
V hlavě se mi usadilo tíživé ticho. Zkouším to jeden,
druhý, třetí den, nic. Zkouším to ráno, odpoledne i ve-
čer, pusto prázdno. Zkouším to s drby, které mi kdo
donesl. Třeba o těch australských kachnách, co tak
milují slimáky. Jejich pořízení byl vloni dobrý nápad, ale
letos se slimáci zapomněli vylíhnout, a tak potřebují
kachny granule. Pes by to nežral :-). Příští rok asi bude-
me zase sbírat slimáky. Zkouším to s tím, co kdo na sebe
sám prozradil. Třeba jak zůstalo elektrokolo samo
odemčené v lese, protože houbař si zapomněl zámek.
Houbičky, houbičky, ukažte hlavičky a najednou „cink,
cink“. Docela jako v tom Andělu na horách. Ale tady to
nebudou koně, někdo krade elektrokolo. A tak cestou
necestou přes hory a doly, přes kořeny a klády a - kolo
nikde. Ale kde jsem to kolo nechal? Tady? Nebo snad
támhle? Nebo někde jinde? Uf, to se mi ulevilo, bylo ně-
kde jinde :-)). Houbičky v tašce sice cestou zpátky poně-
kud změnily geometrii, ale hurá kolo mám, a tak hupky
na něj a rychle domů, k mámě, do postýlky, do lékárny,
do… prorazil jsem zadní gumu. A protože nemaje lepení
ani povědomí o tom, jak by se z takového elektrokola
sundalo kolo, nezbylo než pěkně dotlačit. Houbičky mi
můžou být na chvíli ukradené. Zkouším to i s osvědče-
nými tutovkami našich vnoučat. Obecnický bazén nebývá
moc teplý, ale osvěžující. Když jsme se do něj jeden večer
s Tondou vypravili, zůstal stát na schodech, voda po kot-
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níky, babka husinu a vody po kolena a Tonda s neodola-
telným úsměvem prohlásil: „Babi žbluňk, já počkám!“
Byly mu dva a tatínek mu hrál na banjo. Mimo jiné
Blondýnky něžné. Ukončil produkci slovy: „Táto, poje-
dem na blondýnky a vezmem s sebou dědu Božojka“.
Tak já holt jedu na blondýnky a tohle číslo Zpravodaje
zůstane bez úvodníku... Přátelé moji milí, možná se vám
zdá text úvodníku napsán trochu jiným stylem než
jindy. Máte pravdu. Tak trochu jsem doma kňučel, že už
jsem úplně vygumovaný, hlavu mám vyčerpanou, nápad
žádný, nic jsem neprovedl, nic se mi nestalo. A najednou
koukám, že v počítači se objevil prázdninový úvodník.
Že už by mi fakt tak hrabalo a nevěděl jsem, že jsem jej
napsal? Nevím jak vám, ale mně moje milovaná žena
do kalendáře zapisuje různé poznámky, co koupit, kam
dojít, co zařídit. To poznáte, protože to její doktorské
písmo se většinou stejně nedá vyluštit. Ale v počítači se
to moc nepozná, jedině na stylistickém vyjádření.
No prostě na rovinu, tu první část úvodníku mi do počí-
tače napsala Eva. Zželelo se jí mého mozkového vypatla-
ného stavu a pomohla mi. Už je to tak, nedávno jsem
poradil svému dvouletému vnukovi jak uložit do pouzdra
dudlík a povídám mu: „Tak jak ti děda Božoj poradil?“
Otočil se na mne s tím svým krásným dětským výrazem
a povídá: „Blbě!“.

evas a bs

OSLAVY 130 let
založení SDH v Obecnici

Foto P. Zima
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Otázky pro starostu obce
Josefa Karase

Pane starosto, realizace jakých akcí
se připravují v nejbližší době v obci?
V současné době máme rozpracováno ně-
kolik akcí, na které připravujeme projek-
ty s možností získání dotací z rozpočtu
kraje, státního rozpočtu popřípadě z ev-
ropských fondů. V prvé řadě je to projekt na výstavbu
chodníku od hřbitova směrem na náves a s tím související
úprava křižovatky u kostela a autobusových zastávek.
Na tuto akci již máme stavební povolení a čekáme na ozná-
mení z IROP, zda byl náš projekt podpořen dotací či nikoli.
Další rozpracovanou akcí je výstavba sběrného dvora
za prodejnou. Cílem je vybudování prostoru, kde budou
umístěny kontejnery na sběr tříděného odpadu. Dále je při-
pravován projekt na obnovu zeleně v obci, na který bude-
me žádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Dalším záměrem je odbahnění Velkého veského rybníka.
Tady je situace složitější. V sedimentu rybníka rozbory
prokázaly obsah kadmia. Likvidace tohoto bahna není jed-
noduchá (velký problém je s uložením) a hlavně laciná.
Snažíme se proto tuto situaci řešit jako ekologickou zátěž
a získat na odbahnění finanční příspěvek.
Ve zpravodaji proběhla zpráva, že obec konečně
odkupuje od církve faru. Jsou známy úmysly k její-
mu využití?
Ano, Pražské arcibiskupství se konečně rozhodlo a nabídlo
faru obci k odprodeji. Cena, za kterou obec faru bude ku-
povat, je 900 tis. Kč. Jelikož se pro obec jedná o historicky
významnou stavbu, není záměrem obce budovu využít ke
komerčním účelům. Fara bude sloužit jako komunitní dům
a dále sem bude umístěn obecní úřad. Rádi bychom zacho-
vali vzhled budovy v jejím původním stavu. Oprava z tohoto
hlediska bude finančně velice náročná. I proto budeme hle-
dat možnost spolufinancování opravy z evropských fondů.
V obci se vytváří strategický plán rozvoje, jaký
je zájem občanů o rozvoj obce?
Obec, aby mohla čerpat dotace, musí mít zpracován strate-
gický plán rozvoje, což je obdoba dříve realizovaného pro-
gramu obnovy venkova. Proto, aby se do zpracování tohoto
plánu mohli zapojit i ostatní občané obce, byl vypracován
dotazník, kde se občané mohli vyjádřit, jakým směrem se
bude ubírat další rozvoj obce. Dotazník byl rozdán do všech
domácností a byl též na stránkách obce. Bohužel zpět se
nám vrátilo pouze 42 dotazníků. Tyto dotazníky byli předá-
ny zpracovateli strategického plánu k dalšímu zpracování.
V září pak proběhne veřejné projednávání tohoto plánu.
Jak vypadá situace okolo CHKO Brdy v souvislosti
s obcí. Probíhají nějaká jednání?
V bývalém vojenském prostoru Brdy jsou vyznačovány tu-
ristické trasy. Značení provádí klub Českých turistů. Dále
zde armáda provádí pyrotechnickou očistu, takže je do ně-
kterých prostor stále vstup zakázán. Na základě rozhod-
nutí zastupitelstva o umístění záchytného parkoviště
u fotbalového hřiště požádala obec městský úřad Příbram
a policii ČR o souhlas s umístěním značek s vyznačením
tohoto parkoviště. Obecní úřad v návaznosti na zrušení
vojenského prostoru, čímž se zvětšilo katastrální území
Obecnice o cca 48 km2, připravuje vytvoření nového územní-
ho plánu obce, do kterého bude rozšířené území zahrnuto.
Na pořízení tohoto plánu jsme obdrželi dotaci ve výši 270 tis. Kč.

Děkujeme za odpovědi. Red. bs

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice

Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 22. září 2016

v Příbrami
DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

VZPOMÍNKA

S velkou láskou a stálou bolestí v srdcích

vzpomínáme na našeho milovaného

manžela, tatínka a dědečka Jardu Krumphanzla.

Bohužel už je to 6 let, kdy nás opustil.

Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami

Jubilea v srpnu slaví a budou slavit
Marie Ježková  60 let
Zuzana Paulová  50 let
Božena Průšová  70 let

Pavel Kadlec  65 let
Václav Roušal  75 let

Jiřina Vojířová  50 let

Jubilea v září budou slavit
Růžena Strougalová  55 let
Marie Rozsypalová  60 let

Josef Šefl  70 let
Josef Ontl  70 let

Milana Kopecká  60 let
Oldřich Srch  50 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

VZPOMÍNKA

Dne 18. srpna 2016 tomu bude 10 let,

co s námi už není náš milovaný tatínek

a dědeček Zdeněk Čáp.

