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Zářijový slunečný poklid podbrdského dědího podzimu
odpádil kamsi směrem k východu a přes brdské vršky
se přihnal nerudný deštivý říjen. Některým z nás to
přivádí skoro každý rok nostalgickou únavu a nechu
ke všemu. Kdysi to například u mne bývalo trochu jinak. V podzimních měsících jsem doháněl všechny pracovní dluhy, na které nebyl čas nebo se při budování
rodného hnízda nestihly. V nynější době je hnízdo
celkem dobudované a už pomalu začne chátrat, tak jak
to život s postupujícím věkem zařídil. Chátrá všechno
včetně nás. Nedávno jsem při svém ne pravidelném cvičení musel vypadat hodně špatně, protože moje milá
opatrující cvičitelka, mne shrbeného po nějakém cviku,
pohladila po šedivých řídnoucích vlasech a chlácholivě
prohlásila: „To nic, to bude zase dobrý“. Začal jsem se
smát, protože jsem si vzpomněl na svůj již kdysi publikovaný vjerš: „Učte se pořádně držet chlapi, život vás
tolik nenatrápí. Udržet nad hlavou činku, udržet manželku i milenku, udržet svou myšlenku, udržet mezi
stehny plenku.“ Má pravdu dívka, vždycky se objeví
něco a my můžeme říct: „Zas je to dobrý“. I kdyby
to bylo jen to pivo. Tenhle týden bylo ve Staročeské
dobré pivo i fór, který jsem se dozvěděl od dodavatele
drsných vtipů Václava. Zašel jsem za ním k vedlejšímu
stolu a hned se jal ten nový tlačit do mé sklerotické hla-

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Co že to v obci chceme?
Společnost Grossman agency s.r.o. se spolu s Obecním
úřadem v Obecnici již nějaký čas podílí na tvorbě strategického rozvojového plánu obce na období 2016 – 2025.
V souvislosti s tím mohli občané do dotazníku, který byl
součástí minulého čísla zpravodaje, napsat své představy
a názory na život v obci. Této možnosti využilo 42 lidí.
Těžko odhadnout, kolik jen zapomnělo, kolika je to prostě
„šumáč“ nebo kolik má takovou důvěru v práci obecního
úřadu, že se nepotřebuje nijak vyjadřovat. A je to tak
nebo tak, nezbývá všem ostatním nežli prostě přijmout
priority, které z ankety vzešly. Krom ankety pozval obecní
úřad spolu s agenturou občany ještě na dvě setkání,
kde mohli k různým konkrétním tématům připojit další
(pokračování na str. 2)

vičky. „Hele, víš jak naučíš slepici štěkat? No přeci když
si ji vezmeš za manželku.“ Drsné, že děvčata, ale je to
jen vtip. Hned jsem ho běžel vyprávět k našemu stolu.
Co vám budu povídat, jako ten pan Vojta. Povídám jim:
„Víte jak uděláte ze slepice psa?“ Koukali na mne trochu divně. Tak mi to došlo. „Jé, já chtěl říct, jestli víte,
jak naučit slepici štěkat.“ Málem jsem už ten vtip nedokončil, řehtali se, že by hospodu zbourali. A potom taky.
Samosebou jsem ten fór roznášel dále, u sousedů se také
líbil a hned jsem se dozvěděl další slepičí. Jestli prý vím,
proč slepice nemá prsa. Zakroutil jsem hlavou, že nevím.
„Přeci protože kohout nemá ruce.“ No já vím, už dost
vtipů nejapných, změňme téma. Školní docházka se nám
vesele rozběhla do dalšího měsíce prvního pololetí. Ani
nevím jestli ještě existují nějaké poznámkové sešitky či
žákovky. Jistě by se nám mohlo stát, že ratolest donese
nějakou vtipnou poznámku. Například jak jsem se dočetl: „Střílí brčkem kousky housky“. Nebo také: „Odmítá
psát cokoliv do školního sešitu, který ani nemá“. Dobrá
je také poznámka: „Váš syn neustále vyrušuje, prosím
o nápravu, již nevím, co s ním mám dělat“. Na to prý
matka napsala pod poznámku: „Já také ne, ale přeji
mnoho úspěchů.“ Takže vážení rodičové, přeji též mnoho úspěchů ve vaší výchově.
bs
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Co že to v obci chceme?

