefl, Josef Roušal, František Steiner, František
Čech a mnozí další. A protože v té době se do Obecnice přistě-
hoval známý sportovní nadšenec pan Eduard Škvára, který no-
hejbal závodně hrál za TJ UD Příbram, začala éra nohejbalu už
nejen jako rekreačního sportu. Již v roce 1981 se tato parta při-
hlásila jako účastník okresního přeboru a zároveň v termínu
obecnické pouti založila nohejbalový turnaj, který se s mírný-
mi výpadky zaviněnými nepřízní počasí hraje dodnes.

Již první ročníky si získaly popularitu nejen v příbramském
okresu a tak se některých turnajů zůčastnilo i 26 týmů. Mezi
tradiční týmy patřila Příbram, Strašice, Dobříš, Zaječov, Sedl-
čany, Drásov, Milín, Blatná, Březnice, Liha, Zvírotice, ale třeba
i jihočeský Vitín.

Letošního jubilejního třicátého ročníku se zůčastnilo 7 trojic,
které si to v horkém počasí rozdaly každý s každým na dva sety.
Dva nejlepší týmy postoupily ještě do závěrečného finále. To se
nakonec stalo soubojem dvou nejúspěšnějších týmů posledních
deseti ročníků, nebo� jak Liha, tak i domácí Bečánov vyhráli
tento turnaj shodně třikrát.

Na slavnostní předání cen přijal pozvání starosta obce pan
Josef Karas a právě zakladatel nohejbalu v Obecnici pan Edu-
ard Škvára. Společně s organizátory pak předali ceny "legen-
dám" obecnického nohejbalu (V. Strniště, J. Strniště, L. Svěcho-
ta, V. Šefl...) a účastníkům turnaje. Na 7. místě skončil tým
Kudrnáči Liha, šestá Zvíroticko-dobříšská trojice, pátý po dob-
rých výkonech domácí Brdský Blesk ve složení Petr Čech, Pavel
Locker a František Čech, který byl oceněn zároveň jako legen-
da stále hrající, nebo� bude určitě jen málo ročníků, jestli vů-
bec nějaký, které by Franta jako hráč vynechal. Na čtvrtém
místě Směska Praha, třetí Milín, druhá Čajka Liha a vítězství
v jubilejním třicátém ročníku tedy zůstalo doma, nebo� po ví-
tězství ve skupině i následné finále ovládl Bečánov, ve složení
Milan Strniště, Pavel Ručka a Jan Liebner.

Všichni zůčastnění dostali malý pohár a tričko s logem
35. respektive 30. výročí, ocenění bylo předáno také našim tra-
dičním sponzorům Restauraci Koupaliště, VLS Obecnice a Sta-
ročeské hospodě U Štamberků, kterým tímto ještě jednou
děkujeme. A děkujeme též pivovaru Herold Březnice, společ-

nosti Netlogix a Graphicwork za drobné příspěvky na náš tur-
naj a velké poděkování patří obci Obecnice a panu starostovi.
Ten zároveň pohotově rozptýlil myšlenky organizátorů ohledně
dalšího (ne)pokračování turnaje v Bečánově, a tak příští rok při
31. ročníku s některými nashledanou. Co řekne starosta...

Za organizátory Jan Liebner

Za SG nastoupili: David Radla, Josef Dolejš, Zdeněk Smrček,
Milan Vacek, Martin Kasl, František Větrovský, Martin Šrá-
mek, Jaroslav Vörös, Marian Jurík, Pavel Valta, Zdeněk Kocan-
da, Radek Srch.
Soupeři SG v roce 2015 v přátelských zápasech:
Tochovice
1. zápas: Tochovice - Obecnice 7 : 5 (4 : 2)
Hráno 14. 6. 2015
Branky: Kocanda, Šrámek, Valta, Srch, Větrovský
Sestava: Radla – Dolejš, Smrček, Vacek, Kasl - Větrovský, Šrá-
mek, Vörös, Jurík – Valta, Kocanda, Srch.
Komentář: Utkání se hrálo v obrovském horku. V 5. min. jsme
se ujali vedení 1:0, když se po rohovém kopu Větrovského
z voleje trefil Kocanda, přímo k tyči domácího brankaře.
Domácím se podařilo skóre otočit během 10 minut, když po-
trestali nedůslednost naší obrany. Vyrovnat se nám podařilo