S úctou a láskou stále vzpomíná

Katka s Pepou a Lukášem a rodina Hoškova
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Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
doufám, že všichni si užíváte bu� dovolené nebo prázdniny.
Vrátím se zpět, abych zrekapituloval naši práci od minulého
čísla OZ. V době, kdy vrcholily naše přípravy na Oslavy
založení SDH, jsme museli řešit ještě nestandardní udá-
lost. Ve čtvrtek 16. června v podvečer se přehnala mračna
a u nás jen zapršelo, ale Příbram „plavala“. Napadlo i hod-
ně krup. My jsme byli v 19:17 povoláni na pomoc při odčer-
pávání vody ze sklepů. Nejdříve vyjela naše Tatra, protože
se Sobolem jsme byli pryč i s naloženým vlekem. Sobol se
po vyložení vleku přidal k naší Tatře, abychom čerpali
vodu ze zatopených sklepů.

Věřím, že vám všem neunikly Oslavy založení 130 let
našeho SDH Obecnice. I když oslavy probíhaly po celou
sobotu, pro nás příprava začala mnohem dříve. Museli
jsme sestavit program či připravit rekvizity. Mezi ně patři-
ly hlavně baráčky, které se následně zapalovaly. Už ve čtvr-
tek jsme přivezli naši historickou techniku, abychom ji
mohli umýt a připravit na výstavu. Zabralo to pomalu celé
odpoledne. V pátek přípravy pokračovaly. Někteří členové
jeli pro pamětní předměty. Ostatní čekali na kluky z Rozto-
ků u Jelemnice, kteří k nám jeli s parní stříkačkou. Při
čekání sbalili na náš vlek vše, co jsme potřebovali na fon-
tánu. Večer jsme samozřejmě s klukama z Roztoků posedě-
li v naší oblíbené hospůdce. Přišlo ráno a my měli napilno
již od osmé hodiny. Museli jsme historickou techniku pře-
vézt na hřiště, postavit stany a baráčky. Díky přípravě
jsme to zvládli do půl desáté a pospíchali se převléci. Slav-
nostní schůze měla začínat v deset hodin. Začátek se ale
musel posunout o půl hodiny. Schůze začala tradičně mi-
nutou ticha za zemřelé členy. Poté p. starosta sboru před-
nesl stručnou zprávu a velitel jednotky též. Následovalo
vystoupení hostů, při kterém nás i ostatní sbory pozvali na
svá výročí, která letos slaví.

Dalším bodem v programu bylo předání vyznamenání
našim členům. Jelikož se na vyznamenání v dřívější době
hodně zapomínalo, bylo jich hodně. Po tomto programu na
všechny čekal oběd v podání vynikajícího guláše od naší
hospodské. Den se přehoupl přes poledne a my se připravo-
vali na další pokračování programu. Tím bylo položení
věnce na hřbitově a slavnostní položení věnce u památníku
padlých vojáků. Položení věnců se nám podařilo nacvičit
a ukázali jsme, že i tento pietní akt zvládáme s velkou
elegancí. Poté zazněla večerka a my se seřadili do průvodu,
ve kterém jsme dorazili na hřiště. Zde vznikla menší meze-
ra v programu. Zhruba po druhé hodině začala odpolední
část.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE

bylo hašení baráčku pomocí historické techniky. A to už
kluci z Roztoků u Jelemnice měli zatopeno pod parní stří-
kačkou. Ukázali nám jak „parnička“ funguje, a hlavně že
dokáže fungovat i stroj, který pochází z roku 1907. Po uha-
šení baráčku byl následně zapálen baráček velký, který se
hasil pomocí naší Tatry 148. Bohužel došlo k chybě spojení,
a než se spojení navázalo, baráček pomalu celý shořel.
Mezi další ukázky patřila i ukázka práce dronů Aerovision,
které během dne točily video pro naše SDH. Mezi další
ukázky, které jsme zabezpečovali a mohli jste je vidět, byla
autonehoda dvou vozů, kde jsme pomáhali hasičům z Rož-
mitálu p. Třemšínem vyproš	ovat zraněné. Poslední dyna-

(pokračování na str. 4)

Prvním bodem bylo upevnění stuh na slavnostní prapo-
ry a předání pamětních předmětů. Mezitím si už psovodi
z Vězeňské služby z Příbrami připravovali svoje ukázky.
Při nich jste mohli vidět jak práci již zmíněných psovodů
Vězeňské služby ČR, tak i její zásahovky. Pro všechny
je určitě zajímavé vidět, jak to chodí. Doufejme, že nikdy
to na někom z nás nebude praktikováno. Další ukázkou
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SDH OBECNICE
(dokončení ze str. 3)

mická ukázka byla též v naší režii, jednalo se o požár auta.
Při této ukázce se zasahovalo s oběma hasičskými auty.
Pomocí vysokotlaků jsme uhasili auto celkem rychle. Při
tomto zásahu byly použity ještě dýchací přístroje. Sami
jste mohli vidět, jak rychle auto dokáže shořet. Během ce-
lého odpoledne byly připraveny různé soutěže a atrakce
pro děti včetně skákacího hradu. Mezitím se začaly už sjíž-
dět sbory na fontánu. Po poslední ukázce jsme začali uklí-
zet věci na spodním hřišti. Snažili jsme se co nejdříve ukli-
dit, aby se mohla začít fontána skládat. Postupně jsme se
přehoupli do finále našich oslav. Postavili jsme fontánu,
udělali jednu krátkou zkoušku a čekali na tmu. Během
toho hrála kapela SIGNÁL, která zabezpečila zábavu. Me-
zitím jsme řešili technický problém s naší mašinou, která
opět špatně pálila. Po setmění, tj. před půl jedenáctou zača-
la fontána. Na fontánu jsme měli připraveny celkem tři
skladby. Všechny zazněly a s nimi se zvedalo a spouštělo
celkem šedesát proudů. Po zhasnutí mašin jsme poděkova-
li všem přítomným a spolupořádajícím sborům. Následně
nato byl odpálen slavnostní ohňostroj. Bohužel vlivem mír-
ného navlhnutí byla poprvé odpálena jen jedna bedna ze
sedmi. A tak byl odpalován postupně, jak to šlo. Poté jsme
tedy uklidili fontánu a šli se bavit na probíhající zábavu.

Na neděli jsme ještě měli připravenou pěnu pro děti. Hrál
se fotbal, proto místo od 15 hodin jsme ji udělali o hodinu
déle. I tak přišla spousta dětí. Z nás už spadla odpovědnost
za průběh oslav, a tak někteří z našich členů v pěně také

skotačili. Poté jsme ještě měli napilno. Museli jsme uklidit
historickou techniku i věci z fontány, které byly zaparko-
vané u našeho pana starosty. Tím vlastně skončily celé
oslavy. Chtěl bych tedy všem poděkovat za účast a pomoc
při této akci.

Abychom nevyšli ze cviku z pořádání akcí, tak ti, kteří
nás tak trochu znají, určitě pamatují, že 24. června se sla-
ví letní Vánoce. Ani letos tomu nebylo jinak. Sehnali jsme
tedy krásný stromeček a k večeru ho v hospodě nazdobili.
Poté přišla na řadu vánoční večeře. Tou byl tradičně řízek
s bramborovým salátem. Při večeři nám samozřejmě hrály
koledy. Když skončila tato oficiální část, debatovali jsme
o všem možném.

Možná někomu mohlo připadat, že pořádáme jen příjem-
né akce. Mnozí z vás určitě postřehli, že v pondělí 27. 6. se
nám v 19:44 rozezněla siréna na hasičárně. Tímto tónem
jsme byli svoláni na požár lesa v okolí vysílače Sádka.
Po příjezdu k místu události zde čekaly dvě ženy, které
oheň objevily. Okamžitě jsme začali s hasebními pracemi,
mezi které patřilo i použití smáčedla do lesa a prohrabání
hrabanky, aby se zamezilo případné doutnání místa.
Po ohledání místa zde byly nalezeny klacky pro opékání
buřtů, takže nám asi bylo jasné, z čeho požár vznikl. Ne-
pochopili jsme, proč lidé rozdělávají ohně i tak daleko od
vodního zdroje, i když je v lese zákaz rozdělávání ohně.
Ještě že po lese chodí i lidé, kterým není jeho osud lhostejný.