(dokončení ze str. 1)

náměty. Ani tady nepřevýšila účast počet odevzdaných
anketních lístků, ale i z toho mála hlasů musí obecní úřad
vyjít, a tak si představme témata, která nejvíce hýbou
životem našich spoluobčanů. Spokojenost vyjádřilo nejvíce z nás se společenským a kulturním životem v obci, s činností Spolkového domu a prostředím v obci, jako priority
v obci považujeme především bezpečnost chodců,rozvoj majetku obce, odpadové hospodářství a sport a rekreaci. Mezi
podněty pro vedení obce se objevil požadavek na odmítnutí
zprůjezdnění komunikace Obecnice – Zaječov, na úpravu
hřbitova a obřadní síně, na zavedení vyhlášky regulující
hlučné práce o nedělích a dodržování nočního klidu, na
stavební regulaci v obci a zachování venkovského rázu
obce, některým z nás chybí zimní stadion, ale nechyběla
pochvala dobrovolným hasičům a poděkování vedení obce.
Celý výsledek ankety spolu s tím, co nás nejvíc netěší,
najdete na webu obce. Ze setkání občanů vyplynulo několik konkrétních priorit, ale krom toho, že se vedení obce
bude snažit těmito požadavky zabývat ve svém rozvojovém
plánu, musí se samozřejmě ohlížet i na to, jaké jsou dotační programy a finanční možnosti obce. Naprosto nejvíc

hlasů dostal námět na rekonstrukci obecnického koupaliště, na řešení křižovatky u kostela a na řešení odpadového
hospodářství. Některé připomínky a požadavky občanů už
jsou v řešení, například zřízení sběrného dvora, úprava
křižovatky u kostela, odkoupení fary a její rekonstrukce,
sloučení mateřské a základní školy....
Minulý týden proběhlo jednání zástupců zainteresovaných obcí spolu s hejtmanem Středočeského kraje a všichni zúčastnění se shodli na tom, že není z jejich strany
zájem na zprůjezdnění již zmíněné komunikace Obecnice –
Zaječov. Další detaily stran všech těchto jednání byste zase
měli postupně najít na webovch stránkách obce.
Máte-li pocit, že se vaše priority v přípravě strategického
plánu rozvoje obce ne-objevily, zkuste trochu více angažovanosti. Vedení obce to uvítá a i vy z toho budete profitovat.
Hezký život obci nám všem přeje Evas.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná v pondělí 31. 10. 2016 v 19 hodin.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016
Výsledky hlasování za územní celek Obecnice:
Volební okrsek č. 1 – Obecnice

Výsledky hlasování za územní celek Obecnice:
Volební okrsek č. 2 – Oseč

Voliči v seznamu: 925
Vydané obálky:
319
Volební účast v %: 34,49

Voliči v seznamu: 99
Vydané obálky:
64
Volební účast v %: 64,65

Odevzdané obálky: 319
Platné hlasy:
314
Platné hlasy v %:
98,43
Platné
hlasy

v
%

Výsledné
pořadí

Volte Pr. Blok-www.cibulka net.

1

0,31

13.

Číslo Název strany
1

Odevzdané obálky: 64
Platné hlasy:
63
Platné hlasy v %:
98,44
Platné
hlasy

v
%

Výsledné
pořadí

Volte Pr. Blok-www.cibulka net.

0

0,00

--

Číslo Název strany
1

2

Občanská demokratická strana

24

7,64

7.

2

Občanská demokratická strana

7

11,11

4.

11

OBČANÉ 2011

0

0,00

--

11

OBČANÉ 2011

0

0,00

--

12

Česká strana soc. demokratická

60

19,10

1.

12

Česká stran sociálně demokratická 16

25,39

1.

26

Koruna Česká (monarch. strana)

2

0,63

12.

26

Koruna Česká (monarch.strana)

0,00

--

28

Romská demokratická strana

0

0,00

--

28

Romská demokratická strana

0

0,00

--

30

ANO 2011

56

17,83

2.

30

ANO 2011

13

20,63

2.

32

TOP 09

29

9,23

6.

