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Nevím odkud se vzala ta myšlenka, že mrazivé počasí
a nízké teploty mohou nepříjemně působit na staré
a citlivé lidi. Četl jsem to v jakémsi časopise, který byl
přílohou novin, co odebíráme domů. Bylo tam napsá-
no, že je nutné, aby starší (já používám raději příhod-
nější pojmenování zralí lidé) se teple oblékali, hodně
omezili fyzickou námahu a aby vždy přecházeli z vyto-
pené místnosti do mrazivého a studeného prostoru
pomalu. Hlavně, aby hodně doplňovali tekutiny.
Nevím jak vy, ale já doplňuji tekutiny pravidelně, ba
i v noci (jen tak si pro sebe říkám, zda to není pří-
znak nějaké nemoci..., fuj asi hypochondruji). Musím
konstatovat, že ráno po doplnění tekutin raději občas
dýchnu do přístrojku, který mi napoví, kdy můžu vy-
jet do města. Jako zralý a zkušený se ráno dobře ob-
léknu, opatrnými kroky přejdu k autu a zamrzlá okna
škrábu se zakrytými ústy. A může se vyrazit do světa.
My jsme nedávno vyrazili na lyže do Rakous. Spali
jsme v Čechách, ale jeli jsme po letech vyzkoušet dru-
hou stranu Šumavy, kopec Hochficht. Vypadalo to
jako po revoluci, myslím po osmdesátém devátém.
Z Čech úzká namrzlá, zasněžená, lehce posypaná sil-
nička, kde při míjení dvou větších aut jedno většinou
spadne do škarpy. Na hranicích, tam kde dříve bývala
závora, přechází tahle naše silnice v čistou, uprave-
nou, širokou asfaltku. Tenkrát po sametové nám to

připadalo jako v pohádce. Sakra, ale po šestadvaceti
letech už by to mohlo být jinak, ne? Možná jsem se
tím zážitkem dost rozrušil, protože doma v kanclu se
mi potom mi podařilo skartovat si kablík, kterým se
nabíjí mobil. Koukám, jak se noří rychle do skarto-
vačky a jen jsem na něj křičel: „Stůj, stůj, vole.“
Omlouvám se za výraz, ale ta pitomá skartovačka ne
a ne zastavit. Až když jsem ji vypnul. K úžasnému
únorovému výkonu se vypnula, pardon vypjala i babča
Evina. Vnoučátka je nutné neustále inspirovat. Proto
jim udělala sezení před malým oknem k sousedovic
zahradě, kde se v povzdálí pohyboval bagr. Ten je
úžasná záležitost pro malé děti, ale dlouho jim to
nevydrželo. Babička plná elánu povídá: „Já vám, slu-
níčka, zahraju divadlo.“ Odešla se připravit a vnou-
čátka koukají z okna a čekají, až se vrátí. Najednou
se venku na parapetu objevují loutky a babička
na štaflích. Za oknem se odehrává dramatická scéna,
děti zaujatě zírají. Přišel se podívat i tatínek, ale přes
okno nic neslyšel. Otevřel ho: „My tě neslyšíme.“
Z druhé strana se ozvalo: „Já nic neříkám, je to pan-
tomima.“ Plyne z toho únorové ponaučení. Urvěte
svoje vnoučata od závislosti na tabletech a noteboo-
kách. Vrátí vám to ve stáří. Budou vám hrát za okny
dívadlo.

bs
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FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ –
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V PŘÍBRAMI INFORMUJE VEŘEJNOST

POVOLOVÁNÍ KE KÁCENÍ STROMŮ
Z vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4
písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.,
(dále jen „zákon“):
§ 4 Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a ná-
ležitosti oznámení o kácení dřevin
(1) Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zá-
kona) musí vedle obecných náležitostí podání podle
správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dře-
viny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační
zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatel-
ského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li
je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhla-
su vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlast-
ník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy
dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad
zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto
počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uve-
dením druhového zastoupení dřevin a
d) zdůvodnění žádosti.
Z novely vyhlášky č. 189/2013 Sb. od 1. listopadu 2014.
Stromy, které ve výšce 130cm nad zemí mající obvod menší
než 80 cm, smí být pokáceny bez povolení příslušného úřa-
du. Ten, kdo pokácí bez povolení vyšší či silnější stromy
bez povolení, se vystavuje riziku udělení pokuty. Kácení na
vlastním pozemku, který je veden v katastru nemovitostí
jako zahrada, je povoleno dle podmínky výšky a obvodu
stromu. Novela dále povoluje kácet pouze ovocné dřeviny
bez podmínek vzrůstu stromu.
Ovocné dřeviny, které je možné kácet bez povolení
podle Přílohy vyhlášky č. 378/2010 Sb. o stanovení druho-
vého seznamu pěstovaných rostlin: Angrešt, borůvka,

broskvoň, citronečník, citrus, hrušeň, jabloň, jahodník,
kaštanovník jedlý, kdouloň, kumkvat, líska, maliník,
mandloň, meruňka, olivovník, ořešák vlašský, ostružiník,
pistáciovník, rybíz, slivoň, slivoň japonská, smokvoň,
třešeň, višeň.
Z toho vyplývá, že na jakýkoliv jiný strom, který není
uveden v seznamu ovocných dřevin a který má
ve výšce 130cm od zemně větší obvod než 80 cm,
potřebuje majitel zahrady povolení.
Kácení stromů se provádí mezi 1.11. a 31.3. v době tzv.
vegetačního klidu, ve kterém se růst a jiné životní funk-
ce v přírodě zpomalují až zastavují.
Povolení vydává příslušný státní orgán: obecní, měst-
ský úřad nebo dané odbory životního prostředí. Zažádat
o něj musí majitel pozemku nebo nájemce se souhlasem
majitele. Formulář je k dispozici na obecním úřadě a nebo
můžete napsat písemnou žádost, která musí obsahovat
jméno a adresu žadatele, doklad o vlastnictví pozemku,
specifikaci dřevin (počet, druh), obvod stromů vyšších
130cm a v neposlední řadě odůvodnění žádosti. Během
90 dnů musí u nás obecní úřad rozhodnout o povolení či
zamítnutí žádosti. Z různých pramenů red bs

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
komunálního odpadu v roce 2016

19. dubna a 13. září 2016
v Obecnici

v době od 15.00 do 15.30 hod.

 v Oseči
v době od 15.45 do 16.00 hod.

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště
v Příbrami informuje všechny daňové poplatníky, že
v rámci služeb poskytovaných veřejnosti bude možné po-
dávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
rok 2015 i na níže uvedených místech, kde budou přítomni
pracovníci územního pracoviště.
Městský úřad v Březnici – čtvrtek 3. 3. 2016 v době od 9.00
do 11.30 hod. a od 12.30 do 16.00 hod.
Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem – úterý 1. 3. 2016
v době od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 16.00 hod.
Společenské centrum Jince – středa 2. 3. 2016 v době od
12.00 do 16.00 hod.
Obecní úřad Hvož�any – čtvrtek 3. 3. 2016 v době od 12.00
do 16.00 hod.
Obecní úřad Kamýk nad Vltavou – středa 2. 3. 2016 v době
od 12.00 do 16.00 hod.
V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci
platně podat vyplněné daňové přiznání a získat informace
k vyplňování tiskopisů. Z technických důvodů zde nelze
provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti.
Můžete obdržet složenku pro případné zaplacení daně.

K dispozici budou prázdné tiskopisy včetně všech potřeb-
ných příloh a poučení k vyplnění daňového přiznání.
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podá-
váním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob
některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení
dotázat na informační telefonní lince Územního pracoviště
v Příbrami: 318 473 473.

Provoz informační linky: v období od 15. 3. 2016 do 1. 4.
2016
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
Pátek 8.00 – 13.30 hod.

V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z pří-
jmů fyzických osob bude budova Územního pracoviště
v Příbrami otevřena v prodloužených úředních hodinách:
21. 3. 2016 – 24. 3. 2016 8.00 – 18.00 hod.
29. 3. 2016 – 1. 4. 2016 8.00 – 18.00 hod.

Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Příbrami



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Únor 2016 3

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc opět utekl jako voda a já vám přiblížím, co se u va-
šich hasičů událo. Když byl minulý zpravodaj ve výrobě,
na hasičské zbrojnici byla velká akce. Tou byla v sobotu
16. ledna výroční valná hromada. Na členské schůzi se
většinou vidíme se spoustou členů, kteří přes rok nemají
tolik času. Na oplátku se od nás dozvědí, co se skutečně
za uplynulý rok událo a co je v plánu na nadcházející rok.
Po skončení oficiálního programu schůze je pro všechny
připraveno občerstvení v podobě guláše. Samozřejmostí je
i pití, které většinou tvoří zlatavý mok. Jsem osobně rád,
že se sešla větší polovina našich členů. S ostatními, kteří
nepřišli, bychom se též rádi viděli. Snad se nám to podaří
v létě při oslavách. Členům, kteří doposud nezaplatili člen-
ské příspěvky, bych chtěl tuto skutečnost připomenout.
Informace pro zaplacení jsou uvedeny v pozvánce na VVH.