V sobotu 2. července se připravovali někteří z nás se
do lesního divadla, kde jsme též vystupovali. Siréna nám
ale v 18:09 ohlásila požár lesa. Věděli jsme pouze směr,
kam jet. Naštěstí zde opět byli přítomni lidé, kteří nás do-
vedli k požáru. Nebyl vidět, protože byl v hustém lese a cca
50 metrů od cesty. K požářišti jsme natáhli jeden proud C,
do kterého jsme opět použili smáčedlo do lesa. Po příjezdu
HZS jsme ještě prohrabali hrabanku, kterou jsme zkont-
rolovali ještě termo-kamerou. Naštěstí se podařilo požár
chytit v počínajícím stadiu, a tak bylo rychle hotovo a my
mohli v klidu odjet na asistenci do lesního divadla.

Jako by požárů nebylo málo, byli jsme opět v 17:31 svolá-
ni ve čtvrtek 7. července na požár lesa. A kde vlastně hoře-
lo? Před dvěma měsíci jsme byli nad Sádkem, kde jsme
monitorovali místo události přes celou noc. Nyní to bylo
o jednu odbočku dále. Po příjezdu co nejblíže k požáru jsme
zahájili hašení. Vzhledem k situaci jsme opět použili lesní
smáčedlo. Opět jsme vyhrabali hrabanku okolo, aby to ne-
doutnalo v kořenovém systému. Naštěstí se podařilo
chytit požár na počátku, a tak se rychle podařil uhasit
a my jsme se mohli v klidu vrátit zpět domů.

(pokračování na str. 5)



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen 2016 5

(dokončení ze str. 4)

V sobotu 16. července proběhl již 8. ročník memoriálu
Františka Housky v Obecnici. Jako pořadatelé jsme
začali už v pátek, kdy jsme navozili materiál, který není
v podstatě cenný. Ostatní materiál jsme připravili na co
nejrychlejší naložení. Sobota pro nás i tak začala už v osm
hodin, kdy se rozjely přípravy stadionu. Nejdříve jsme do-
vozili všechny věci na hřiště a následně stavěli. Jako první
vzniklo zázemí pro časomíru a zvukaře, které bylo složeno
z našeho stanu plus stanu půjčeného od firmy Auto Berger.
Následovalo pečlivé rozměření jednotlivých základen a usa-
zení nádrží a startovních čar. Dále jsme rozložili koberce
kolem základen a nádrží, aby to neklouzalo a hřiště nebylo
kolem základen moc rozdupané. Mezitím se změřila a umís-
tila nástřiková čára, u které se připravily pytle s pískem pro
terče. Naposled jsme postavili štafetu, která měla opět jed-
nu malou změnu. Stíhali jsme krásně, i tak čas rychle ubí-
hal a už se pomalu začaly sjíždět sbory. Vzhledem k faktu,
že sbory jezdily cca přesně na jednu hodinu, museli jsme za-
čátek soutěže posunout až na cca 13:30.

Vše začalo nástupem všech družstev. Poté se šlo na štafetu,
kterou již tradičně jako první běželi naši kluci, a umístili
se těsně na třetím místě. Na rozřazovací útok jsme též šli
jako první. Byli jsme ale biti v počtu lidech, protože kluk,
který proud moc neběhá, na něj šel. Bohužel nestihl doběh-
nout, a tak byl daleko od terče. I přes snahu ostatních členů

dotáhnout proud jsme druhý terč shodili až v čase 36,93,
což nás házelo do nevýhodné pozice. Průběh rozřazovacích
útoků s umístěním do pavouka play-off ještě hodně zamí-
chal, a tak naši kluci postupovali nakonec z pátého místa.
Družstev mužů bylo akorát osm, takže všichni postupovali
do pavouka play-off. U žen jsme po domluvě s velitelkami
zvolili možnost předkola play-off, kde si to rozdali mezi
sebou účastníci na čtvrtém a pátém místě z rozřazovací
části. Play-off bylo tedy rozřazeno, a po malé přestávce se
šlo na věc. Do prvního souboje o postup šli opět naši proti
Rožmitálu p. Tř. Bylo to velice pěkně rozběhlé, i voda byla
rychle z mašiny. Problém ale nastal na rozdělovači, kde se
nepodařil spoj „B“ a útok jsme museli zastavit. Dá se dnes
už jen spekulovat o tom, že když by nebylo této chyby,
mohli jsme postoupit dále. Pro nás, jako soutěžící, tedy
soutěž skončila. Alespoň jsme mohli uklidit štafetu, aby
toho nebylo po skončení tolik.

No a jak soutěž nakonec dopadla? S trochou štěstí v ka-
tegorii muži vyhrálo družstvo Rožmitálu p. Tř., které finále
dokončilo. Jejich soupeř z Jelenců útok nedokončil. V ka-
tegorii ženy jsme mohli vidět také dost smůly, protože při
bojích o finále vždy jeden z dvojice nedokončil. Do finále se
tedy probojovaly ženy z Voltuše, které obhajovaly prven-
ství a ženy ze Suchodola. Jelikož i v tomto duelu bylo trochu
té smůly, která padla na Voltuš, vyhrály ženy ze Suchodo-
la. Naši kluci obhajovali pohár Starosty obce, ale bohužel
vlivem horšího útoku, který dokončili, ho tentokrát nezís-
kali. I přes některé trable si myslím, že soutěž se moc
povedla. Po skončení a přesunutí aparatury byla after-party
na koupališti, kde se všichni náramně bavili. Všem, kteří
se zúčastnili na přípravách i na běhu celého dne, moc
děkuji a doufám, že i někdy příště se na podobné akci
potkáme.

Nakonec přeji za celé SDH Obecnice krásné prožití
prázdnin či dovolených. Hlavně dávejte na sebe i okolí
pozor, a	 nepotřebujete hasiče.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Výsledné pořadí
8. ročník MEMORIÁLU FRANTIŠKA HOUSKY

Muži Ženy
1. Rožmitál pod Třemšínem 1. Suchodol
2. Jelence 2. Voltuš
3. Suchodol 3. Jelence
4. Čenkov - dorost 4. Rožmitál pod Třemšínem
5. Čenkov 5. Březové Hory
6. Březové Hory
7. Voltuš
8. Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

LOUČENÍ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

Letos jako každý rok se žáci a žákyně devátých tříd MZŠ
loučili se základní školou na Obecním úřadě v Obecnici.
Ti, kteří se kdysi před mnoha lety či nedávno také tak lou-
čili, jim jistě přejí, aby se jim v dospěláckém životě vedlo
a dařilo k jejich spokojenosti. A jeden vjerš pro ně.

Žákům devítky v roce 2016

Kolikrát?
Kolikrát od prvního zazvonění musí ještě zazvonit?

Kolik schodů do třídy za ta léta musíme jít?

Kolikrát od tabule učiteli zkoušeni

odejdeme vesele nebo zkroušení?

Kolik pohledů vyčítavých poletí mezi lavice?

Snad bude těch laskavých za ty roky nejvíce.

Kolik zážitků si odneseme ve své děravé paměti

a kolik desítek vědomostí nám někam uletí?

Kolik, ach kolik? To nelze spočítat.

Celý náš život můžou se nám otázky zdát.

A odpově�?

Jen lavice a zdi obecnické školy vědí.

Výlet do Prahy – Divadlo Metro

Dne 16. 6. 2016 jsme jeli se školou do Prahy do Divadla
Metro na představení Na výletě v iSvětě. Toto představení
pro nás mělo být ponaučením, jak to v dnešní realitě vypa-
dá s telefony, tablety, počítači a dalšími moderními techno-
logiemi. Vypadalo to, že jednou to skončí špatně. Všichni
jsme závislí na internetu a navzájem se ignorujeme. Bylo
to hrozné, protože jak vidíme, jednou to tak asi dopadne.
Představení bylo celé provedené pantomimicky. Bylo to
hezké a nakonec si to mohly vyzkoušet i děti. A najednou
zazněl nápad, a	 si to zkusí i učitelé. Naše paní učitelka
Moslerová se odvážila ukázat svůj skrytý talent – tanec.