32

TOP 09

4

6,34

6.

34

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

35

11,14

4.

34

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5

7,93

5.

37

Komunistická strana Čech
a Moravy

37
44

14,01

3.

Komunistická strana Čech
a Moravy

9

14,28

3.

41

Národní demokracie

0

0,00

--

41

Národní demokracie

0

0,00

--

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

0

0,00

--

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

1

1,58

9. - 11.

52

Svobodní a soukromníci

6

1,91

10.

52

Svobodní a soukromníci

0

0,00

--

67

NE ILEG. IMIGRACI - PEN.
PRO LIDI

67
0

0,00

--

NE ILEG. IMIGRACI - PEN.
PRO LIDI

1

1,58

9. - 11.

SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti,
HOZK

0

0,00

--

SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti,
HOZK

0

0,00

--

72

Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED

11

3,50

9.

72

Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED

3

4,76

7. - 8.

75

SDDS - Imigranty, islám
nechceme!

75
3

0,95

11.

SDDS - Imigranty, islám
nechceme!

0

0,00

--

78

Koalice SPD a SPO

31

9,87

5.

78

Koalice SPD a SPO

3

4,76

7. - 8.

81

SPR - rep. strana Čech, Moravy,
Slezska

81
0

0,00

--

SPR - rep. strana Čech, Moravy,
Slezska

0

0,00

--

Česká pirátská strana

12

3,82

8.

Česká pirátská strana

1

1,58

9. - 11.

70

82

70

82

0
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Jednání „Průjezd CHKO Brdy“ v Obecnici
Na Obecním úřadu v Obecnici se konalo 29. září 2016
jednání za přítomnosti hejtmana Miloše Petery, pracovníků Středočeského kraje, zástupců Policie ČR, Vojenských
lesů a statků, obcí Obecnice, Zaječov, Lhota a dalších. Jednání k otevření volného průjezdu vozidel přes CHKO Brdy
na páteřní trase Brd z Obecnice do Zaječova svolal středočeský hejtman Miloš Petera. V současné době je vjezd motorových vozidel do CHKO zakázán. Povolení k vjezdu
mají pouze vozidla zajištující správu lesních porostů a vodních nádrží a přilehlé obce Obecnice a Zaječov, jímž bylo
navráceno katastrální území.
Zástupci PČR vyjádřili své stanovisko, že v současné
době je již neúnosné vykonávat dozor nad používáním silniční sítí v CHKO Brdy. Řidiči nedodržují pravidla silničního provozu, vjíždí do CHKO Brdy bez povolení k vjezdu,
parkují vozidla na okraji CHKO v rozporu s provozem silničních vozidel (parkují na okraji silnice bez dostačujícího
volného místa pro objetí překážky, parkují na trávě a lesních cestách), nedodržují povolenou trasu a vjíždí mimo
ni. V CHKO se pohybují hlídky Policie ČR. Pevné zabezpečení cest pomocí závor a zábradlí občané poškozují, aby
měli volný průjezd. Během letních měsíců července a srpna
došlo na území CHKO ke 300 přestupkům, které byly vyřešeny na místě a 300 oznámením o přestupku. V průměru
dochází v CHKO ke dvěma dopravním nehodám denně.
Občané nerespektují dočasně nepřístupné zóny a vyskytují
se i v zakázaných zónách.
Zástupci Vojenských lesů a statků vyjádřili také své stanovisko. CHKO Brdy přiléhá jednostranně k vojenskému
prostoru Brdy, kde platí úplně jiný režim. Komunikaci
kříží inženýrské sítě, které mohou být v různém stupni
utajení. V letošním roce Vojenské lesy a statky vydali cca
200 „povolenek“ k vjezdu vozidel. IZS může komunikace
využívat i nyní bez jakéhokoli omezení. Komunikace je poměrně úzká, její rozšíření by zasáhlo do území CHKO
Brdy. Pokud dojde k otevření komunikace pro veškerou
dopravu, Vojenské lesy a statky nebudou zajišovat sjízdnost komunikace. Zásadní opravu silnice nelze financovat
z rozpočtu VLS, protože organizace je předně zřízená pro
správu lesů a nikoli cest. VLS provede lokální opravy
silnic pro jejich dobrou sjízdnost. VLS jsou otevřeny turistice a cykloturistice.
Zástupci obce Obecnice vyjádřili stanovisko svého zastupitelstva, že zásadně nesouhlasí s otevřením cesty pro veškerou dopravu. Došlo by k enormnímu nárůstu dopravy,
zejména kamionů po silnici středem obce. Byla by ohrožena kulturní památka – kostel a silnice do CHKO Brdy vede
v blízkosti školy a školky. Obci vyhovuje současný systém
povolenek.
Obec Zaječov vyjádřila své stanovisko: nesouhlasí s otevřením komunikace, vyhovuje ji současný stav, řešený
pomocí povolenek – shoda s obcí Obecnice. Obec Zaječov
je zatížena nákladní dopravou z místního kamenolomu –
obava o navýšení dopravy.
Obec Lhota u Příbramě vyjádřila své stanovisko: pokud
dojde k otevření silnice, je obava z nárůstu dopravy. Požaduje vydání „povolenek“ od VLS i pro obce, která nehraničí s CHKO Brdy. Reakce VLS – nelze vydat povolenky, které nemají navráceno katastrální území.
Diskuse: Vojenské lesy a statky převzali k 1. 1. 2015 velké
množství majetku, 110 km silnic v CHKO Brdy oprava
páteřních komunikací je v plánu v roce 2017. Záchytná
parkoviště pro turisty nelze zřídit na území CHKO – musí
být na území dotčených obcí. S obcemi je velmi dobrá spo-