Jak jsem psal během minulého roku, byli jsme úspěšní
s žádostí o dotaci na přívěs. A jelikož už byl čas a hlavně
vlek byl vyroben podle našich představ, v úterý 26. ledna
jsme si pro něj jeli. Dojet jsme si pro něj museli až do Vel-
kého Meziříčí. Naštěstí jsme se trefili i do počasí, cesty byly
suché a svítilo sluníčko. Během roku vlek bude k vidění na
různých akcích.

Mnoho z vás určitě slyšelo v neděli 7. února, že se nám
v 18:00 na hasičárně rozezněla siréna. Byl nám nahlášen
pravděpodobný požár budovy v Bratkovicích. Naše Tatra
vyjela celkem rychle, Sobol vyjel jen před garáž. Po výjez-
du Tatry bylo upřesněno operačním střediskem Kladno,
že se nejedná o požár budovy, ale o nenahlášené pálení.
Všechny jednotky byly tedy odvolány a vracely se zpět
na základu. Tímto bych chtěl vám všem připomenout,
že veškeré větší ohně musí být nahlášeny v evidenci pále-
ní. Může se totiž stát, že právě někdo takto zavolá hasiče.
I když v podstatě se člověk neproviní, může se stát, že bude
muset zaplatit výjezd všech vozidel, a to není zrovna levná
záležitost.

Nakonec bych vás chtěl pozvat na naši hasičskou zába-
vu, která se koná už 19. března – viz pozvánka.

S přáním už snad hezky prosluněných dnů
Petr Zima

velitel SDH Obecnice

Jubilea v únoru slavili a slaví
Oldřich Pekárek  80 let

Pavel Kadlec  60 let
Dagmar Prachařová  60 let
Miloslava Hrabáková  80 let
Dagmar Strouhalová  55 let

Marie Bergerová  70 let
Pavel Mališ  60 let

Vojtěch Šlapák  95 let
Stanislav Vinš  70 let

Jiří Lundák  65 let
Emilie Novotná  60 let
Zdenka Vostrá  80 let
Pavel Burian  60 let

Jitka Vyšínová  50 let
Lenka Průšová  55 let

František Steiner  65 let

Jubilea v březnu budou slavit
Vlasta Štochlová  70 let
Jana Lockerová  55 let
Emil Antropius  60 let

Miroslava Svobodová  65 let
Vlastimil Vimr  55 let

Julie Pekárková  75 let
Martina Peukerová  50 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej
19. 1. 2016 se žáci druhého stupně zúčastnili divadelního

představení Trapas nepřežiju! v Divadle Antonína Dvořá-
ka v Příbrami. V představení hráli jen dva herci – Ladislav
Ondřej v roli Karla Loudy a Michaela Dolinová v roli
RYPOSLUCH (Rychlá pomoc slušného chování). Předsta-
vení bylo o slušném chování, ale bylo nám podáno zábav-
nou formou. Hra trvala chvíli přes hodinu. Příběh byl
o třináctiletém Karlovi, který potřeboval pomoc při sezna-
mování se s ostatními. Na pomoc mu přijela RYPO-
SLUCH, která ho provázela až do konce příběhu. Pomohla
mu při seznamování se spolužáky a při poznávání toho,
jak se správně chovat v autě nebo na rautu. Do příběhu
byli zapojeni i diváci. Byly jim pokládány otázky nebo šli
přímo na podium. Asi všem se představení moc líbilo.
Většinou jsme zaznamenaly jen pozitivní ohlasy. My obě
jsme se při představení příjemně pobavily. Překvapilo nás,
že jsme na podiu uviděli herce, které známe z televizních
seriálů.

Tereza Kiliánová a Adéla Němcová, VIII. třída

EXKURZE DO PRAHY
„My děti z 1., 2. a 3. třídy jsme se 21. ledna zúčastnili

exkurze do Prahy. Nejdříve jsme jeli do Židovského muzea.
Šli jsme do synagogy, kde jsme dostali jarmulky. Pak jsme
šli na židovský hřbitov. A nakonec jsme si namalovali
Golema. Úplně nakonec jsme jeli na výstavu Krtečka. Tam
jsme si prohlédli krásné obrázky a podívali se na pohád-
ku.“ Toto napsal o výletě do Prahy Adam Stárek ze třetí
třídy. Jeho spolužačka Denisa Smrčková se o programu
rozepsala ještě více: „Nejprve jsme šli do synagogy, pak
jsme napsali na malý lísteček přání a šli jsme na židovský
hřbitov. Skoro na konci jsme k náhrobku rabiho Löwa
to přání dali. Pak jsme měli výtvarnou dílnu, tam jsme si
nakreslili Golema. Odpoledne jsme se vrátili domů s hez-
kými zážitky a doma jsme všechno vyprávěli rodičům.”

Představení v tělocvičně
Dne 27. 2. 2016 se konalo představení v MZŠ v tělocvičně.

Na vystoupení vystupovaly děti z umělecké školy Jakuba
Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem. Vystupovaly zde
i děti z literárně dramatického oboru, hudebního oboru
a tanečního oboru. Celé organizovala Martina Dobešová.

Vystupovaly zde:
taneční obor -
Štěpánka Šínová,
Helenka Blažková,
Tereza Krátká, Mi-
chaela Landsper-
ská, Zuzana Loc-
kerová, Barbora
Oktábcová, Lucie
Pondělíčková, Sa-
bina Procházková,
Anna Bergerová
a Klára Burmano-
vá, Vanessa Stei-
nerová.

Hudební obor -
Martin Bíza, Lucie
Pondělíčková, Sa-
bina Procházková,

(pokračování
na str. 5)
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Marcela Bělohlávková, Šimon Obst, Štěpána Strništová,
Anna Sukdoláková, Alena Dušková, Adam Stárek, Terez-
ka Petáková, Kateřina Matušková, Tereza Večeřová.

Literárně-dramatický obor - Helena Blažková, Štěpá-
na Šínová, Vanessa Steinerová, Hana Blažková, Natálie
Poláková, Veronika Havelková…

Michaela Landsperská a Tereza Krátká, VI. třída

SOUTĚŽ V JINCÍCH
Dne 28. 1. 2016 se vybraní žáci MZŠ Obecnice zúčastnili

soutěže o lesích, která se konala v Jincích. Soutěžilo zde
pět týmů po třech žácích. Soutěž obsahovala vědomostní
a poznávací část. Vědomostní část byla o poznání jedno-
dušší než poznávací. Nakonec jsme skončili na 4. místě.
Tato soutěž pro nás byla dobrou zkušeností.

Nina Hartzová, Jan Krátký, Martin Bíza
IX. třída

Představení v tělocvičně
(dokončení ze str. 4)

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Dne 4. 2. 2016 proběhlo v Domě dětí a mládeže v Příbra-

mi okresní kolo 42. ročníku Olympiády v českém jazyce.
Za MZŠ Obecnice se tohoto kola zúčastnily Adéla Němco-
vá a Nina Hartzová. Olympiáda se skládala z mluvnické
a slohové části. Adéla se umístila na 14. a Nina na 26. mís-
tě z celkového počtu třiceti pěti soutěžících. I když do kraj-
ského kola dívky nepostoupily, měly aspoň možnost zkusit
si vyřešit náročnější otázky a různé češtinářské záludnos-
ti. Přejeme jim, aby si i v ostatních předmětech ve škole
vedly tak dobře jako v češtině.

Mgr. Tereza Moslerová

Úspěch žáků Masarykovy základní školy
Obecnice

Dne 9. 2. 2016 proběhlo na krajském úřadě v Praze slav-
nostní předání cen v soutěži škol projektu „Kraje pro
bezpečný internet“. Soutěž „Kraje pro bezpečný inter-
net“ oslovuje co nejširší a věkově různorodou veřejnost,
a to především prostřednictvím aktualizovaných e-le ar-
ningových lekcí a vědomostního soutěžního kvízu. Tvorba
testu a výukových materiálů byla podpořena granty
Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
Na realizaci projektu se také podílí společnost Microsoft.