ve 30 min, kdy po brejku Větrovského skóroval Šrámek. Tento
stav trval do 40. minuty. Poté fotbalovější domácí odskočili
o 2 branky. Poločas skončil skórem 4:2 pro domácí. Ve druhém
poločase rychle ubývaly síly, přesto jsme dokázali vždy na do-
mácí branku odpovědět. Postupně se trefili Valta, Srch a Vět-
rovský. Více šancí jsme již neproměnili, a tak skončilo utkání
7:5 pro domácí.

2. zápas: Turnaj v MK CJ izolace cup 2015
v Drahlíně
Hráno 20. 6. 2015
Branky: Kocanda 6, Houžvička 2, Smrček 3, Svoboda 2, Kasl 2,
Touš.
Sestava: Radla – Hladký, Houžvička, Hrubý, Kasl, Kocanda,
Smrček, Svoboda, Touš, Zemek, Cifrain – nastoupil za CJ izolace,
Hošek – nastoupil za Sokol Drahlín

(pokračování na str. 13)
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VÝSLEDKY STARÉ GARDY
TJ Slavoj Obecnice
(dokončení ze str. 12)

Stará garda
TJ Slavoj Obecnice

pořádá

6. ročník turnaje
starých gard v malé kopané

„O pohár starosty obce Obecnice“

22. srpna 2015 od 9 hodin
na travnatém hřišti v Obecnici

INFO: tel. 608 360 337 nebo 724 062 832
garda.obe@seznam.cz
• Startovné: 1 000 Kč za mužstvo (občerstvení

v ceně)
• Počet mužstev: 4
• Systém turnaje: hraje každý s každým (2x 15 min.)
• Počet hráčů: 5 +1 (max. 11 hráčů na soupisce,

věková hranice od 35 let)
• V případě shodnosti barev dresů poskytne pořada-

tel rozlišovací dresy
• Hraje se dle pravidel malé kopané, která obdrží

každé mužstvo po přihlášení do turnaje
• Ceny: 1. až 4. místo, nejlepší střelec a nejstarší

hráč turnaje
UPOZORNĚNÍ: Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn
v turnaji. Každý hráč hraje na své nebezpečí.

Hrac í  čas  –  rozp i s  utkán í :
09.00 - 09.35 SLAVOJ OBECNICE – TJ ZAJEČOV
09.40 - 10.15 SOKOL DRAHLÍN – SOKOL HLUBOŠ
10.25 - 11.00 SLAVOJ OBECNICE – SOKOL DRAHLÍN
11.05 - 11.40 TJ ZAJEČOV – SOKOL HLUBOŠ
11.50 - 12.25 SLAVOJ OBECNICE – SOKOL HLUBOŠ
12.30 - 13.05 SOKOL DRAHLÍN – TJ ZAJEČOV