lupráce. VLS nabízejí spolufinancování zpomalovacích
prahů obcím pro nákladní dopravu přepravující dřevní
hmotu z CHKO.
Závěr hejtmana Středočeského kraje: Brdy zůstanou
v současném režimu. Do CHKO Brdy nebude povolena veškerá doprava. Středočeský kraj se pokusí pomoci s opravou páteřní silnice Obecnice – Zaječov.
Použito zápisu z jednání - red. bs

ZAHÁJENÍ ADVENTU
v Obecnici
neděle 27. listopadu 2016
v 17 hodin na návsi.
Více v příštím čísle zpravodaje.

INZERCE
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Opět po měsíci se vám pokusíme přiblížit činnost
„vašich“ hasičů. Nebudeme se zdržovat zbytečnými úvody
a půjdeme rovnou na dané informace.
Dne 29. 9. 2016 jsme se zúčastnili cvičení integrovaného
záchranného systému (IZS) v bývalém vojenském prostoru v Brdech. Námětem byl pád malého letadla do oblasti,
kde se může vyskytovat munice. Do cvičení, které začalo
ráno na bývalé letecké střelnici Houpák, jsme se zapojili
spolu s HZS Příbram, Hořovice, PČR, leteckou službou
PČR, ZZS v počtu 1 + 3 (velitel + člen) a naše výjezdové
vozidlo zn. TATRA 148 CAS. Na simulované nehodě letadla pro pět cestujících jsme si ověřili, jak bychom postupovali při záchranných a likvidačních pracích v prostoru,
který neprošel pyrotechnickou očistou. Naším úkolem
byla, společně s HZS Hořovice, likvidace požáru trosek
letadla, které se následkem havárie rozlomilo a části hořícího letadla zapálily porost na ploše bývalé střelnice Houpák. Při této naší činnosti bylo zapotřebí spolupráce
se specialisty PČR pyrotechnické služby, kteří museli prostor prohlédnout, zda se zde nenachází nevybuchlá munice. Po této prohlídce, kterou provedli specialisté PČR, bylo
konstatováno, že prostor není bezpečný a nachází se zde
munice, která nás bezprostředně ohrožuje na zdraví a životech. Z uvedených důvodů byla nařízena velitelem zásahu akce pouze z cest a protipožárního pásu. K likvidaci
vzniklého požáru bylo použito dvou bojových proudů s doplňováním vozidla požární vodou, což byl úkol pro nás
a Naší „Tatřičku“. Jak konstatovali všichni vedoucí funkcionáři IZS, úkol jsme splnili bez nedostatků.
Vážení spoluobčané, bývalý vojenský újezd je od letošního
roku chráněnou krajinnou oblastí. Pěším a cykloturistům
se ale zatím otevřela jen část území. Veškeré plochy, kde už
nebude působit armáda, budou pro veřejnost otevřené
až po dokončení povrchového pyrotechnického průzkumu.
Termín mají vojáci do konce příštího roku. Proto prosíme,
všimněte si, že prosíme, nežádáme nebo nenařizujeme.
„PROSÍME, NEVSTUPUJTE mimo cesty nebo protipožární pásy, ani zvěř nechodí mimo chodníčky, které nejsou
prověřeny“.
Další, už ne tak nebezpečnou akcí, byla účast na 37. Rally
Příbram, závod Mistrovství České republiky v Rally a Mistrovství ČR v Rally historických automobilů. O spolupráci
jsme byli požádáni panem Antonínem Bergerem st., který
patří mezi naše nejlepší mecenáše.
Ve dnech od 30. 9. do 2. 10. 2016 jsme se zúčastnili motoristického podniku „37. SVK Rally Příbram“, kde naším
úkolem bylo zajistit požární bezpečnost v depu, při tankování paliva do automobilů účastníků rally na letišti Dlouhá Lhota. Od pátku do neděle se této akce zúčastnilo celkem sedm hasičů ve složení 1 + 3 na den a oba naše výjezdové vozy zn. TATRA 148 CAS a GAZELA což bylo v sobotu 1. 10. Naše činnost spočívala v asistenci při tankování
závodních vozů. V praxi to vypadalo tak, že každý hasič
měl k dispozici práškový přenosný hasicí přístroj, který
má hasební schopnost třídy „B“, to znamená, že tento
druh hasicího přístroje dokáže spolehlivě uhasit kapalné
látky a látky, které do kapalného skupenství přecházejí
jako např. benzín, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla, éter,