Žáci naší školy se umístili v soutěži škol na 1. místě.
Cenu převzal žák osmé třídy Tomáš Pokorný od hejtmana
Středočeského kraje Ing. Miloše Petery. Masarykova
základní škola tímto získala finanční dar ve výši 10 000 Kč,
který bude použit na zabezpečení školních počítačů.
Do soutěže se zapojili na podzim minulého roku žáci III.–
IX. třídy. Tato soutěž podpořila náš školní projekt,
„Virtuální svět“. Cílem našeho školního projektu je zís-
kat přehled o zásadách bezpečného chování na internetu,
seznámit žáky s pravidly zabezpečení počítače, dozvědět se
o rizicích, která plynou z používání internetu (nebezpečný
a nezákonný obsah, happy slapping, kybergrooming, sex-
ting, kyberšikana, kyberstalking, online hraní a závislos-
ti). Projekt si klade za cíl vést žáky i k dalším činnostem,
které mohou vyplňovat volný čas žáků, jako jsou sportov-
ní aktivity, četba a další volnočasové aktivity.

Rodičům našich žáků doporučujeme vyhledat stránky
www.kpbi.cz. Najdou zde cenné informace o internetu
(Vášeň jménem sociální sítě, Teror s názvem kyberšikana,
Lovci dětí aneb Kybergrooming, Sexting aneb když děti po-
sílají nahé fotky, Online závisláci aneb netholismus, Ne-
vhodný, nebezpečný a nelegální – Ne Ne Ne obsah a další).

Těšíme se z úspěchu žáků v soutěži a věříme, že účastí
v této soutěži získali potřebné informace o světě moderních
informačních technologií.

Mgr. Jana Pokorná, školní metodička prevence
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

• V úterý 26.1. 2016 naší MŠ navštívil chovatel ptáků. Děti
se seznámily s kanárkem, s čížkem, se sovou pálenou,
(která jim zatancovala) a s malou sovičkou. Dozvěděly se
kde takový pták žije, jak zpívá a jak se o takového ptáka
správně starat, že sova žije na vesnicích ve starých opuště-
ných chodbách, stodolách, že přes den spí a v noci loví.
Pověděli si, že ptáčkové se objevují i v pohádkách, ve fil-
mech. Velkým překvapením pro děti byl vzácný dravec –
sokol, který žije u Severního pólu. Papouška Bertíka si
děti mohly zkusit přidržet na ruce nebo se s ním vyfotit.
Na závěr si pro děti připravil kouzlení s kroužky, s krabič-
kou a s kostkou.
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

• V pondělí 1.2. 2016 nás navštívila lektorka z Ochrany
fauny ČR z Chrachova u Sedlčan s výukovým programem
„ Pravěk“. Děti se dozvěděly co je pravěk, co bylo dříve, že
tu všude byla voda, oceán, kde žily pravěké ryby, že postup-
ně voda začala vysychat a vznikala pevnina a život na zemi
(přesličky, kapradí, obojživelníci, dinosauři atd.), jak vzni-
kaly zkameněliny, že v dnešní době tyto zkameněliny hle-
dají lidé – archeologové a díky tomu víme jaký byl život
dříve. (Obtiskly se rostliny, stromy, kapradiny a zvířata.)
Děti si vyzkoušely otisky z modelíny do které otiskly dino-

saura. Dále se seznámily s několika druhy dinosaurů, po-
věděli si čím se živili a jakou měli kostru. Ve dvojicích si
pak děti složily rozstříhaný obrázek dinosaura. Prohlédly
si obrázek mamuta, byl podobný slonovi, ale měl dlouhé
chlupy a byl mnohem větší než slon. Lidé se je naučili lo-
vit, rozdělávat oheň, začali si vyrábět různé předměty, ob-
lékat do kůže a stavět si obydlí. Na závěr si děti zahrály na
lovce mamutů a vymalovaly si dinosaura.
• Děkujeme rodičům ze SRPŠ za finanční příspěvek na
výzdobu jídelny MŠ.

SOBOTNÍ RUČNÍ DÍLNY
Sobotní ruční dílny se budou konat 12. března 2016

od 18.00 hodin ve spolkovém domě. Budeme doplétat
košíky z pedigu, pletení košíku z pedigu a výroba veliko-
noční ozdoby. Zájemci se mohou dopředu hlásit na telefon-
ním čísle 605 986 955. Z důvodu nákupu materiálu, včasné
potvrzení účasti vítáno. Děkuji Katka

Přednáška o rodokmenu
Dne 20. 1. se ve spolkovém domě konala přednáška

o rodokmenu. Přednášela paní Věra Khásová, která se
sestavováním rodokmenu zabývá již několik let. Přednáš-
ka byla velice zajímavá a týkala se sestavení rodokmenu
od samého začátku. Kde začít hledat, na jaké archivy se
obrátit. Také na jaké písmo můžeme narazit a jak si s tím
poradit. Zjistila jsem, že sestavit si rodokmen není vůbec
jednoduché a je s tím spoustu práce, hledání a trpělivosti.
Nicméně mě to zaujalo natolik, že jsem s tím začala i já
osobně. Tak uvidíme, kam až se dostanu a zda na to budu
mít dosti trpělivosti.

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK
Dne 5. 2. byla ve spolkovém domě zdravověda. Děti si

maskovaly různá zranění a učily se jejich správné ošetře-
ní. Musím říci, že jsou šikovné a že budeme mít opět dobré
zástupce na zdravotní soutěži. Jen připomínám, že se
v loni, naše děti umístily na pěkných místech v této soutě-
ži. Tak jim i letos budeme držet palce. (pokračování na str. 8)

Přednáška o rodokmenu
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Pletení z pedigu
Dne 6. 2. se ve spolkovém domě konaly další sobotní ruční

dílničky. Učili jsme se plést košíčky z pedigu. Bylo to
zábavné a ze začátku i náročné. Ale po chvilce pletení
všichni zjistili, že když se to pochopí, není to až tak složité.
Nicméně jsme košíky nestihli doplést a tak je budeme
doplétat příští dílny.

(dokončení ze str. 7)

Zdravotní kroužek v knihovně

ZÁJMOVÝ
KROUŽEK

Děti ze zájmového
kroužku se opět pěkně
vyřádily. Svou fantazii
opět uplatnily při sesta-
vování našeho robota
Emila z papírových ruli-
ček. Robot se dětem dost
podařil. Potom si děti ma-
lovaly své vlastní hrneč-
ky. Byly trochu od barvi-
ček a lepidla ale domů si
odnesly pěkné vlastno-
ručně malované hrnky.
Na dalším kroužku jsem
dětem vyrobila svícny ze
sádry a děti je zdobily
ubrouskovou technikou.
Svícny se dětem opět vy-
dařili a zde je malá ukáz-
ka našich výrobků i robo-
ta Emila.

Přednáška o Nepálu
Dne 24. 2. 2016 od 18.00 hodin se bude ve spolkovém

domě konat přednáška o Nepálu. Přednášet bude paní
Kristýna Váňová. Vstup volný.

Přednáška o Etiopii
Dne 16. 3. 2016 od 18.00 hodin se ve spolkovém domě

bude konat přednáška o Etiopii. Přednášet bude pan
Oldřich Večerek ze spolku Prokop. Vstup volný. (pokračování na str. 9)
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LITERÁRNĚ – HUDEBNÍ DĚTSKÝ SOUBOR
Baví Vás zpívat? Umíte hrát na nějaký hudební nástroj?
Přij�te mezi nás si společně zahrát a zazpívat.
Od měsíce března se zakládá dětský literárně – hudební
soubor. Do nově vznikajícího souboru bude probíhat nábor
dětí v těchto dnech: 29. 2. 2016 od 17 do 19 hodin
a 5. 3. 2016 od 14 do 16 hodin.
Hudební nástroje vítány.

(dokončení ze str. 8) Seznam akcí v naší vesničce
a ve spolkovém domě na únor – duben 2016
24. 2. od 18.00 hodin přednáška o Nepálu ve

spolkovém domě, přednášet bude paní Kristýna
Váňová, vstup volný

28. 2. od 14.00 hodin dětský karneval ve Staročeské
hospodě

29. 2. od 17.00 do 19.00 hodin nábor dětí
do pěveckého souboru

5. 3. od 14.00 do 16.00 hodin nábor dětí
do pěveckého souboru

7. 3. zahájení výstavy obrázků dětí ze školy,
téma jaro

10. 3. ukončení výstavy obrázků
12. 3. od 18.00 hodin sobotní ruční dílny

ve spolkovém domě, doplétání košíků z pedigu,
pletení z pedigu, výroba velikonoční ozdoby

16. 3. od 18.00 hodin přednáška o Etiopii
ve spolkovém domě, přednášet bude pan Oldřich
Večerek, vstup volný

26. 3. od 14.00 hodin malování vajíček (bečánovská
kraslice) ve spolkovém domě

1. 4. od 17.00 hodin NOC S ANDERSENEM
ve spolkovém domě.

15. 4. recitační soutěž žáků ze základní školy
v knihovně

28. 4. od 13.30 hodin čarodějnice pro děti,
Čarodějnice se budou konat na hřisti.

Důstojné stáří, zdravé tělo a mysl, tak by si
jistě každý představoval svůj důchodový věk. 