Výsledky našich zápasů:
Slavoj Obecnice – CJ izolace 3 : 2
Slavoj Obecnice – BJ stav 1 : 2
Slavoj Obecnice – Volf team 6 : 0
Slavoj Obecnice – Skála team 1 : 0
Slavoj Obecnice – Drahlín 0 : 2
Slavoj Obecnice – Mezerovci 1 : 0
Slavoj Obecnice – Dokas 4 : 3
Konečné pořadí :
2. Obecnice 5 0 2 16 : 9 15
Komentář: Z letošního turnaje odvážíme 2. místo a během tur-
naje jsme zaznamenali pouze 2 prohry. Porážka od domácího
týmu byla zasloužená, protože mužstvo Sokola nás letos jedno-
značně přehrálo. Porážka s týmem BJ stav byla fotbalově zby-
tečná, ale i tak jsme si v turnaji organizovaném Pepou Cifrai-
nem dokráčeli pro historicky nejlepší umístění Slavoje během
turnajů CJ Izolace. Individuální ocenění získal Zdeněk Svobo-
da za cenu pro nejstaršího hráče turnaje.  Sportovní a společen-
ská stránka této akce měla opět velmi vysokou úroveň a naše
poděkování patří hostiteli Pepovi Cifrainovi.

3. zápas: Obecnice - Herci 6 : 2
Hráno 27. 6. 2015
Branky: Smrček, Matějka, Houžvička 3, Kocanda
Sestava: Musil – Kozák, Smrček, Hrubý, Dolejš - Touš, Šrámek,
Matějka, Hájek - Kocanda, Houžvička
Komentář: Utkání na jednu branku. Vytvořili jsme si mnoho
vyložených šancí, nicméně jsme dokázali proměnit jen třetinu.
Bylo to jak naší zbytečnou hrou „do prázdné branky“, tak
výborným výkonem brankáře herců. Hrálo se v tréninkovém
tempu v přátelské atmosféře, kterou nám nezkazilo ani dešti-
vé počasí. Výborný výkon podal Miloš Houžvička, který zazna-
menal hattrick. JS

JUNIOR CUP Obecnice 2015 – II. ročník
11. července 2015 se na obecnickém hřišti konal
II. ročník turnaje starších přípravek JUNIOR CUP
Obecnice konaný pod záštitou starosty obce Josefa
Karase. Letošního ročníku se zúčastnilo 6 družstev, kde
se hrálo systémem každý s každým 2x 10 minut a při remí-
zovém stavu se kopaly 3 penalty, kde vítěz bral bod navíc.
Vítězem turnaje se stalo družstvo z Višňové, které neztra-
tilo ani bod. Druhé místo nakonec urvali borci z Bohutína.
Díky penaltám skončili třetí playeři z Kovohutí Příbram

před místními kluky ze Slavoje Obecnice. Na pátém místě
se umístili šikovní kluci z 1.FK Příbram ročník 2006.
Je třeba si uvědomit, že hráli s protivníky o 2 roky starší-
mi, přesto se v turnaji neztratili a troufnu si tvrdit, že
jejich hra byla nejvíce fotbalová a pohledná. Na šestém
místě se umístilo družstvo Sokola Drahlín, kterému
chybělo pověstné fotbalové štěstí.

(pokračování na str. 14)1.FK Příbram – TJ Slavoj Obecnice

Zahájení turnaje
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JUNIOR CUP Obecnice 2015
(dokončení ze str. 13)
Nejlepším střelcem turnaje byl Dominik Velík z Višňové,
který vsítil 9 branek.
Nejlpším brankářem se stal Erik Kácha z Bohutína.
Nejlepím hráčem turnaje byl vyhlášen Pavel Kudak
z 1.FK Příbram.
Nejmadším účastníkem turnaje byla Terezka Holubcová
ročník 2010, která reprezentovala klub z Višňové.

Výsledky: Kovohutě - Obecnice 1:1 (penalty 3:2),
Obecnice – 1.FK Příbram 0:1, Litavan Bohutín –
Obecnice 1:3,  Sokol Drahlín - Obecnice 0:1, Obecnice –
FC Višňová 0:6, 1.FK Příbram – Litavan Bohutín 0:4,
1.FK Příbram – Kovohutě Příbram 3:4, 1.FK Příbram –
Sokol Drahlín 3:1, 1.FK Příbram – FC Višňová 2:7,
Litavan Bohutín – Kovohutě Příbram 3:1,
Litavan Bohutín – Sokol Drahlín 3:1, Litavan Bohutín –
FC Višňová 0:1, Kovohutě Příbram – Sokol Drahlín 1:0,
Kovohutě Příbram – FC Višňová 2:6, Sokol Drahlín –
FC Višňová 2:8