aceton, vosky a tuky, asfalt, pryskyřice a mazadla. Závodní vozy najížděly do tzv. „Tankovací zóny“, kde byli připraveni členové servisních týmů s barely opatřenými ruční
pumpou nebo s kanistrem, a z těchto nádob přečerpávaly
pohonné hmoty do nádrží sportovních vozů. Mimochodem,
jedná se o palivo s vysokou schopností hoření a v případě
par nebezpečí výbuchu. Určitě si dokážete představit následky případného zahoření vysoko oktanového paliva,
nebo případného úniku ropných produktů. Jak říká ve své
scénce jeden z klasiků satiry „Je deset nula, nula. Otvírám
nádrž a zapaluji sirku, abych se podíval, mám-li v nádrží
benzín. Je deset nula, pět. Po uhašení rukou a rozplynutí
dýmu. Rašpluji si z hlavy přiškvařenou čepici….“ Ukázka
ze scénky pánů Šimka a Grossmanna. Dost vtipům. Samozřejmě, že se našli i lidé, kteří nepřemýšlejí nad následky
svého konání a jednání. Ve snaze dostat se závodním vozům a jezdcům co nejblíže, porušovali zákazy vstupu
do prostoru tankovací zóny, ale našli se i tací, kteří do tohoto prostoru chtěli vstoupit i s cigaretou, a věřte či nevěřte,
to už bylo příliš i pro klidné povahy a někteří z nás i zvýšili
hlas… Závěrem lze konstatovat, že i tento úkol jsme splnili na výbornou a opět jsme vzorně reprezentovali nejenom
JSDHO, ale i obec Obecnici. Protože každý člen jednotky
má na rukávu znak příslušný k obci Obecnice a na zádech
nápis „HASIČI OBECNICE“, a to zavazuje.
Aby toho v sobotu 1. 10. 2016 nebylo málo, tak jsme byli
ještě požádáni od sportovního kolektivu AC Sparta Praha
Cycling, zda bychom neasistovali při průjezdu cyklistického závodu přes naši obec. Jak už bylo psáno, tento den
bylo mnoho lidí na tankovací zóně, ale i zde se nám povedlo pomoci. A v čem to vlastně spočívalo? Hlavním cílem
naší činnosti bylo pozastavovat dopravu na křižovatce
u kostela, kde cyklisté projížděli směrem od VN Octárna
do směru VN Pilská. Celý tento úkon trval cca dvě hodiny.
Jsme rádi, že i motoristé pochopili toto omezení a řídili se
pokyny pořadatelů. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci a těšíme se na další ročník tohoto závodu, který nese název
Tour de Brdy.
Druhý den, tj. v neděli 2. 10. 2016, jsme se ve větším
počtu účastnili již zmíněného „37. SVK Rally Příbram“.
Jak už bylo napsáno, družstvo s naší Tatrou bylo v Tankovací zóně. My ostatní, kteří jsme si udělali čas, jsme byli
střežit pořádek na trati. Jako obvykle jste nás mohli potkat ve Lhotě u Příbramě. Letos jsme ale byli posunuti
o kousek blíže k cíli, který byl v Sádku. A tak jste nás
mohli potkat od rybníčku, kde jsme zajišovali jeden z radiobodů, až do cíle. Na našem úseku naštěstí proběhlo vše
v pořádku, a my jsme se po druhé hodině odpolední mohli
v klidu vrátit domů. To jsme každopádně byli moc rádi,
protože na místech jsme museli být už po půl šesté, což
bylo na neděli dost kruté. Naštěstí jsme to všichni zvládli.
Tímto jsme vyčerpali všechny události vašich hasičů.
Přejeme vám krásný podzimní čas, procházky po „našich“
Brdech, nezapomeňte na bezpečnost při provozu kotlů
na jakákoliv paliva (tuhá, plynná i kapalná) a hodně
zdraví. Tak opět příště.
S pozdravem, požárům a rizikům zmar.
Ve spolupráci - velitel družstva M. Ježek,
velitel SDH P. Zima
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PODZIMNÍ VÝSTAVY
Odešel člověk, na kterého
jste se mohli vždy spolehnout
a jen čas může zacelit
tak velkou ránu...
Upřímnou soustrast
rodině pana Klímy
přejí všichni členové
SDH Obecnice