 LÉKAŘ A VY  •  Zamlžená mysl

Realita může být ale úplně jiná. Přibývá lidí, kterým po-
zvolna nebo naopak rychle mizí pamě	, komunikační
schopnosti, rapidně se mění chování a vše tak bohužel
míří ke smutnému konci. Stárnutí samo o sobě je přiro-
zený proces, ve stáří se však hromadí různé fyzické
neduhy a mimo jiné mohou přijít i poruchy poznávacích
funkcí, jako jsou pamě	, pozornost, intelekt, řeč a další.
Pokud budeme pátrat po příčinách tohoto stavu, jednak
je zde vliv genetiky, jednak vliv našeho celkového život-
ního příběhu, silných stresových událostí, životního pro-
středí kolem nás a dopad již přítomných celkových one-
mocnění, jako je vysoký tlak, diabetes atd. Mysl na ústu-
pu - demence. Slovo, které neslyšíme rádi, znamená
duševní onemocnění vyššího věku s postupným úbytkem
paměti, intelektu a motivace, což vede především k ne-
schopnosti nadále pracovat, studovat a finálně samostat-
ně žít. De facto dochází k pomalému rozkladu osobnosti
a nemocní v pokročilém stadiu nemoci nepoznávají své
blízké a potřebují celodenní odbornou péči. Prvním pří-
znakem demence bývá výrazná zapomnětlivost. Ne tak,
jak trochu zapomínáme všichni, ale velmi často, člověk
ukládá věci na divná místa, nepamatuje si nové informa-
ce, přichází porucha prostorové představivosti a orien-
tace. Důležitým vodítkem je tzv. amnestická desorienta-
ce, kdy si člověk nepamatuje s kým te� dotelefonoval
nebo kde vlastně je. V pokročilé fázi demence se mohou
objevit poruchy chování s projevy neklidu a agresivity
a to bývá nejčastějším důvodem pro přijetí do ústavní

péče. Demence je syndrom a jejích příčin je víc, jednou
z nich může být Alzheimerova choroba. Netýká se jen
lidí s vysokým IQ, jak se traduje, ale propad je u nich
výraznější a okolí si změn může dříve všimnout. V kaž-
dém případě je důležitá role rodinných příslušníků
a praktických lékařů. Existují i specializovaná centra,
která se Alzheimerovou chorobou zabývají. Kdy zbystřit
a čemu věnovat pozornost? Mohou nastat potíže s hle-
dáním slov, objevují se tzv. fatické poruchy, kdy lidé ne-
chápou význam slov. Mozek nedokáže řeč rozklíčovat,
objevují se poruchy tvorby řeči, lidé třeba přestávají po-
užívat mobilní telefon atd, mohou se měnit proti svému
předchozímu chování, dokonce se mohou stát ve vyso-
kém věku promiskuitní s nápadným sexuálním chová-
ním na veřejnosti, mohou mít i halucinace, většinou
v noci. Protože neznáme spouštěč, není možná ani cíle-
ná léčba. Dají se jen ovlivnit některé známé faktory.
Otázkou zůstává, jak se o sebe a své bližní starat, aby-
chom se demenci vyhnuli. Můžeme se snažit snížit rizi-
ko vzniku demence například vyřazením tzv neurotoxi-
nů, což je zejména tvrdý alkohol a nadměrné požívání
alkoholu vůbec. V důchodovém věku je třeba pokračovat
v duševní činnosti, které máme během života až nadby-
tek. Zdravý životní styl nám rozhodně nepřitíží, tedy
málo tučného a sladkého, dostatek zeleniny, ovoce, rybí-
ho masa a dostatek pohybu. V neposlední ředě je důleži-
té dbát na vyváženost plnění našich povinností a časem
na relaxaci. Je to minimum, co můžeme pro sebe udělat
v průběhu celého života.

Podle časopisu Moje zdraví 2/16 upravila Drsvo

Zveme Vás na

DĚTSKÝ KARNEVAL
v neděli 28. února 2016

od 14.00 hodin
ve Staročeské hospodě v Obecnici.

Pro děti budou připravené soutěže,
odměna za nejlepší masku a bohatá tombola.

Vezměte sebou dobrou náladu a přij�te se
pobavit se svými dětmi.
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Vše o Tvém skvělém mozku a jak ho cvičit  (John Woodward)
Co Tě žene vpřed?
Každý z nás je jiný a jedním z faktorů, který naše chování
ovlivňuje je náš mozek. Někteří psychologové tvrdí, že
existují dva typy mozků – ženský a mužský. Testosteron je
mužský pohlavní hormon, ale mají jej i ženy. Pokud je před
narozením testosteronu více, měla by mít i žena na ruce
obvykle delší prsteník nežli ukazovák a bude mít také spí-
še mužský mozek. Lidé s mužským mozkem si spíše všíma-
jí detailů a kam patří ten tvůj si můžeš vyzkoušet v násle-
dujícím testu:
1. Když je tvůj kamarád rozčilený, cítíš se také tak?
2. Všímáš i spíše celku než detailu?
3. Všímáš si řeči těla, když s někým mluvíš?
4. Dáváš přednost rozhovoru lidech, které znáš, před ho-
vorem o televizním programu nebo počítačových hrách?
5. Rozumíš lépe psanému textu než mapám a grafům?
Odpově� ano na tři a více otázek znamená, že tvůj mozek
je převážně ženský. Ženský mozek obvykle lépe rozumí
emocím a pocitům, k přednostem mužského mozku zase
patří orientace v technických problémech. V mozku existu-
je oblast, která funguje jako vnitřní hodiny. Je ovlivňová-
na množstvím slunečního světla a říká tělu, kdy má uvol-
ňovat hormony řídící bdělost či potřebu spánku. Každý má
své vnitřní hodiny nastavené jiným způsobem, jsou ale dva
hlavní typy lidí. Ti, kteří se budí brzy a ti, kteří vstávají
pozdě. Patříš mezi sovy nebo skřivany?
1. Je pátek večer, ráno nejdeš do školy. V kolik hodin jdeš
spát?
a) Před devátou večer? b) Mezi devátou a desátou? c) Mezi
desátou a jedenáctou? d) Až po jedenácté?
2. Sobotní ráno je tu, v kolik hodin vstaneš?
a) Před devátou? b) Mezi devátou a desátou? c) Mezi desá-
tou a jedenáctou? d) Až po jedenácté?
3. Jak dlouho trvá, než usneš?
a) Méně než 10 minut? b) 10 až 20 minut? c) 20 až 30 mi-
nut? d) Déle než půl hodiny?
4. Je ráno a zvoní budík. A ty …
a) Vyskočíš z postele a hurá do nového dne? b) Zaklapneš
ho a pomalu se suneš z postele? c) Posuneš buzení o kou-
sek dál? d) Zaklapneš ho a ještě si zdřímneš?

5. Ve kterou denní dobu máš nejvíc energie?
a) Ráno? b) Odpoledne? c) Večer? d) V noci?
6. Je ráno. Jak máš velký hlad?
a) Jako vlk? b) Jen trochu? c) Ani ne, ale ráno je důležité
něco sníst? d) Na jído tak brzy není ani pomyšlení?
Za každou „a)“ odpově� jsou 4 body, za „b)“ odpově� 3,
za každé „c)“ jen dva body a za „d)“ jen jeden bod.
6 – 11 bodů mají sovy, ale pozor, dostatek spánku je důležitý.
12 – 18 bodů nemají ani sovy ani skřivani, a nad 19 bodů
jsi skřivan. Jsi od časného rána připravn vykročit do no-
vého dne, jen dej pozor, abys nerušil ostatní.
Dobré a špatné návyky. Každý člověk má návyky ne-
zbytné pro život. Jsou součástí tvé rutiny, jako třeba mytí
obličeje nebo rukou.Vznikají opakováním určitého vzorce
chování, které vytvoří v mozku nervové spoje, Takové čin-
nosti se pak podobají jednoduchým programům používa-
ným třeba v automatické pračce. Spustíš ho a běží samo-
volně až do konce.Většina návyků se spouští zevními pod-
něty. Například řidič začne brzdit na červenou. Naneštěstí
je velmi snadné získat i špatné návyky, tzv. zlozvyky. Ně-
kdo si kouše nehty, někdo musí mít sladké.. Jakmile jed-
nou nějaký návyk nebo zlozvyk člověk získá, je velmi ne-
snadné se ho zbavit. A i pak bude stále připraven se
na nějaký vhodný podnět zase sustit, například závislost
na tabáku nebo drogách.
Vítězství a prohry. Pro dosažení vítězství je důležitá se-
bedůvěra. Bylo to dosaženo i pokusem. Před zápasem
v páce byla všem zápasníkům změřena síla paže a těm slab-
ším výzkumníci namluvili, že jsou silnější než ti ostatní.
V deseti z dvanácti případů pak zvítězil ten slabší. Někteří
soupeři se pokouší vyhrát tím, že svému protivníkovi
brnkají na nervy. Mohou se třeba vychloubat, že ho zadu-
pou do země atd. Je třeba se soustředit na vlastní výkon
a pokud se tě někdo snaží vyvést z míry, je třeba ho ignoro-
vat. Většina sportovců usiluje o vítězství, což ovšem zna-
mená, že někdo musí prohrát. Rozdíl obvykle spočívá
v rozdílné tělesné zdatnosti a obratnosti. Pokud jsou ale fy-
zické síly vyrovnané, vítězem bývá ten, kdo je psychicky
odolnější, ostatně stejně jako v životě.
Tak hodně psychické odolnosti, fyzické zdatnosti a zdravé
sebedůvěry všem přeje Drsvo.