Štěpánka Strniš�ová, Zuzana Lockerová,
Barbora Čechová, VII. třída

Výlet do Prahy – Armádní muzeum

Po návštěvě Divadla Metro jsme jeli do Armádního mu-
zea na Praze 3 – Žižkově. Expozice nám přiblížila 1. a 2.
světovou válku a holocaust. Nejvíce na nás zapůsobily re-
pliky vězeňských cel a příběhy vězňů, kteří přežili koncen-
trační tábor. Adéla Němcová, VIII. třída

KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ

Dne 22. 6. 2016 se naše třída vydala do Koněpruských
jeskyň. Nejeli jsme sami, jela i sedmá, pátá a čtvrtá třída.
Po náročné cestě autobusem jsme se dozvěděli hodně zají-
mavých informací. Jeskyně byly objeveny v roce 1950
a otevřeny v roce 1959. Váže se k nim také pověst o pasáč-
kovi, který je už kdysi dávno objevil. Všiml si kouře, který
z nich vycházel, slezl do jeskyně a uviděl loupežníka, jak si
tam schovává svůj poklad. Procházeli jsme jeskyněmi při-
bližně 45 minut. Poté, co jsme prošli jeskyněmi, jsme šli na
turistický okruh, na kterém jsme samozřejmě zabloudili.
Ale zase jsme rychle našli cestu zpět k autobusu.

Josef Legát, IX. třída

Třídní výlet

Dne 23. 6. 2016 jsme se vypravili na výlet do Srbska. Jeli
jsme jenom my osmá třída, protože to byl třídní výlet. Ráno
jsme se sešli na vlakovém nádraží, odkud jsme vlakem jeli
do Berouna a z Berouna do Srbska. Cílem naší cesty byl

(pokračování na str. 7)
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Svatý Jan pod Skalou. Na turistický výlet bylo docela ved-
ro, ale stejně jsme si to užili. Většina cesty vedla po břehu
Berounky nebo lesem. Po namáhavém výstupu na vrchol
u Svatého Jana jsme si mohli vychutnat nádherný výhled.
Potom jsme se vydali do Berouna, odkud jsme s malým
zpožděním odjeli zpátky do Příbrami.

Adéla Němcová, VIII. třída

Třídní výlet

(dokončení ze str. 6)

WILLIAM SHAKESPEARE
Dne 29. 6. 2016 se ve škole konalo divadelní představení

o Shakespearovi. Zajímavé na tom bylo, že to vše uváděli
dva herci. Představení mělo název „Jak jste to myslel, pane
Shakespeare?“ a herci předvedli ukázky z divadelních her
jako je Romeo a Julie, Marné lásky snaha a Richard III.
Bylo to hodně legrační, ale na druhou stranu i poučné.
Když si herec vyzýval děti na pódium, oslovoval je sran-
dovními přezdívkami. Smíchy nás bolelo břicho. Velice se
nám to líbilo.

Michaela Landsperská, Tereza Krátká,
Karolína Havelková, VI. třída

Vyhodnocení nejlepšího čtenářského
deníku v knihovně

Dne 16. 6. proběhlo v knihovně vyhlášení nejlepšího
čtenářského deníku v knihovně. Děti, které pravidelně
navštěvovaly knihovnu si vedly v knihovně čtenářské
deníky, do kterých si malovaly a psaly o knížkách, které
přečetly. Všechny deníčky byly moc pěkné a děti za ně
i za svou snahu pravidelně číst dostaly odměny v podobě
knížek, záložek, sladkostí atd… Na závěr měly děti rozluč-
kovou párty, kde do sebe ve velkém ládovaly melouny,
sušenky a jiné dobroty. Věřím, že se to dětem moc líbilo
a že budou naší knihovnu navštěvovat i v příštím školním
roce.

KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

(pokračování na str. 8)
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

KNIHOVNA - SPOLKOVÝ DŮM OBECNICE

(dokončení ze str. 7)

Dne 17. 6. proběhlo
v naší knihovně pasová-
ní prvňáčků na čtenáře.
Opět knihovnu navštívil
skřítek Fabiánek a z hlu-
bokých lesů a močálů se
dostavil i Shrek velký
Zlobr. Skřítek Fabiánek
se dětí vyptával, zda
znají pohádky a vyzkou-
šel si je. Potom přečetl
kouzelný pergamen.
Shrek si poslechl děti,
jak umějí číst a přesvědčil se, že se ve škole opravdu hodně
naučily. Potom děti Shrek popasoval svým mečem na čte-
náře. Pan Hudeček rozdal dětem šerpy a skřítek Fabiánek
dal ještě dětem knihu na památku. Myslím, že se pasování
vydařilo a děti si odnesly pěkný zážitek. Už se těšíme
na další pasování v příštím roce.

ZÁJMOVÝ KROUŽEK

Dne 21. 6. proběhlo ve spolkovém domě rozloučení s dětmi
ze zájmového kroužku. Děti dostaly dorty, nějaké dobroty
a něco na památku. K tomu měly pěknou diskotéku a řek-
la bych, že si to děti pořádně užily. Těšíme se na děti i po
letních prázdninách a věřím, že si přes rok užijeme spoustu
vyrábění a legrace.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zveme Vás na rozloučení s prázdninami, které se bude

konat dne 27. 8. 2016 od 14.00 hodin ve spolkovém
domě. Pro děti budou připraveny soutěže, opékání špekáč-
ků a spousta odměn. Vezměte sebou své děti a přij�te si
s nimi užít pěkné odpoledne.

PŘEDNÁŠKA O SRÍ LANCE

Dne 29. 9. od 18.00 hodin se ve spolkovém domě bude
konat přednáška o Srí Lance. Přednášet bude paní Kristina
Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka. Vstup volný.

SOBOTNÍ RUČNÍ DÍLNY

Dne 10. 9. 2016 od 17.00 – 19.00 hodin se budou opět
ve spolkovém domě konat sobotní ruční dílny. Vyrábět se
bude pomocí ubrouskové techniky.

O prázdninách se nenudíme...
Od začátku letních prázdnin je pro děti ve spolkovém

domě a knihovně připravený program.
Děti už měly možnost si

přijít vyzkoušet různé ma-
lovací a výtvarné techni-
ky, ale také si zahrát růz-
né známé i neznámé stolní
hry. Hrály i sportovní hry,
vyzkoušely si zumbu či
přišly si jen tak zazpívat
a pohrát. Každý den dopo-
ledne a odpoledne pro ně
byl nachystán program.
Spousta dětiček si přišla
vyzkoušet například kaší-
rování masky v životní
velikosti lidské hlavy. Jiní
si zase přišly vyzkoušet
jaké to je být autorem a
ilustrátorem a vymýšlely
vlastní pohádkové příbě-
hy, které potom doplnily

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou p. Kateřině Šefflové

za její obětavou a nezištnou pomoc,
kterou nám věnovala

při zvládání naší těžké životní situace.
Děkujeme manželé Hejnalovi

krásnými obrázky. A další, zase jen tak pro radost, vytvá-
řely zoologickou zahradu. Někteří si při sobotních dílnách
vyzkoušely ubrouskovou techniku nebo drátkování.

Myslím si, že se dětem program velice líbil. Nasmáli
jsme se, zabavili, povídali, tvořili, hodně práce udělali
a z dobrou náladou vždy odcházeli. Musím podotknout,
že máme v Obecnici velmi šikovné a nápadité dětičky.
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 LÉKAŘ A VY • Nebojme si připustit, že život je krásný...

Sebedůvěra není slepá víra ve vlastní dokona-
lost, ale je to klíč k životnímu štěstí a pohodě.