E

D

Jubilea v říjnu slaví a budou slavit
Miloslava Zelenková 60 let
Věra Městková 50 let
Jana Karasová 55 let
Václav Strouhal 60 let
Marie Ježková 80 let
Jana Sirotková 70 let
Anna Vaňková 65 let

Jubilea v listopadu budou slavit
Miloslav Stočes
Martin Poplštein
Věra Steinerová
František Ježek
Marcela Čechová
Marie Stočesová
Božena Petáková
Vlasta Stěhulová

INZERCE

75 let
50 let
65 let
70 let
60 let
70 let
65 let
55 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
E

D

Vycházejí

Obecnické úvodníky „podruhé“
Obecnické
úvodníky
„podruhé“

Bohouš Svoboda

Zájemci je seženou na
Obecním úřadě v Obecnici
nebo v knihovně
ve Spolkovém domě.
Vlastním nákladem vydal
Bohouš Svoboda,
krásné obrázky nakreslil
Petr Voříšek,
graficky upravila
Katka Stejskalová
a vytiskla Příbramská
tiskárna s. r. o., 113 stran,
cena 50 Kč.

Dvě nové výstavy probíhají až do 15. 1. 2017
v Praze a jsou otevřeny
denně (i v pondělí) od
10 do 18 hodin.
První z nich je v Obecním domě a má název
Panoptikum. Jsou na
ní vystaveny obrazy,
kresby a grafiky umělce, který se v současnosti dožívá 80 let.
Je to Jiří Anderle, kterého jistě všichni znáte
z jeho pořadů v rozhlase a televizi. Na výstavě
mě zaujalo několik obrázků stromů a krajiny kolem Pavlíkova, kde sídlí nyní nově i jeho galerie.
Z Obecního domu to není daleko na Staroměstské náměstí,
kde je v paláci Kinských také až do 15. 1. 2017 výstava
„Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj“. K obrazům tohoto naivistického malíře, které jsou pro tuto výstavu zapůjčeny z Francie, jsou přiřazeny obrazy s podobnou tématikou od jiných věhlasných umělců (Picasso, Cézanne,
Toyen a dalších). Malíř žil v létech 1844 až 1910. Je to velmi zajímavá výstava a nemohu zapomenout na malý obrázek s názvem „Růžová svíce“, který se mi moc líbil.
E.T.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Po stopách Karla IV.
Dne 23. 9. 2016 se ve školní tělocvičně MZŠ Obecnice
odehrálo představení o Karlu IV. Připomněli jsme si
700. výročí jeho narození. Představení bylo přizpůsobené
hlavně mladším dětem, ale i my starší z 2. stupně jsme se
pobavili a něco dozvěděli.
Tereza Kiliánová, Adéla Němcová, IX. třída