Dvě výstavy v Praze
V současné době můžete navštívit v Praze dvě velmi zajímavé výstavy. Každý den mezi 10 a 18 hod. je otevřena výstava
"Tiziano Vanitas - básník obrazu a odstínu krásy" v Císařské konírně Pražského hradu. Jsou vystaveny obrazy
italského renezančního malíře, který žil a tvořil v Benátkách. Výstava je otevřena do 20. 3. a je opravdu hodně navštěvovaná.
Druhá výstava je ve Valdštejnské jízdárně. Má název "Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renezancí". Je vystaveno
přes 200 uměleckých děl z let 1250 až 1550 a některá jsou vystavena úplně poprvé. Výstava potrvá do 13. 3. a je otevřena
denně, kromě pondělí od 10 do 18 hodin. E.T.

PROČ...
Proč tučňákům nemrznou nohy je název knihy, kterou vydalo nakladatelství Ikar v roce 2007 a najdeme v ní 114
odpovědí na zapeklité dotazy. Víte například, proč vadí rtu	 v letadle? A víte, že si rtu	ový teploměr nemůžete přibalit
do příručního zavazadla na palubu? Rtu	 byla spolu s dalšími běžnými chemickými látkami zařazena na seznam nebez-
pečných produktů. Předměty obsahující rtu	 se musí převážet v nákladovém prostou a podléhají zvláštním pravidlům.
Letadla jsou vyrobena z valné většiny z hliníku a i malé množství rtuti dokáže zničit i velké množství hliníku. Hliník
na vzduchu reaguje se vzdušným kyslíkem a na povrchu vzniká tenká pevná vrstva oxidu, který tvoří ochrannou vrst-
vu. Rtu	 tuto vrstvu naruší, rozpustí hliník a vytvoří amalgam, který rozrušuje ochrannou vrstvu i ze spodu. Vzhledem
k pohyblivosti tekuté rtuti se může korozivní amalgam vytvořit i hluboko v napadené struktuře. Letadlo, kde byla vylita
rtu	 musí být odstaveno do karantény a stejně s největší pravděpodobností skončí ve šrotu. Letecká společnost pak může
náklady vymáhat na pasažérovi. Pokud se nebezpečný produkt na palubě jen objeví, je to považováno za ohrožení letadla
se všemi důsledky. Klidné cestování přeje Evas
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BUDU VČELAŘEM / Včelařský rok - Medobraní • 8. díl
Silné a zdravé včelstvo s mladou matkou je základem vyso-

kých výnosů medu.   K podmínce dobrých výnosů také patří
dobré snůškové podmínky pro včely. Medy rozdělujeme do dvou
základních skupin. Medy květové, jejichž původ je v nektaru
různých květů. Tyto medy můžeme dále rozdělovat na druhové
medy, tj. řepkové, akátové, z ovocných stromů, atd. Pro tyto
medy včely sbírají nektar přímo z kalichů květů rostlin a dřevin.

Do druhé skupiny patří medy medovicové, nesprávně označo-
vané jako medy lesní. Medovici tvoří hmyz, nejvíce mšice
a červci. Ti odsávají medovici za určitých příznivých podmínek
zejména ze smrků, jedlí a listnatých stromů. Medovici tvoří
převážně cukry sacharózy, glukózy, fruktózy, minerály, přírodní
barviva a další látky. Tyto látky procházejí přes střeva produ-
centů medovice a řitním otvorem jdou z těla ven. (Není vhodné
toto sdělovat konzumentům těchto medů). Řada důležitých
látek ale zůstane v těle hmyzu.Včely takto vyloučenou medovi-
ci sbírají na listech a jehličí a dále zpracovávají. Samotná me-
dovice je totiž pro včely nestravitelná. Další jsou tzv. medy
smíšené. Tento název rovněž nemají v oblibě naši odběratelé
medu v domnění, že včelař nějakým způsobem provádí míchá-
ní medu atd. Není tomu tak. Včely do jednoho plástu nanosí
oba druhy medů a včelař nemá při vytáčení plástu v medometu
možnost je od sebe nějakým způsobem oddělit. Včelstvu bude-
me odebírat plásty pouze se zralým medem, který bude obsa-
hovat maximálně 19 % vody. Nevyzrálý med s velkým obsahem
vody by mohl začít kvasit. K měření obsahu vody v medu lze ve
včelařském obchodě zakoupit refraktometr. Plásty ukládáme
do čistých uzavíratelných beden, ve kterých je dopravíme
k medometu. Med bychom měli vytáčet v čistém medometu
pouze v místnostech, kam nemohou včely zaletět. Jinak by se
mohlo stát, že si budou chtít vzít med zpátky bu� po dobrém
nebo po zlém. Dále budeme potřebovat odvíčkovací vidlici,
popř. odvíčkovací talíř.

Med skladujeme pouze v hygienických nádobách. Nejlepší
jsou sklenice o obsahu 1 kg před naplněním vyvařené v horké

vodě. V poslední době jsou na
skladování medu používány
nádoby z plastů. Při jejich po-
užití musíme dbát na to, aby
nádoba byla určena pro potra-
vinářské účely. Při vytáčení
bychom měli med cedit přes
speciální včelařská síta a za-
mezit tím přítomnost zbytku
vosku v medu. Med skladuje-
me ve vhodných místnostech
při normální pokojové teplotě
v řádně uzavřených obalech.
Med je tzv. hygroskopický a
má snahu do sebe absorbovat
vlhkost, různé pachy a vůně.
Med ve sklenici by měl být
řádně uzavřen novým a umytým šroubovacím víčkem. Přiroze-
nou vlastností medů, zejména květových, je krystalizace, laic-
kou veřejností nazývaná cukernatění. Zkrystalizovaný med lze
snadno rozpustit ve vodní lázni, jejíž teplota by neměla pře-
sáhnout 50°C, aby nedošlo vlivem vysoké teploty k znehodno-
cení medu. Naprosto nevhodné je rozpouštět med v mikrovlné
troubě, která znehodnotí biologicky aktivní látky, takže z medu
zbyde jen nasládlá břečka. Zbylé voštiny po medobraní se zby-
ky medu lze dát včelám vyčistit speciálním krmítkem, aby-
chom nevyvolali loupež mezi včelstvy. Průměrný výnos medu
pro příbramskou oblast je zhruba 13kg na jedno včelstvo, ale
v příznivém roce se může vyšplhat i na 80kg . Vytočený a uza-
vřený med ve sklenicích uložíme do skříní do chladu a temna,
kde může beze změn vydržet řadu let. Přebytky můžeme da-
rovat nebo prodat přátelům. O způsobu prodeje bude další díl.

Častý dotaz, který med je lepší, jestli tmavý nebo světlý, má
jednoduchou odpově�. Oba jsou hodnotné, zdravé a vzájemně
se doplňují. Bc. Jiří Roub

POSLEDNÍ VÝLET DO ZAKÁZANÝCH BRD
 Je tu Silvestr. A s ním, řekl bych, klasická otázka: Hnít

u televize či jít na výlet – a pak kam. Tradici v tom, kam
na Silvestra, nemáme, na rozdíl od novoroční výpravy. Vět-
šinou se někam jde podle počasí. Letos však se shodujeme
– poslední výlet do zakázaných Brd. Od zítřka již není pře-
vážná část zakázaná.

Volíme Jindřichovu skálu. Počasí je naprosto úžasné –
sice ne zimní, ale do přírody jak na objednávku. Sedáme
do auta a projíždíme všechny dosud povolované silnice
v zakázaných Brdech. Ty jsou od zítřka v povolených
Brdech, ale zakázané – tedy pro průjezd. Končíme na par-
kovišti u Valdeku. Parkoviště je téměř úplně plné aut a lidí
opékajících si buřty.