Tým Záp. + 0 - Skóre Body
1. FC Višňová 5 5 0 0 28:6 15
2. Litavan Bohutín 5 3 0 2 11:5 9
3. Kovohutě Příbram 5 2 1 2 9:13 8
4. Slavoj Obecnice 5 2 1 2 5:9 7
5. 1.FK Příbram 5 2 0 3 7:16 6
6. Sokol Drahlín 5 0 0 5 4:16 0

David Musil

TJ Slavoj Obecnice – 4. místo

Nejmladší hráč turnaje – Terezka Holubcová (r. 2010)

Kovohutě Příbram – 3. místoFC Višňová – vítěz turnaje

Kovohutě Příbram – Litavan Bohutín
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TJ Sokol Drahlín – vyhlášení výsledků
Předávající: starosta obce Josef Karas, předseda TJ Slavoj
Obecnice Eduard Škvára

Michaela Šínová z Obecnice
je mistryní republiky
v parkurovém skákání

15. 7. 2015 – MISTRYNÍ REPUBLIKY v parkurovém
skákání v Ptýrově se stala Michaela Šínová z Obecnice.
Titul získala v kategorii ženy, do které patří teprve druhý
rok.

Titul vybojovala po tříkolové soutěži v neděli odpoledne
se svým devítiletým hřebcem Cassidim. Oba reprezentují
Easy jump team. Michaela získala již před dvěma lety bron-
zovou medaili, a to v kategorii mladí jezdci.

V kategorii žen se Michaela dvakrát rozeskakovala,
přičemž o zlato bojovala proti Veronice Jelínkové.

„Velkou výhodou bylo, že jsem s Casidim absolvovala již
několik Velkých cen při Českém skokovém poháru. To nám
pomohlo,“ popsala vítězka.

Zdroj: Internet

Už za necelý měsíc se rozběhne 1. kolo PFL - trénování
a příprava týmu je v plném proudu. Nové posily týmu (Jan
Zubatý, Michal Řehák, Petr Mužík, David Srch a Adam
Lavička) se ukazují v dobré formě, obzvláš� Michal Řehák,
které mu to v tréninkách opravdu skvěle střílí a i Jan
Zubatý podává kvalitní brankářské výkony ačkoli je to
úplný začátečník. Během letních prázdnin s námi trénovali
ostatní týmy z PFL, a to Divadlo Příbram, Black Falcons a
i nováček soutěže Sokol Jince. Bečánov chodí i každý pátek
od 18 hodin trénovat na „nemultifunkční“ hřiště v Obecnici.

Poslední víkend v srpnu 29. 8. – 30. 8. se zúčastníme
dvoudenního florbalového turnaje v Příbrami na Vavexu,
kde jsme minulý rok vyhráli základní skupinu. A 5. nebo
6. září 2015 nás čeká 1. kolo soutěže, doufáme v podporu
ze strany fanoušků, pro které jsme pro tuto sezónu vytvo-
řili i týmová trička a samolepy na auta „Slavoj Bečánov“.
Soupiska hráčů, kteří obléknou dres Bečánova v sezóně
2015/2016
Brankáři: Jiří Blajer, Pavel Čornyj a Jan Zubatý
Obránci: 4 Pavel Valach, 6 Jiří Vavroch, 7 Zdeněk Malý,
10 David Strniště, 11 Zdeněk Karnoš, 13 Vít Pešl, 14 Pavel
Tobolič, 15 Nikola Vokurková

Útočníci: 2 Josef Neliba, 3 David Srch, 5 Petr Mužík,
8 Martin Stoklasa, 9 Lukáš Stejskal „C“, 16 Michal Řehák
Univerzální: 12 Pavel Steiner, 21  David Kyselák, 24 Adam
Lavička
Náhradníci: Jan Beran, Tomáš Uzel, Jan Střeska, Michal
Dohnal
Hostování: Michal Pech v týmu Divadlo Příbram LS

Foto Martin Málek

FLORBAL       SLAVOJ Obecnice       FLORBAL
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OBECNICKÉ DOŽÍNKY 2015
Vážení hospodáři i hospodyně, místní i přespolní příznivci obecnických akcí,

srdečně vás zveme na Obecnické dožínky.