Návštěva Střední průmyslové školy
Příbram
22. 9. 2016 se žáci z 9.třídy MZŠ Obecnice zúčastnili
Dne techniky na „průmyslovce“. Exkurze byla velmi zajímavá. Studenti 4. ročníku střední školy nám podrobně
představili jednotlivé obory, které škola nabízí. Pro některé z nás byla prohlídka prospěšná vzhledem k blížícímu se
termínu výběru střední školy. Celý program trval přes dvě
hodiny. Z „průmyslovky“ jsme si odnesli spoustu zajímavých poznatků a zážitků.
Tereza Kiliánová, Adéla Němcová, IX. třída

Interaktivní představení
v anglickém jazyce
Dne 30. 9. 2016 žáci 1. a 2.
stupně MZŠ Obecnice zhlédli
v rámci Evropského dne jazyků
interaktivní představení v anglickém jazyce. Pro 1. stupeň si
herci připravili představení s názvem „Fair Bear“ a pro 2. stupeň představení s názvem „Murder at Wimbledon“. Představení
pro druhý stupeň bylo velice propracované, zajímavé a hlavně humorné. Na konci hry jsme
měli možnost vyřešit zápletku celého děje, což se nám
úspěšně povedlo. Představení se všem velice líbilo a dokonce jsme si i ověřili naše znalosti angličtiny v porozumění
mluveného textu, odpovídali na otázky herců a přiučili se
něčemu novému z anglického jazyka.
Aneta Veverková, Adéla Novotná, IX. třída

jídelně. Naše škola v přírodě měla své téma – rytíři a princezny. Byli jsme rozděleni do několika rytířských rodů a po
celou dobu pobytu jsme plnili různé úkoly. Za splněné úkoly jsme sbírali zlaáky a na konci se odměňovali vítězové.
Náš tým „Jednorožci z Lipna“ vyhrál třetí místo. Byla zábava vyrobit si svůj erb, peče nebo vlajku. Denně jsme
podnikali skvělé výlety. Každý den byl plný zážitků a sluníčka. Mě se ze všeho nejvíc líbila jízda lanovkou a procházka Stezkou korunami stromů na Lipně. Skvělá byla
i návštěva parku Království lesa, kde byla spousta různých atrakcí. Všichni jsme si to vážně užili. Dalším skvělým zážitkem pro mě byla plavba parníkem. Zvládli jsme
toho opravdu hodně. Navštívili jsme město Písek s nejstarším kamenným mostem v Evropě, zámek Kratochvíle,
Český Krumlov a medvědárium. Zašli jsme si do Frymburku, kde jsme se svezli přívozem a ochutnali výbornou
zmrzlinu v cukrárně. Zajímavá byla i exkurze ve vodní
elektrárně Lipno. Byla to skvělé a děkuji všem, kteří tento
zotavovací pobyt zařizovali, hlavně paním učitelkám, které s námi jeli.
Vanesa Wischinová, V. třída

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - Lipno nad Vltavou
V neděli 11. 9. 2016 jsem vyrazila na svou první školu
v přírodě do Lipna nad Vltavou. Bydleli jsme v hezkém
penzionu se zahradou na které bylo větší brouzdaliště.
To jsme s radostí využívali ve slunečných dnech. V penzionu všem chutnalo, troufám si říct, že víc než v naší školní

Na Lipně jsme se ubytovali v Lesním penzionu Kobylnice. Na pokojích jsme byli po čtyřech. Týden utekl jako
voda, protože program, který nám zorganizovali paní učitelky byl hodně pestrý. Škola v přírodě se nám všem líbila.
Počasí nám celý týden přálo, koupali jsme se, výborně nám
vařili a poznali jsme nová místa.
Štěpánka Tomcová, Tereza Dvořáková,
Alena Dušková, V. třída
(pokračování na str. 7)
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ - Lipno nad Vltavou
(dokončení ze str. 6)