Pouštíme se do lesa z kopce k Červenému potoku. Pod
prolomenou hrází (prolomena 25. 5. 1872 a již neoprave-
na) bývalého Malého valdeckého rybníka přecházíme přes
potok. Místo pod mohutnou, dnes protrženou, hrází vyza-
řuje jakousi historickou atmosférou. Jdeme k Velkému
valdeckému rybníku. Moc pěkná místa stojící za návštěvu
a prohlídku. Od hráze rybníka hledáme cestu na Jindři-

(pokračování na str. 12)
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA (Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec / ilustrace Karel Š
astný

Kapitola X. • Vzhůru do brdské divočiny
Tak a jsem zase na začátku. Co nyní? O Hovorkovi

a Ondrákovi již asi těžko něco zjistím, leda se pídit po
jejich pozůstalých. Ano, to bych mohl zkusit, ale nějak
se mi zrovna te� do toho nechtělo, byl jsem již příliš ne-
dočkavý vydat se rovnou do brdské "džungle", pátrat pří-
mo v terénu jako správný investigativní novinář. Vždy	
zde hrozilo, že stejně jako pan Břenda, tak vyhynou
i poslední brdští yettiové.

Hmm, vyhynou, to jsem nezvolil zrovna s ohledem
k památce obecnického pamětníka vhodný termín. Pan
Břenda samozřejmě nevyhynul, ten zemřel jako člověk,
tak, jako lidé běžně umírají, nezmizel jako živočišný
druh. Ale, nechme toho slovíčkaření!

Kromě výše jmenovaných mě samozřejmě zajímalo,
kdo se skrývá pod mnou dodaným pseudonymem "Pěnič-
ka". Jenže i to může počkat, tato záhada mi rovněž neu-

teče. Na rozdíl od podivných tvorů, na nichž lpí důvod-
né podezření ze zabití dvou a možná i tří zdejších obča-
nů. Trochu mne zamrazilo.

"Aby ses též nestal další obětí," našeptával mi úzkostli-
vý vnitřní hlas. Věřil jsem však ve svou š	astnou hvěz-
du. Vždy jsem měl dosud v krizových situacích neskuteč-
nou kliku, tak snad to vydrží i nyní. Pořád jsem tak
nějak věřil, že pokud bych nějakou neskutečnou náho-
dou narazil na tlupu těch tajuplných bytostí, tak se
s nimi domluvím po dobrém. Vlastně, co to plácám, do-
mluvím se těžko, vždy	 na cizí jazyky jsem byl vždycky
poleno a dodnes lámu dohromady ruštinu, němčinu, an-
glinu, francouzštinu a italštinu (to vše jsem se zkoušel
bezvýsledně naučit), když se mne náhodou v Příbrami
zeptají nějací turisté z okolojedoucího vozu na cestu.

POSLEDNÍ VÝLET DO ZAKÁZANÝCH BRD
(dokončení ze str. 11)

Začíná se šeřit. Lesem zpět k Červenému potoku. Cestou
procházíme „tábor“ již dosti odrostlých čundráků, kteří
stráví poslední letošní noc pod širým nebem. Zvou nás,
abychom se k nim přidali, že mají šampaňského dost …
snad až příště. Na parkovišti je naše auto již osamělé.
Nasedáme a zpět do tepla domovů (asi přece jen lepší než noc
pod širým prosinco-lednovým nebem). Tomáš Studený

(pokračování na str. 13)

chovu skálu. Trochu jsme se netrefili a místo na Jindři-
chovu skálu vycházíme na Krkavčinu. Již se připoz�uje,
den je krátký, tak rychleji směr plánovaný cíl. Po Polákově
lesní cestě na silničku od Malé Vísky a odbočce na Jindři-
chovu skálu. Již jsme zde delší dobu nebyli a tak nás pře-
kvapuje opravená cesta ke skále. Ale co více – na vlastní
skále je opravené původní litinové zábradlí a nová infor-
mační tabule. Moc hezké místo. Je dobře, že od zítřka je
přístupné turistům a ostatním kochajícím se krásami naší
krajiny. Jak se z informační tabule dozvídáme, původní
Víseckou skálu dal v roce 1910 ředitel hořovického velko-
statku osadit litinovým zábradlím a litinovou tabulkou
s nápisem „Heinrich-Fels“ na počest majitele panství Jin-
dřicha knížete z Hanau. Tabulka se sice nedochovala, ale
litinové zábradlí odolávalo povětrnostním vlivům i vanda-
lům více jak 100 let. V roce 2014 bylo zábradlí opraveno
správcem okolních lesů, státním podnikem Vojenské lesy
a statky.
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Spíše jsem měl na mysli posunkovou řeč, ta je prý stej-
ná pro všechny takzvané primitivní národy. Probůh, aby
si to někdo nevyložil špatně. V téhle době je všechno
možné. Přirozeně jsem nemyslel, jsme primitivní národ,
ale že my, takzvaní civilizovaní lidé, se s divochy zásad-
ně dorozumíváme posunky, nebo	 jejich hatmatilku znát
nemůžeme. Tedy, většinou, občas se najde nějaký šílený
učenec, který to zvládá, ale toho pak kanibalové stejně
sežerou, což je škoda, protože vědci nemají žádnou š	á-
vu a jsou tuhý v žaludku. Alespoň mi to kdysi tvrdil je-
den inženýr z Mosambiku, který u nás studoval a měl
v tomto směru určité zkušenosti z jejich vesnice. Raději
jsem se neptal, zda byly jeho osobní.

Ale zpět k tématu. Co mě te� čeká je jasné. Seberu
odvahu a skrovné prostředky, rozloučím se s rodinou
a jako bývalý tramp vyrazím do brdských hvozdů. Jsou
nyní opět veřejnosti uzavřeny, takže to bude opravdu
dvojnásobně dobrodružné. A pak, že jsou Čechy nudným
místem.

Jak jsem již uvedl v jedné z předchozích kapitol, zva-
žoval jsem, zda jít sám či s partnerem, měl jsem na mysli
hlavně Zdenka Hejkrlíka, ale i dalšího kolegu z místního
tisku Karla Hutra. Ten je známým milovníkem přírody a
Brdy procoural ze všech světových stran. Nakonec však
zvítězilo mé přesvědčení vyrazit na tuto cestu sám, už je-
nom z toho důvodu, že jsem nechtěl kamarády vystavo-
vat zbytečnému nebezpečí a abych byl úplně upřímný,
jsem v těchto záležitostech spíše samotářský typ.

Jako krytí v případě mého dopadení ve VVP Brdy voj-
skem nebo policií jsem si připravil pohádku o nebohém
houbaři, který s košíčkem plným prašivek zabloudil
do vojenského prostoru úplnou náhodou z přilehlých
a zdůrazňoval bych, veřejnosti přístupných lesů, vod
a strání. A že se již několik dní "moce" v temných hvoz-
dech, až si myslel, že už se "nevymoce" a orgáni ho na-
štěstí zachránili na poslední chvíli. Pokud by padl rafino-
vaný dotaz, nač si beru na houbařský výlet spacák a bágl
s jídlem, malorážkový revolver a třiceticentimetrový bo-
viják (památka na kamaráda z vojny Jirku Masného),
vymluvil bych se, že jakožto novinář na volné noze sbí-
rám po lesích materiál o ekologii a trávím v divočině
za tímto, nyní tak veřejností sledovaným tématem, naplá-
novaných deset dní. Ty zbraně, že mám na zvýšení pocitu
svého bezpečí a k legálně drženému koltu bych předložil
zbrojní průkaz. Ale spíše jsem věřil, že po celou svou brd-
skou anabazi nepotkám živáčka, nebo	 jsem se mínil po-
hybovat daleko od oficiálních silnic, cest a stezek.

Takže rychle balit, a	 se celá věc nijak nezdržuje.
Ze skříně jsem vydoloval ze spodních pater starou usár-
nu z mých dávných vandrů a přidal pár celt, spacák (už
nejsem nejmladší), otřískaný ešus se lžící, náhradní
oděvní součástky, malinký vařič na pevný líh se zásobou
paliva, plechový hrnek a jakožto zarputilý foglarovec
jsem nezapomněl ani na krabičku poslední záchrany.
V obchodě jsem zakoupil tucet různých polévek, které
stačí jenom zalít vroucí vodou, bochník chleba normál-
ního a takový ten křupavý trvalý jako chlebový keks,
chutí připomínající polystirén. Do košíčku jsem přihodil
i nějakou tu čokoládu a tatranku, rozpustnou kávu,
cosi jako šumáky a řadu dalších nezbytností. Vše jsem
pak završil placatkou rumu, by	 jindy bych dal přednost
becherovce. Jenže v lese rum i léčí. Prostě zásobil jsem
se dostatečně, by	 ne nijak bohatě. Jednak mé finanční

prostředky jsou skrovné
a pak jsem to všechno
musel vláčet na svých
zádech.