Je to důvěra v to, že za něco stojím, že jsem jedinečný
orignál, který má svou hodnotu a právo na úspěch, lásku
i zdraví. Kořeny našeho mínění o sobě často spočívají
v soudech lidí kolem nás, v jejich přesvědčování a myšlen-
kách, které nevědomky a nechtěně přebíráme za vlastní.
Jak velkou paseku dokáže v duši dítěte udělat necitelný
výrok některého z rodičů o tom, že jsme k ničemu, že nedo-
kážeme to, co náš sourozenec, že máme nějaké kilo navíc...
Dítě bývá těmito slovy hluboce raněno, aniž si uvědomí,
jak moc ho ty poznámky ovlivní v pozdějším životě a neuvě-
domí si to ani rodiče, ani kdokoliv, kdo tyto soudy vypouští.
Dokonalost neexistuje, přestože se nám to snaží denoden-
ně různé reklamy a magazíny servírovat. Výsledkem ale
může být, že se jim může podařit v někom vyvolat frustraci
z toho, že není stejně krásný, štíhlý, bohatý nebo úspěšný
jako ti z plakátů. Cílem nesmí být snaha o dokonalost, ale
přijetí sebe sama se všemi svými chybami a nedokonalost-
mi, protože každý z nás je originál, který nemusí kopíro-
vat cesty jiných, ale může jít svou vlastní a jedinečnou.
Jako dětem nám sebedůvěra byla vlastní, jako dospělí k ní
někdy pracně hledáme cestu. Není to lusknutí prstem, je
to někdy dlouhá cesta, která vyžaduje velké úsilí i odvahu.
Bezpečným základem, na kterém se dá stavět, je přijmout
sebe sama, mít se rád i se svými chybami, pochopit proč a
co se s nimi dá dělat. Tedy odpustit, opustit
a vstoupit do nových vod. Přijmout svůj baňatý nos,

odstáté uši, ale i své krásné oči, kudrnaté vlasy... Udělejte
si malou prověrku dětství a sepište si všechno, co si pama-
tujete o sobě, svých rodičích a sourozencích, o tom, co vám
dělalo radost nebo starost, čeho jste se báli, nebo kdy jste
se cítili š	astně a bezpečně. Tužka a papír jsou přátelé a už
jen to, že jste se „někomu“ svěřili, má velký psychologický
aspekt. Ráno se do zrcadla na sebe usmějte, pozdravte se,
pochvalte se a popřejte si krásný den. Nechte své přátele
nebo spolupracovníky, aby vás pochválili bez vašich obvyk-
lých protikomentářů. Přestaňte si vnucovat méněcennost,
zkuste se jinak oblékat, změnit účes nebo barvu vlasů.
Oprostěte se od přání druhých, jak máte žít. Nemůžete se
zavděčit všem a váš život je skutečně VÁŠ. Zdravé sebevě-
domí ale nemá nic společného s egoismem. Všimněte si ko-
lem sebe, kolik lidí neustále lamentuje nad svou situací,
ale nejsou schopní ani ochotní pro změnu nic udělat. Vyhý-
bejte se škarohlídům a setkávejte se s lidmi, kteří podporují
vaši změnu. Staré časopisy, do kterých se už nepodíváte,
oděvy, ze kterých jste dávno vyrostli a tuny zbytečností,
které jen zabírají místo s poděkováním opus	te. Musí pryč
a s tím se zbavíte velké části své minulosti a uděláte si
místo pro novou energii. Sepište alespoň deset svých dob-
rých vlastností a předností a každý den si seznam přečtěte.
Uděláte tak pořádek v sobě i kolem sebe a dáte tak najevo
sobě i svému okolí, že se nového už konečně nebojíte,
naopak ho vítáte.

Na těžké cestě k sobě sama přeje hodně úspěchů Drsvo
- podle časopisu Moje zdraví 5/16.

Nezapomeňte tam zajít...
V příbramském Zámečku - Ernestinu je do 21.srpna
2016 výstava k osmistému výročí založení města
Příbram. Jmenuje se „Tisíc pozdravů z Příbrami“.
Tato velmi zajímavá výstava je otevřena denně mimo
pondělí od 9 do 17 hodin.

Trocha historie
V letošním roce slavíme 700. vý-
ročí narození Karla IV., který
byl českým králem a císařem
Svaté říše řimské.
K tomuto výročí probíhá v Praze
několik výstav. Chci připome-
nout, že dvě z nich jsou na Praž-
ském hradě a končí 28. září.
Ta v Císařské konírně má název
„Žezlo a koruna“ a v Jízdárně
Pražského hradu se jmenuje
„Koruna království“. Obě jsou otevřeny denně od 10 do
18 hodin. Ve Valdštejnské jízdárně na Klárově je výstava
„Císař Karel IV. 1316 - 2016“, která je rovněž otevřena
denně od 10 do 19 hodin, ale jen do 25. 9.
Až do roku 1918 byla naše země součástí Rakousko-Uher-
ské monarchie. V této souvislosti se sluší připomenout,
že letos v listopadu to bude 100 let, co zemřel císař Franti-
šek Josef I. Žil v letech 1830 až 1916 a císařem, a tedy
i našim panovníkem byl od roku 1848 do roku 1916.

E.T.

I N Z E R C E
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

(Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec • ilustrace Karel Š�astný

Kapitola XIII. • Souboj s Bílou paní
Cestou jsme minuli nečekaně na jakémsi rozcestí malou

chaloupku s rozsvícenými světly a zle na nás poštěkával
mohutný drzý ra	afák. Plížili jsme se však lesem v dosta-
tečné vzdálenosti od baráku, doslova jako Komančové.
Následovalo několik stovek dalších metrů, i když ve tmě
se to špatně odhaduje a najednou jsme se ocitli na větší
prostoře, vypadalo to jako parkoviště. Vpravo jsem zare-
gistroval oplocení a nějaké temné stavby, což mě překvapi-
lo, ale pak mi v paměti zablikalo. Ano, vždy	 ty zde stály
i tenkrát při první návštěvě. Čemu však sloužily, to už ne-
vím. Určitě však tehdy patřily vojsku a pochybuji, že by se
v tomto ohledu něco podstatně změnilo. Pro nás bylo pod-
statné, že te� v noci vypadaly jako neobydlené a ráno až
přijdou nějací zaměstnanci, tak už budeme dávno pryč.
Vlevo pak měl pak být samotný hrad. Šuměl tam však
jenom tichý a černý les. Stačilo však pouze pár desítek kro-
ků a rázem jsme se ocitli v temném středověku...

Jak jsem předpokládal, zřícenina hradu Valdek byla im-
pozantní. By	 ve tmě, či právě proto. Samozřejmě vypadala
velice strašidelně, tady by se "Hičkok" s kamerou vyřádil.
Při mé minulé návštěvě, kdy jsme se tu jenom "šmrncli"
v autě s Jirkou Schnejderem kolem, jsem si samozřejmě
nemohl vše prohlédnout a tak jsem se docela těšil na ráno,
až to zde řádně prozkoumáme. Svítili jsme si s Joachimem
baterkama, abychom nespadli někam do hladomorny,
a kdyby nás někdo pozoroval, zděsil by se, protože bylo hlu-
boko po třiadvacáté hodině a považoval by nás za mocnosti
pekelné, nebo	 v tomto čase, jak je všeobecně známo,
pomalu začínají vylézat ze svých děr a hrobů. Te� jsem
teprve ocenil, že mám par	áka, by	 Joachim na žádného vá-
lečníka nevypadal, ale alespoň něco. Abych pravdu řekl,
pro mě osobně bylo nejhorší přejít v té tmě hluboký hradní
příkop po takové úzké dřevěné lávce, která pod našimi kro-
ky zoufale praštěla a trochu se i kývala. Z toho jsem ale
podezříval spíše kolegu Joachima a jeho metráček.

Ještě musím uvést, že jsem se svému kolegovi cestou
konečně i představil a prozradil mu, že jsem redaktor míst-
ního plátku, ale o cíli (nyní již naší, mezinárodní) expedice
jsem zatím nehovořil, to jsem měl v úmyslu až ráno. Jinak
by ten můj "skopčák" měl celou noc prst na spoušti své obří
flinty, a to jsem nemínil riskovat. Stačilo, že mi kulka z té
muškety hvízdala už jednou nad hlavou, nemusím si někte-
ré věci dávat repete.

"Joachime, bojíš se Bílé paní?" š	ouchl jsem do tlouštíka
prstem.

"Bílá pfaní? Was is das Bílá pfaní?" zašprechtil," zase ně-
jaká tifoké sfíře?" pozvedl ručnici.

"Ale, houbeles, to je místní strašidlo. O půlnoci tu chodí
po cimbuří a dělá bubáky na osamělé poutníky, jako jsme
třeba my dva. A pokud se nemýlím," posvítil jsem si na
hodinky," měla by za dvě minuty vylézt."