Letos začínáme

průvodem sekáčů,

pacholků, děveček,

vesnické mládeže

a dětí v krojích

od obchodu

v Obecnici

v sobotu 15. 8.
ve 14 hodin

za veselého vyhrávání muzikantů TOULAVÉ KAPELY

Pepíka Janouška.

Dozor nad čeládkou má „Obecnická policije“ s pověstnou

šatlavou. Na poli za obcí sekáči posekají obilí, děvečky obilí

nahrstkují, uváží snopy a postaví do panáků. Poté přijede

hospodář s hospodyní s občerstvením a poděkovat všem pra-

covníkům. Snopy naložíme na vůz a za zpěvu písní odveze-

me do statku U Karasů hospodářovi a hospodyni. Ve statku

jim předáme dožínkový věnec, poděkujeme za jejich dobrotu.

Poté nastanou ukázky různých prací, mlácení obilí cepy,

čištění obilí, práce mlátičky i s presem, odstře�ování mléka,

tlučení másla a výroby tvarohu. Návštěvníci mohou vše

ochutnat a k tomu si užijí dobrých koláčků, piva, muziky

i  tance. Obecničtí hasiči se předvedou se svojí historickou

stříkačkou. Ve statku bude hrát  k poslechu a tanci hudba.

Věříme, že návštěvníci  dožínek budou nejenom poučeni,

ale též i spokojeni.

Všechny vás srdečně zve OÚ Obecnice, Divadelní soubor Skalka, Český červený kříž Obecnice,

Sbor dobrovolných hasičů Obecnice bs

Kobylka STAR je malá, ale šikovná
Myslím, že ani nemusím čtenářům zpravodaje představo-

vat Ilonu Uzlovou z Obecnice, která je majitelkou koní.
A co nám prozradila Ilonka o své kobylce?
„Kobylka Star je plemeno minihors. Je jí 8 let. Měří

pouhých 80 cm je dovezená z Belgie. Se Star jsem začala
jezdit po výstavách od roku 2011.

Star má síly dost, uveze i dva dospělé. Kolikrát při akcích
jako jsou farmářské slavnosti, svatý Martin, Dětský den….
svezeme i maminku s dítětem. Star dobře zvládá i skok.
Dokonce se účastní speciálních soutěží pro malé koně.
A vlastně se i přeskočí ☺  - zdolá i metrovou překážku.
Na závody jezdíme několikrát do roka. Příští rok už chceme
zkusit i výstavy v zahraničí!

Mohu říci, že na to, jak je malá, má stejně velkou sílu jako
velcí koně. Kromě Star mám ještě dva malé koně (hřebečka,
který je ještě v zahraničí a čeká na dovoz) a AF Midnight
Romance, která už na výstavy v zahraničí jezdí! Dva chlad-
nokrevné koně - noriky 14letou kobylku Báru a od ní hříbá-
ko Nellu, které už je přes rok. Takže mám srovnání.

Do budoucnosti si přeji vybudovat chov, jak u velkých
koní, tak i u malých. S malými je lepší manipulace a hodí se
lépe k dětem. Jsou hodní a učenliví, umí i hodně cirkuso-
vých kousků. Star máme pro radost, děláme s ní vyjíž	ky.
Tah je úplně něco jiného, než jízda v sedle, je to radost.“
Děkuji. KS

Foto Lenka Pivovarová