Nebudu vás unavovat
výčtem všech svých zá-
sob, jenom připomínám,
že jelikož jsem se pova-
žoval za "vědeckou expe-
dici", nechyběl v mém
vybavení ani fo	ák se
čtyřmi filmy, diktafon a
mobilní GO telefon jako
spojení se světem. Po
vzoru filmu Cesta do
pravěku, jsem opatroval
ve velké náprsní kapse

Kapitola X. • Vzhůru do brdské divočiny
(dokončení ze str. 12)

sešit v nepromokavých deskách. To bude totiž deník
expedice! Zásoba propisek a tužek byla při mé profesi
samozřejmostí. Jak jsem již výše naznačil, nepostrádal
jsem ani výzbroj. Ovlivněn cestopisným románem Lovci
orchideí a verneovkami, vězel mi za pasem malorážkový
šestiranný kol	ák a v báglu jsem táhnul krabičku nábo-
jů. Kromě střelné zbraně mi visel na opasku obrovský
"mesr" na medvědy a v kapse jsem měl zavírák, dárek od
synka z loňských Vánoc. Možná namítnete, že jsem pře-
ce nejel někam na Aljašku a v našich končinách se med-
věd Grizzly nevyskytuje, ale člověka zde mohou zaskočit
různá nebezpečí. Třeba jiný člověk anebo..., no ano, tře-
ba sám brdský Yetti. Ani tuto možnost nemohu vyloučit.
A vzhledem k tomu, že co jsem o něm dosud zjistil, není
to žádný přítulný kocour Ferda, musím se tedy mít před
tím pacholkem na pozoru v každém směru.

Byl jsem připraven! V Periskopu mou přítomnost bu-
dou muset na pár dní oželet, zásobil jsem Zdeňka šéfre-
daktora místními "senzacemi" všeho druhu daleko do-
předu, takže bych kolegům neměl nijak zásadně chybět.
Doma jsem ženě řekl, že budu asi tak týden v terénu,
což komentovala všeříkajícím poklepáváním do čelních
partií. Jenom se poptala, zda mám s sebou teplé prádlo.
Přitakal jsem a zdála se být smířena. Kdybych jí prozra-
dil, že jdu lovit Yettiho, jistě by jí to tak nerozhodilo,
jako kdybych si zapomněl náhradní spo�áry. Inu, žen-
ská. Rovněž s dětmi bylo loučení na úrovni. Pubertální
synek pouze zvedl hlavu se sluchátky na uších, do nichž
mu duněla jakási mně nepochopitelná "hudba" a zamával
mi pravou rukou s prsty spletenými do patvaru, který
mohl znamenat zrovna tak "viktory" jako italského "kor-
nuta". Dcera zase doslova visela na telefonu a s kýmsi,
zřejmě svým amantem, si domlouvala něco šíleně důleži-
tého. Nejfrekventovanějšími slůvky bylo super a dýza.
Všechny jsem upřímně a dojatě políbil a rychle vypadl
ven, aby neviděli mé pohnutí.

Sice si z toho dělám legraci, ale stejně mi bylo po těle
všelijak. Přeci jenom má člověk po čtyřicítce rád svou ro-
dinku, pohodlíčko a jistoty. A já trouba se toho všeho nyní
dobrovolně vzdávám, vlastně mám pocit, jako bych znovu
rukoval na vojnu či tak něco podobně méně příjemného.

Před barákem jsem vhodil bágl s příslušenstvím
do útrob svého vrčáka, naposledy zamával takřka rod-
nému činžáku a vyrazil směr BRDSKÁ DIVOČINA.
Yetti, třes se, tvé tajemství bude vbrzku rozluštěno.
Alespoň jsem tomu věřil. (Pokračování příště)
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Vodník, Baba a Panna

„Vodník, a říká mi Fando.“ Tak přesně tato věta se mi
okamžitě vybavila ve chvíli, když jsme vystoupili z auta
na parkovišti u Restaurace Vidlák poblíže stejnojmenné-
ho rybníka, který se nachází v malebné přírodní rezer-
vaci Podtrosecká údolí, součásti Chráněné krajinné
oblasti Český ráj. Ano, to je přesně ten rybník, do které-
ho spadne poštmistr Fanda se svojí babetou ve filmu Jak
dostat tatínka do polepšovny, když ho vyděsí děda jedou-
cí na  kole zachránit tatínka malého Vašíka, který zů-
stal viset na laně na skále. Z turistického rozcestí u par-
koviště jsme se po naučné stezce vydali podél mokřadů
a květnatých luk k rozcestí Věžické údolí, kde odbočuje
značená cesta k zámku Hrubá Skála a k hradu Vald-
štejn. My jsme však pokračovali dále po naučné stezce
k rybníku Věžák, snad nejkrásnějšímu rybníku celého
Českého ráje. Na protější straně vystupují přímo z vody
pískovcové skály, které se odrážejí ve vodní hladině.
Na toto místo ve filmu zabíhala Vašíkova maminka kon-
trolovat, zda je dodržován její zákaz lezení po skalách. ☺
Minuli jsme srub CHKO Český ráj a došli na rozcestí
Věžický rybník. Odtud jsme po silnici pokračovali na
další rozcestí U Přibyla a poté jsme úzkou cestou podél
skal dorazili až k Podsemínskému mlýnu. Objekt mlýna
pochází z 1. poloviny 16. století, do současné podoby byl
přebudován ve 30. letech 20. století. Zajímavostí je ne-
daleký klenutý kamenný můstek přes říčku Žehrovku.
Naučná stezka nás podél Podsemínského rybníka doved-
la až k rekreačnímu zařízení Nebákov, které stojí pod
stejnojmenným rybníkem. Vlevo od cesty, pod hrází ryb-
níka, stojí přimknutý ke skalám Nebákovský mlýn
(Vlkův mlýn), připomínaný již v roce 1455, do barokní
podoby přestavěný v 1. polovině 18. století. Z tohoto
místa jsme po červené turistické značce vystoupali lesní
cestou vysoko na hladinu Nebákova až na další rozcestí
Nad Nebákovem, odkud nás asfaltová silnice vedla přes
osadu Ž�ár až k našemu dalšímu cíli – zřícenině hradu
Trosky, který tvoří nepřehlédnutelnou dominantu celé-
ho kraje. Kolem tábořiště na Svitačce a památníku obě-
tem 1. světové války nad obcí Troskovice jsme pěšinou
mezi poli došli až k restauraci a parkovišti pod hradem
Trosky. Te� už nás čekal jenom závěrečný výstup
k hradní bráně, který vede z levé části parkoviště a ni-
koliv z pravé, jak jsme se mylně domnívali a trochu si
zašli. ☺

Gotický hrad postavil přibližně v letech 1380-1390 pan
Čeněk z Vartenberka. V 1. polovině 15. století patřil
pánům z Bergova. Roku 1424 byl marně dobýván husit-
skými vojsky. Roku 1438 se jej zmocnili záškodníci Kryš-
tof Šof z Helfenburku a Švejkar a nevypudila je ani roku
1440 zemská hotovost. Roku 1469 byl hrad dobyt krá-
lovským vojskem Jiříka z Poděbrad. Majitelem byl v té
době Jan Zajíc z Hazmburku. Sídlem panstva však již
v té době byla nedaleká Kost. Koncem 16. století byl
opuštěn a pomalu chátral. V letech 1622-1634 vlastnil
hrad Albrecht z Valdštejna. Do konce třicetileté války
sloužil několikrát jako vojenská pevnost Švédům. V roce
1648 hrad vyhořel. V letech 1841-1843 za Aehrenthalů
vzniklo v bývalém paláci pod věží Pannou schodiště s vy-
hlídkou. Ve 20. letech 20. století přešlo torzo hradu
do majetku státu. V letech 1931-1934 bylo zdivo částeč-
ně konzervováno. V současné době je hrad spravován