"Donrvetr, já strašitla nemuset, u nás v Tojčland už
fychynula. Já ještě šátné nefitěla," otřásla se jeho zelená
kamizolka a slyšel jsem, jak nepokrytě zacvakal zubama.
Já jsem se mu ani zas tak moc nedivil. Stáli jsme na místě,
které bylo kdysi prvním nádvořím hradu, a nad námi se
vypínaly zbytky dříve jistě velmi vysoké věže, která slouži-

la obráncům hradu jako poslední útočiště. V místě úzkého
průchodu do hlavního nádvoří byl ve věži temný otvor
do výše průměrně vzrostlého chlapa. Zamířil jsem tam
světlo baterky a v jeho svitu se objevil vnitřek věže. Docela
mne udivilo, že ta volná prostora má poměrně malý prů-
měr a stěny věže jsou naopak neuvěřitelně silné. Nejméně
metrové, dle mého soudu. V duchu jsem si představil ryk
středověkého boje a zoufalý odpor posádky Valdeku, jak
čele� a rytíři prchají do toho ponurého kamenného válce
a vědí, že je vše v řiti, ale své životy neprodají zadarmo.

"To být Bergrift, já snám, taky máme toma chraty,"
ukázal Joachim na věž. Asi jsme měli podobné myšlenky.
Spisovatel a grafik Jan Čáka píše ve své zajímavé knize
(a která jeho kniha není zajímavá!), Střední Brdy - krajina
neznámá, že věž měří ještě dnes osmnáct metrů. Když jsem
se na ní zadíval, jak se tam zlověstně ve tmě tyčí, nebyl
důvod tomu tvrzení nevěřit. Nahoře musí pořádně fičet,
vždy	 to je vysoké skoro jako moderní věžák. A když si
vezmete, že původně snad měla mít takřka ke třiceti met-
rům, vůbec bych nechtěl být v kůži středověkého zbrojno-
še, který se na ní sápal po žebříku s mečem v ruce a obrán-
ci mu lili na hlavu různý sajrajt a fujbabl.

Kudy jsme procházeli, všechno to bylo zarostlé kopřiva-
mi jako v pohádce o Šípkové Růžence, pár sekačů s kosou
by se tu šiklo. Potáceli jsme se sutinami a já jenom doufal,
že naše baterky vydrží stálý provoz, bez nich bychom byli
nahraní!

"Tady zůstanem, co říkáš?" obrátil jsem se po chvíli
s otázkou na Joachima, když jsme se došma	hali výše vzpo-
mínanou úzkou uličkou mezi polorozpadlou zdí asi bývalé-
ho paláce a věží do větší vnitřní prostory hlavního nádvo-
ří. Joachim místo odpovědi jenom dopadl na zem a zafuněl
úlevou. Dokonce si nesundal ani bágl a jenom se o něj opřel
jako o polštář. Měl toho tzv. plné kecky a já jsem se mu
vůbec nedivil, nebyl jsem na tom o mnoho lépe. Uvelebili
jsme se hezky v závětří, za zády ze� a před námi volné pro-
stranství, z naší strany dobře přehlédnutelné. Akorát na-
pravo od nás, hledíme-li přímo na věž, nádvoří stoupalo
kamsi nahoru, zřejmě na další menší nádvoří, kde se proti
tmavému nebi rýsovaly zbytky menšího paláce. To jsme
chtěli ale prozkoumat až zítra za bílého dne. Takticky by
se naší poloze nedalo z vojenského hlediska moc vytknout.
Jediná solidní přístupová cesta byla již zmíněnou úzkou
šouskou kolem věže. Jen a	 si opičáci přijdou. Ale dnes ješ-
tě raději ne, na to jsme byli příliš utahaní.

Rozložil jsem celty pod své improvizované lože, batoh dal
k hlavě a náhradní oblečení jako polštářek. Pod to jsem
ještě uložil revolver, abych ho měl v případě nutnosti hned
po ruce, a samozřejmě jsem jej neopomenul zajistit pojist-
kou bicího mechanismu, by	 to bylo celkem zbytečné. Jak
jsem již výše uvedl, musel se nejprve natáhnout kohoutek,
jinak zbraň nefungovala. A to jsem neučinil, nebyl zatím
důvod. Pozorný čtenář asi dodá:" A co vystřelený náboj?
Doplnil jsi jej do bubínku?" Ano, žádný strach, jsem na
tyto věci dost pedant, takže v otočném válci bylo znovu šest
patronek. Poté jsem sundal džíny, bundu a vlezl do spacáku.

(pokračování na str. 11)
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Jenže uvnitř jsem si vzpomněl, že bych mohl i něco požít
a tak zase soukačka vně teplého obalu a z batohu ubyl kus
chleba se salámem a slastně jsem to zapil šumákem. Na
kafe už bylo trochu pozdě, alespoň se na ně můžu těšit do
druhého dne.

"Fasek, a co chlítka, buteme chlítkofat?" oslovil mě popr-
vé trochu zkomoleným jménem mezi stláním svého pelechu
Joachim.

"Jenom klidně spi, sem nikdo nepříjde, četníci a vojáci
tudy v noci nejezdí," pronesl jsem ospale a chtěl, aby to
vypadalo přesvědčivě. Jistý jsem si tím však vůbec nebyl.
Dle mého názoru jsme se tu však mohli cítit celkem bez-
pečně. Samozřejmě, pokud na nás odněkud nevyskočí duch
Divokého Prokova (viz předminulá kapitola).

Můj nový "pšítel" pojedl jakýsi německý "kebab", pak si
opřel svou medvědobijku o ze� za hlavou a s blaženým vý-
razem se vsoukal "pod peřinu". Přirozeně měl důkladný
německý spacák jako na nějakou arktickou výpravu, ten
můj už pamatoval nejeden čundr a byl vyroben ještě v soci-
alistickém ČSSR. Přesto dosud plnil základní funkci, pro
níž byl ušit, a to hřát mé znavené tělo. Slyšel jsem, jak
Joachim pouští do útrob svého měchu větry a pokládá to
zřejmě za přirozené. Neklidně se přitom zavrtěl, patrně
s úmyslem vytřást je ven, o což jsem ale vůbec nestál.

"Joachime, ty prdíš, jako by ses nacpal fazolema? Chceš
nás snad tou kanonádou prozradit!?"

"Já za to nemochla. Já, ktyž stresofaná, tak pfertím,"
děl chasník z Bavor omluvně a rozepnul zip spacáku. Pro-
vokativně jsem se pět minut ovíval utrženou kapradinou
a pak se otočil na druhou stranu. Zvuky za mnou náhle
ustaly, aby byly po chvilce nahrazeny čímsi podobným
chrochtání. Že by zase kanci? Ale kdepak, to jenom Joa-
chim chrápal jako cirkulárka. No, potěš pánbůh, to bude
zase noc.

Ač jsem byl dnešními událostmi fyzicky uondán, nějak na
mě nešlo spaní. Obrátil jsem se tedy na záda a zadíval se
vzhůru do tmavého nebe. Můj zrak bloudil po obloze
ve snaze nalézt alespoň jednu malou hvězdičku, ale marně.
Možná je vám divné, že jsem se dal tak rychle do party
s člověkem, kterého jsem viděl poprvé (a ještě špatně
ve tmě), když jsem byl původně odhodlán vše zvládnout
sám.

Musíte ale uznat, že naše seznámení bylo natolik nevšed-
ní, že na ně nepasují konvenční způsoby chování a Joa-
chim mi byl na první pohled i sympatický, především tou
svou bezmocností. Vlastně na mě působil jako malé dítě
a ruku na srdce, vy byste nechali malé dítě uprostřed lesa?
Já tedy ne, na to jsem příliš měkkosrdcatý a zodpovědný.
Tolik tedy na vysvětlenou, proč jsme nyní na Valdeku ve
dvou. Mimochodem, jak se mi Joachim svěřil cestou, bude
mu letos padesát, takže je o šest let starší než já, což asi
příliš nekoresponduje s předchozími řádky o tom dítěti, ale
na počtu roků asi vždy nezáleží. Musím se ho také zeptat,
jestli chodí fandit na Bayern, protože bydlí v Mnichově.
Vlastně je to dobře, že jsme se potkali, nebude mi aspoň tak
smutno po lidské společnosti. Hned jsem si musel také
vzpomenout na svou rodinu, co asi dělají děti a Dáša? Blbá
otázka, po půlnoci už jistě dávno spějí. Musím také zítra
zkusit mobil, jestli je tady vůbec signál?! Také nesmím za-
pomenout na zápisky a fota z expedice, vždy	 jsem si jenom
kvůli tomu vzal s sebou diktafon, sešit na deník a fo	ák!
Vše pěkně zdokumentuji a završím to přinejmenším sním-

kem brdského Yettiho. S tímto dobrým úmyslem jsem
"jí zalomil" a usnul jako špalek.

"Hilfe, Fasek, hilfe," probudil mě nepříčetný řev. Vyskočil
jsem ze spacáku takřka do pozoru, což v mých letech již
není vůbec zdravé. Srdce mi chtělo úlekem vyskočit krkem
a ruce se třásly náporem adrenalinu. Takřka bezmyšlen-
kovitě jsem hrábl pod svůj improvizovaný polštář a vytáhl
kolt. Joachimův spacák byl prázdný jako prasklý kokon
obří housenky a mezi zdmi zříceniny dosud duněla ozvěna
jeho zoufalého křiku. Sveřepě jsem se rozhlížel temným
nádvořím a pak TO uviděl. Nahoře nad zbytkem paláce se
mihlo cosi velkého bílého. Polil mě pot a srdce ještě zvýšilo
již tak zběsilé tempo. Musím rychle do akce, jinak se slo-
žím.

"Hilfe, pomoc, Fasek," úpěl odkudsi od prvního nádvoří
Joachimův hlas. Během chvilky jsem se obul, natáhl džíny
a vyběhl tím směrem. Jelikož konečně ráčil vyjít Měsíc,
bylo zde jakési ponuré šero, které hradním konturám
dodávalo ještě více strašidelného nádechu. Rychle jsem
do druhé ruky popadl baterku a letěl jako o závod. Tedy,
spíše jsem běh předstíral, protože se musím vždy ráno
po spánku rozhýbat. Te� však šlo, alespoň dle řevu soudě,
nejméně o život mého německého druha a tak musely
všechny mé ranní procedury počkat. Kromě toho, do rána
bylo ještě daleko, hodinky ukazovaly dvě hodiny po půlnoci.

"Kde, k čertu vězíš?" řval jsem to tmy a potácel se smě-
rem, odkud jsem naposledy zaslechl Joachimův výkřik.
Zároveň mi v hlavě vrtala neodbytná otázka, proč ten za-
tracený němčour lezl ze spacáku a když už, tak proč se
tam, sakra, zase spořádaně nevrátil a namísto toho dělá
po hradě virvál. Vtom jsem si vzpomněl na ten bílý závan
čehosi nahoře na zbytcích cimbuří a rázem mi vystřelil
pohled vzhůru. Do hajzlu, vždy	 to musela být Bílá paní.

Vršky zdí však te� byly skryté ve tmě, zahalil je velký
mrak. Možná se mi jenom něco prve zdálo. Ani bych se
nemohl divit, v tomto hororovém prostředí a neobvyklé
hodině. Zvednutí hlavy se mi málem stalo osudné, ale náh-
lý pocit pudu sebezáchovy mě donutil hlavu rychle sklonit
a udělal jsem velice dobře. Přímo přede mnou se černala,
pokud to bylo v tomto temném hradním zákoutí ještě mož-
né, díra do země, která vedla určitě až do pekla.

"Hilfe, hilfe, já chtěla tomů," ozýval se zoufalý nářek
z hrozivě vypadající jámy.

"Už jsem tady, Joachime, jenom klid, dostanu tě odtam-
tu�!" snažil jsem se nebohého tlouštíka uklidnit, ale sám
bych potřeboval diazepam. Jak ho, do prčic, vytáhnu
nahoru, když nemám žebřík ani provaz a je hluboká noc.

Opatrně jsem přistoupil k okraji propasti a posvítil si
do jejích hlubin. V kuželu světla se objevila Joachimova
bledá tvář asi dva metry pod úrovní mých nohu.

"Kámo, jsi celej? Nepolámal sis něco?" zeptal jsem se
silně přiškrceným hlasem.

"Já jenom pobouchaná, ale ty si tala pozor na Bílá pfaní,
ona mě chonila!" odpověděl mi kamarád jektavým hlasem.

Zježily se mi chlupy v zátylku. Tak a je to tady, strašidla
mají roupy a než zakokrhá kohout, tak si ještě užijeme.

"Počkej tam na mě, jenom si přinesu nějaké věci a vytáh-
nu tě," nahulákal jsem dolů. Hned jsem si uvědomil, jaké
to plácám blbiny, kam by Joachim utíkal, určitě na mě
ještě rád počká.

Pokračování XIII. části příště

Souboj s Bílou paní    (dokončení ze str. 10)
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Stará garda
TJ Slavoj Obecnice

pořádá

7. ročník turnaje

starých gard
v malé kopané

„O pohár
starosty Obecnice“

sobota 27. 8. 2016
od 9 hodin

na travnatém hřišti
v Obecnici

INFO: garda.obe@seznam.cz
www.obecnicesg.webnode.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
pořadatel 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.

Slavoj Obecnice - KOPANÁ

1. akce SG Slavoj Obecnice / sobota 25. 6.
GARDA - HERCI 3:2 (2:1)
Branky: Kozák 2x, Srch Radek
Sestava: Radla - Fink, Hájek, Houžvička, Hrubý, Kozák,
Matějka, Pohan, Smrček, Srch Radek, Uzel, Vacek, Valta
Michal
Rozhodčí: Soukup
Komentář: V úvodu zápasu jsme si vypracovali tutové šance
a za zmínku stojí zejména stoprocentní centr Smrčka
do malého vápna Houžvičkovi, který ho zakončoval dobrou
a přesnou trefou k tyči. Proti byl ale skvělý gólman hostů,
který zákrokem dne našeho snajpra zneškodnil a během
zápasu předvedl celou řadu dalších hodně dobrých zákro-
ků. Do velké šance se dostali i hosté, když po rozehrávce
našeho rohového kopu Hájkem se na velkém vápně netre-
fil do balonu náš posledně postavený hráč Hrubý. Po této
chybě se soupeř dostal do brejkového úniku. Stopku této
akci vystavil životní sprint Matějky, který společně s gól-
manem Radlou akci zlikvidovali. Nakonec nás však zaho-
zené šance nemusely mrzet, protože 2 góly Kozáka a jeden
Srcha rozhodly o našem vítězství.

Zapsal: P.K.
Více na: http://obecnicesg.webnode.cz/

2. akce SG Slavoj Obecnice / neděle 17. 7.
GARDA - HOKEJISTÉ

3. akce SG Slavoj Obecnice
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ O POHÁR
STAROSTY OBECNICE - 7. ROČNÍK
sobota 27. srpna od 9.00 hodin
sraz na hřišti v 8.15 hodin

PO SKONČENÍ TURNAJE DOKOPNÁ!
Více na: http://obecnicesg.webnode.cz/

Hrací čas / Rozpis utkání:
9.00 - 9.35 h. SLAVOJ OBECNICE – TJ ZAJEČOV

9.40 - 10.15 h. SOKOL DRAHLÍN – CJ IZOLACE
10.25 - 11.00 h. SLAVOJ OBECNICE – SOKOL DRAHLÍN
11.05 - 11.40 h. TJ ZAJEČOV – CJ IZOLACE
11.50 - 12.25 h. SLAVOJ OBECNICE – CJ IZOLACE
12.30 - 13.05 h. SOKOL DRAHLÍN – TJ ZAJEČOV
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SLAVOJ OBECNICE - KOPANÁ

MLADŠÍ ŽÁCI

Dne 2. 7. 2016 jsme se zúčastnili Letního poháru, který
pořádal klub FC Višňová. Do turnaje se přihlásilo 7 druž-
stev, hrající systémem každý s každým 15 minut hrubého
času.

Obecnice – Milín 2 : 1
branky: vlastní, Locker Antonín
První utkání jsme odehráli proti favoritům turnaje z Milí-
na. Kluci se nezalekli a hráli velmi pohledný a rychlý fot-
bal. První branka byla pro nás spíše š	astná a náhodná,
nicméně na ní má velký podíl Kuba Polák, který vyvinul
na stopera soupeře velký tlak a ten zahrál tak neš	astnou
malou domů, že míč skončil v brance soupeře. Druhý gól
byl náš typický… Má	a Srch vyzval kolmou přihrávkou
za obranu Pá	u Roušala, ten míč zatáhl k brance soupeře
a předložil ho Toníkovi Lockerovi před prázdnou branku
a ten zavěsil. Milínští pouze skóre zápasu upravili na ko-
nečných 2:1 po naší špatné rozehrávce od branky.