státním památko-
vým ústavem a byl
prohlášen národní
kulturní památ-
kou. Jedinečný
skalní útvar, kte-
rý nese hrad, je
sopečného půvo-
du. Čedičová ská-
la vznikla v třeti-
horách ztuhnutím
žhavého magma-
tu. Obě sopečné
homole jsou od
sebe vzdáleny asi
76 metrů. Nad-
mořská výška na
Panně dosahuje
514 metrů. Rela-
tivní výška vrcho-
lu Baby je asi 47
metrů, Panny ko-
lem 57 metrů. Sa-
motná stavba hra-
du je z hlediska architektonického na svojí dobu jedineč-
ným a odvážným počinem. Na hřebenu mezi oběma
vrcholy byl založen vnitřní hrad s obytnými paláci a na
vrcholcích obou skal byly vybudované obranné, ale zá-
roveň i obytné věže. Na nižším vrcholku, nazývaném
pro jeho rozložitější vzhled Baba, stávala šestiboká
dvoupatrová stavba, přístupná z paláce ze severní stra-
ny. Na vyšším, štíhlejším vrcholu nazývaném Panna,
stával palác obdélníkový, původně třípatrový, v jehož
prostoru byla prý i hradní kaple. Výrazné výškové uspo-
řádání staveb umožnilo vybudovat systém obrany v ne-
dostupnosti a dokonalém kruhovém přehledu vnitřního
hradu, jeho svahů i dalekého okolí. Vlastní paláce, obý-
vané pouze ve vrchních partiích, poskytovaly ve spod-
ních částech dostatečné skladovací prostory pro uložení
zásob na doby obléhání. Vodu poskytovala vlastní hrad-
ní studna na 1. nádvoří, asi 30 metrů hluboká. Vlastní
systém tří obranných pásů tvořily hradby 1,5-2 metry
široké a až 15 metrů vysoké. Dnes jsou na Panně i na
Babě zřízeny vyhlídkové plošiny, ze kterých je neuvěři-
telně nádherný výhled do širokého okolí. „Do časů pánů
z Bergova také spadá nejznámější pověst o Panně
a Babě. Na Babě sídlila stará Bergovna, vyznavačka
kalicha, zatímco na Panně její vnučka, katolička. Nesná-
šely se a pro rozdílnou víru si stále nadávaly. Jednoho
dne se objevil posel se zprávou pro mladou šlechtičnu –
její milý padl na poli válečném. Dívka utrápená žalem
skočila z okna své komnaty. Teprve te� si stará Bergov-
na uvědomila, jak jí příbuzná chybí. Na hradě sama
nemohla vydržet, odjela do cizích zemí a brzy následova-
la vnučku na onen svět.“

Pod hradem jsme se opět napojili na červenou turistic-
kou značku a přes osadu Tachov jsme se vrátili zpět
k Vidláku, kde jsme tento zhruba 11 km dlouhý okruh
započali.

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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12. PYŽAMOVÝ BÁL
Dvanáctý pyžamák měl tradičně příjemný průběh, spous-

tu krásných nočních oděvů na krásných tělech, haldu nád-
herných masek a množství původních masek bez masek,
prostě úžas. Soutěže během večera se též vyvedly. Soutěžící
ukázali, že si umí povléct a ustlat postýlku ve dvojici
a každý jen s jednou volnou  rukou. Tanečníci a tanečnice
předvedli překrásné taneční kreace při obecnické „Stár-
déns“ pod vedením tancmajstra Járy Kima Krejčího.
K tomu nám tradičně dobře hráli Aje	áci. Překvapením ve-
čera bylo jako vždy vystoupení dobrovolného sdružení
obecnických tanečnic, v choreografii mistra včelaře Járy

FLORBAL      SLAVOJ Obecnice SLAVOJ OBECNICE - Lední hokej

11. kolo 16. 1. Obecnice – Cerhovice 5:0, 2:1, 0:0, kon.
12. kolo 23. 1. Solopisky – Obecnice 4:3, 2:2, 1:1, 1:0
13. kolo 30. 1. Obecnice – Lány 11:3, 5:1, 3:0, 3:2
14. kolo 6. 2. N. Strašecí – Obecnice 6:8, 3:2, 1:5, 2:1
15. kolo 13. 2. Žebrák – Obecnice
16. kolo 20. 2. Obecnice – Mníšek 17.00 h.
17. kolo Obecnice – volno
18. kolo 5. 3. Obecnice – Černošice ''B'' 17.00 h. ZS PB

zdroj int. stránky Slavoje

Zdravím fanoušky florbalu
V lednovém vydání zpravodaje jsem informoval, že jsme

si nezajistili přímý postup do play-off v lize PFL, a tak nás
ještě čeká osm rozhodujících zápasů. Momentálně máme za
sebou 3 zápasy - dvě výhry a jednu porážku, kterou jsme si
nechtěli dovolit.

První zápas jsme odehráli proti FBK Milín a zvítězili
jsme 5-2. Body: Martin Stoklasa 2+0, Josef Neliba 1+1,
Petr Mužík 1+0, Lukáš Stejskal 1+0, Zdeněk Karnoš 0+3,
Pavel Steiner 0+1. Hráči zápasu: Martin Stoklasa a Zde-
něk Karnoš. Pár hodin na to jsme se utkali s Black Fal-
cons, tým na předposledním místě, čekal se hladký a snad-
ný průběh (pohodové 3 body), 3 body jsme sice braly, ale
nastala velká přestřelka a i situace, kdy jsme prohrávali
o dva góly, nakonec vysoká výhra 13-7. Body: Lukáš Stejs-
kal 6+0, Martin Stoklasa 4+2, Josef Neliba 1+2, Zdeněk
Karnoš 1+1, Vít Pešl 1+1, Petr Mužík 0+3, Pavel Steiner
0+1. Hráč zápasu: Lukáš Stejskal. Po těchto dvou zápa-
sech jsme si upevnili první místo. 14. 2. nás čekal 3 tým
tabulky Rosenthal Lions, kdy jsme si plně věřili, není
tomu dávno co jsme je porazili 6-2. V zápase jsme vedli,
měli obrovskou převahu, šance a skvěle kombinovali, ale
to k vítězství nestačilo. 3 body brali Lions po výhře 4-5.
Body: Josef Neliba 2+0, Martin Stoklasa 1+0, Vít Pešl
1+0, Lukáš Stejskal 0+1, Pavel Tobolič 0+1, Jaroslav
Kozák 0+1, Zdeněk Karnoš 0+1. Hráč zápasu: Josef Neliba.

V tomto kole se hodně měnilo pořadí naší tabulky, přes-
tože ostatní týmy, kromě nás a Divadla mají o zápas více,
jsme stále první se stejným počtem bodů jako Lišáci Pří-
bram, na 3. místě Sokol Jince se ztrátou jediného bodu.
Chlupatý Hokejky, které byly druhé, spadly až na 6. místo.

Vše je naprosto otevřené a každý bod, každý gól může
hrát velkou roli – kdo postoupí a kdo se předčasně se sou-
těží rozloučí. Přij�te náš podporovat a pomoci nám tak
vítězit. LS

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice

Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 17. března 2016

v Příbrami
Odvoz z Příbrami do Obecnice zajištěn.

Na OÚ v Obecnici budou předány plakety.
Občerstvení zajištěno ve Staročeské hospodě.

DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Krejčího. Včelí tanec za do-
provodu včelařů Bédy H.
a Járy P.  zaujal všechny pří-
tomné nejenom vynikajícím
tancem, ale také krásnými
kostýmy. Nakonec byli účast-
níky bálu zvoleni ti nejkrás-
nější: Černošky, Simpsonovi
a podvodnický, tedy potápěč-
ský expert v nočním vybavení
i s ploutvemi zvaný Nerv. Snad
se všem líbilo a přijdou příště
zase. Dík všem, kteří to zaří-
dili, řídili a se nezřídili. ☺ bsPŘÍBRAMSKÁ FLORBALOVÁ LIGA

Sportovní hala Příbram (Plavecký bazén) - Vavex
neděle 21. 2. 2016 od 11.00 hodin od 11.00 hodin od 11.00 hodin od 11.00 hodin od 11.00 hodin

Slavoj Bečánov – Sokol Jince

od 14.00 hodin  od 14.00 hodin  od 14.00 hodin  od 14.00 hodin  od 14.00 hodin  Slavoj Bečánov – Chlupatý Hokejky
úterý 23. 2. od 20.00 hodinod 20.00 hodinod 20.00 hodinod 20.00 hodinod 20.00 hodin

Slavoj Bečánov – Divadlo Příbram
neděle 6. 3. od 14.00 hod. neděle 6. 3. od 14.00 hod. neděle 6. 3. od 14.00 hod. neděle 6. 3. od 14.00 hod. neděle 6. 3. od 14.00 hod. Slavoj Bečánov – FC Křižák

od 18.00 hod.  od 18.00 hod.  od 18.00 hod.  od 18.00 hod.  od 18.00 hod.  Slavoj Bečánov – Lišáci Příbram
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ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA 2016
VÝSLEDKY
Nejstarší účastník - paní Urbanová z posádky Skřítci
Nejstarší posádka - pan Kuncl, Kuncl, Kříž z posádky
Šlapej dál
Nejmladší posádka - Jáchym Hendrych (4 měsíce) z posád-
ky Simpsonovi
Bloudivci - Věstonické Venuše
Exoti - 1. a 2. místo opět sloučeno (stejný počet hlasů) Pra-
člověci (3 posádky Praspratci, Věstonické Venuše, Hbah juj
maxitukta manaka hek hek) + Překvapení z Ruska, 3. místo
- Czech Piatlon.
Vítězové
Chrti – 1. Chci Wohnout, 2. - 3. Zlej sen a Kropidláci (spor
o nerozštípané polínko).
Ženy – 1. Vítr v plavkách, 2. SDH Dubno, 3. Baletky
Děti – 1. Už aby byl víkend, 2. Piráti, 3. Praspratci

Zdroj:  internet ZNB

Foto M. Málek, K. Stejskalová