Obecnice – Hluboš 0 : 1
Druhé utkání bylo smolné. Opět jsme se snažili o naši kří-
delní hru, ale nemohli jsme překonat velmi dobrou obranu
soupeře. Po jednom s ojedinělých útoků hlubošských fot-
balistů jsme inkasovali branku a naše hra se rozpadla.
Nedařili se nám nacvičené kombinace a na našich hráčích
byla vidět frustrace z nepříznivého stavu. Po hříchu jsme
s tím nedokázali nic udělat.

Obecnice – Pičín 1 : 0
branka: Polák
Velmi hezké utkání z obou stran. Obě družstva chtěli hrát
ofenzivní fotbal a bylo se na co koukat. V utkání jsme měli
lehce navrch a to jak v držení míče, tak na šance. Jediná
branka padla po rohové kopu, kde nacvičeným signálem
našel Má	a Srch na zadní tyči Kubu Poláka a ten hlavou
zavěsil do pravé šibenice. Ostatní šance zůstali nevyužity,
ale to nás po vítězství mrzet nemuselo.

Obecnice – Kamýk 0 : 0
Proti soupeři z Kamýka se nám hrálo složitě. Trenéři na-
šeho soka si nás nakoukali a usoudili, že po fotbalové
stránce nám konkurovat nemohou. Zvolili taktiku jako
naši fotbalisti na Euru proti Španělsku, bohužel nám se
vstřelit branka, jako Španělům, nepovedla. Utkání připo-
mínalo házenou, kde my jsme kombinovali okolo pokuto-
vého území soupeře a téměř jsme hráčům Kamýka nepůjčili
míč. Ale do přímého ohrožení branky jsme se moc nedostá-
vali. Utkání skončilo pro soupeře milosrdnou plichtou.

Obecnice – Obořiště 4 : 0
branky: Srch 2, Polák 2
Jednoznačný zápas, který nás udržel ve hře o celkové
vítězství na turnaji. Umě jsme kombinovali, přehrávali
soupeře jeden na jednoho a co je hlavní, dávali branky.
Jon�a v brance se mohl klidně opalovat, protože naše
obrana soupeře téměř nepustila do pokutového území.
Zasloužená vysoká výhra.

Obecnice – Višňová 1 : 0
branka: Srch
V posledním utkání turnaje nás čekala domácí Višňová.
Potřebovali jsme zvítězit a jako by to našim klukům svazo-
valo nohy. Chyběl nám pohyb a rychlost. Je pravdou, že to
byl poslední zápas turnaje v náročném horkém počasí

a nejspíš chyběly síly, ale to je pro všechny stejné. Naštěstí
výtečnou individuální akcí vsítil branku Má	a Srch a my
jsme vydřeli tolik očekávané vítězství.
Na turnaji jsme vyhráli o bod před druhou Hluboší, na tře-
tím místě o další bodík skončil Milín.
V šesti zápasech jsme obdrželi pouhé dvě branky, což vypo-
vídá o naší poctivé hře do obrany. I díky tomu byl Jon�a
Matějka vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Konečné pořadí:

1. TJ Slavoj Obecnice
2. TJ Sokol Hluboš
3. TJ Milín
4. TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
5. TJ Sokol Pičín
6. FC Višňová
7. TJ Obořiště

David Musil
člen výboru, trenér mládeže

JUNIOR CUP
OBECNICE
III. ročník
konaný pod záštitou
starosty obce Josefa Karase

sobota 20. srpna 2016
od 9.00 hodin
hřiště Slavoje Obecnice
Přij�te podpořit naše mladé fotbalisty

UZÁVĚRKA
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

na měsíc ZAŘÍ 2016 bude 13. 9. 2016
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Vyčištěný odtok rybníka
aneb „komu se nelení…“

Komu se nelení, tomu se zelení, tak zní známé přísloví.
Tentokrát ovšem neplatí, jelikož naši sousedé „Pražáci –
Luf	áci“ Krumbholcovi nelenili a vyčistili odtok Malého
Veského rybníka od trávy, plevele a kamenů, které tam

SLAVOJ Obecnice         FLORBAL – PFL

Děkujeme, že odtok rybníka je nyní vyčištěný, a že se na-
jdou lidé, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní.

Martina Srchová

Zdravím bečánovské fandy.
Sezóna se kvapem blíží
a my pilně trénujeme, aby
se bylo na co dívat ☺. Naše
tréninky můžete navštívit
každé úterý ve sportovní
hale (Vavex) v Příbrami
od 20.00 hod.

Dne 8. července tým
Slavoje završil uplynulou
sezonu spolu s fanoušky
doflorbalnou. A bylo co
slavit. Ve stejný den se
totiž fanclub, a do budouc-
na možná i tým, rozrostl
o nového člena. Našemu
hráči Pavlu Steinerovi a
jeho manželce Pétě se na-
rodil syn Šimon, který
pomůže svému bráškovi
Má	ovi (nejen) při fandění.
Rodičům gratulujeme.

První víkend v září od-
startuje nová sezona PFL,
ve které se můžete těšit i na
nové posily. Dres Slavoje
nově obléknou dva velmi

Termíny zápasů PFL najdete na našich FB stránkách FbK
Slavoj Bečánov a také zde ve zpravodaji. Doufáme, že nás
přijdete podpořit. Hejá Slavoj . LS

naházely děti. Kdyby tak
Lá�a s rodinou neučinili,
odtok by se brzy po celé své
délce zazelenal různými poros-
ty úplně.

Když jsem šla okolo a viděla
jsem, jak se chlapci a paní
Lenka snaží krumpáčem
odkopnout velké drny trávy
a hráběmi vytrhávat plevel,
napadlo mě, že si tento počin
zaslouží foto a malé poděková-
ní zde ve zpravodaji.

zkušení hráči - Pavel Hudík v útoku a Tomáš Řepík, který
bude střídat našeho brankáře Jarina. Hráč Michal Pech
definitivně přestoupil do týmu Green Bottles, který je no-
váčkem soutěže spolu s dalšími třemi týmy – Palermo Pří-
bram, Red Knights a SK Alien Černošice. Hráč Libor Vo-
hanka, který v uplynulé sezoně hostoval společně s Micha-
lem Pechem v týmu Divadlo Příbram, se stále rozhoduje,
zda bude v hostování pokračovat nebo nastoupí za Slavoj.
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LESNÍ DIVADLO NA SKALCE

PODSKALÁK
Letošní letní divadelní představení se neslo v duchu

sedmdesátiletého výročí existence Divadla Na Skalce.
Pro tuto příležitost si soubor vybral hru se zpěvy Podskalák.
Naplánováno bylo šest představení na začátku července
a i počasí se na oslavu sedmdesátiletých narozenin necha-
lo vidět, a tak se mohla všechna představení odehrát.
Drobné mrholení zpestřilo jen začátek druhého představe-
ní, ale ani to diváky neodradilo, i když jich s ohledem
na tmavé mraky na obloze dorazila tento den jen stovka.
V dalších dnech se pak tradičně hlediště zaplnilo a přidá-
valo se několik dalších řad. Diváci si představení užívali
a pokaždé se přidávali ke zpěvu hašlerovek, které s harmo-
nikovým doprovodem nenechaly nikoho stranou. Všichni
se jako vždy těšili na různé přebrepty a výpadky textů
a jako vždy je herci nenechali těšit marně. Tohle koření
ochotnického divadlohraní je sice pro herce trochu adre-
nalin ve chvíli, kdy se odehrává, ale s odstupem se i oni
zasmějí stejně jako diváci při hře. Jako každý rok, i letos
se soubor postaral nejen o duchovní potravu svých diváků,
ale i o uspokojení jejich trávicích enzymů v průběhu pau-
zy. A tak na závěr byli herci odměněni potleskem s opako-
vaným návratem na scénu. Můžeme si jen přát, aby pro
soubor i pro diváky se všichni ti, kteří se kolem divadla
točí, těšili dobrému zdraví, abychom se zase za rok sešli
stejně vesele, jako letos. Evas
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