Na škole v přírodě to bylo skvělé. V Lesním penzionu
Kobylnice jsme měli pěkný pokoj s balkonem . U penzionu
byla větší zahrada s brouzdalištěm, ve kterém jsme se každý den mohli osvěžit.
Barbora Oktábcová, V. třída
Letošní školní rok jsme společně s druhým ročníkem
odjeli na školu v přírodě. Druháci i my pááci jsme se nemohli dočkat, čím nás tentokrát učitelé překvapí. Domovem se nám na pět dnů stal Penzion Kobylnice na Lipně.
Celý týden jsme měli hezké počasí a moc jsme si to užili.
Navštívili jsme například zámek Rožumberk, který
je znám tím, že se v něm zjevuje Bílá paní Perchta.
Matěj Melichar, V. třída
Tohle byla nejlepší škola v přírodě. Po celou dobu bylo
krásné počasí plné sluníčka, proto nic nebránilo uskutečnit všechny plánované výlety. Nejvíce se mi líbila jízda
lanovkou na Stezku korunami stromů a plavba parníkem
po Lipenské nádrži. Zajímavá byla i návštěva Cisterciánského kláštera ve Vyšším Brodě, kde jsme se dozvěděli, jak
žijí mniši.
Lukáš Kadlec, V. třída

Škola v přírodě se mi líbila. Prostředí bylo velmi hezké.
Hotel byl nádherný. Jídlo bylo také super. Moc se mi nelíbilo, že jsme měli krátký polední klid. Škoda, že nebyla
večerka déle.
Vojtěch Kadlec, V. třída
Byla to zajímavá škola v přírodě. Hned po příjezdu mě
zaujal penzion. Pokoje byly hezky vymalované oranžovou
barvou. Moc dobře tam vařili. Na Lipně se mi líbilo. Podnikli jsme mnoho zajímavých výletů, akorát mi chyběla
diskotéka.
Lucie Pondělíčková, V. třída

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Září v naší školičce
Se začátkem školního roku přišlo do naší školky 11 nových kamarádů. Ačkoliv se loučení s maminkou a tatínkem někdy neobešlo bez slziček, za chvilku děti na lítost
zapomněly a spokojeně si hrály. V prvním týdnu jsme se
naučili nové hry „Mraveneček v lese“, „Bublina“, také hru
„Na jména“, abychom si lépe zapamatovali jména nových
kamarádů. Vymýšleli jsme třídní pravidla, podle kterých se
budeme celý rok řídit, společně jsme zavzpomínali na
prázdniny. Malé děti si obkreslily dlaně, vybarvili je temperou a vytvořili z dlaní všech kamarádů krásné velké slunce.

Starší děti vytvořily koláž na téma „Všichni jsme kamarádi“.
V dalším týdnu jsme se naučili písničku „Vlaštovka“, básničku „Kudy, kudy, kudy“. Povídali jsme si o změnách počasí, stěhovavých ptácích. Tvořivost jsme rozvíjeli při výrobě papírové vlaštovky a slunečnice. V tomto týdnu nás
také navštívili terapeutičtí psi a začali jsme jezdit do solné
jeskyně. Třetí zářijový týden jsme si povídali o tom, jak se
oblékáme na podzim, jak utužujeme svoje těla, aby nebyla
náchylná k nemocem, jaké dozrává ovoce a zelenina a proč
je vůbec jíme. V keramické dílně si starší děti vymodelovali
jablíčka a mladší si vyrobily dešové kapky zažehlovací
technikou. Vyprávěli jsme si o tom, jak se zvířátka připravují na zimu a naučili se básničku „Podzime, podzime“.
(pokračování na str. 8)
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Září v naší školičce
(dokončení ze str. 7)

V posledním týdnu jsme si řádně zasportovali při pohybových hrách a cvičeních. Starší děti se mimo jiné naučily
hru „Pletla jsem“, mladší se procvičily na „Opičí dráze“
v tělocvičně a při hrách zaměřených na orientaci v prostoru.
Navštívili jsme knihovnu v Obecnici.

V průběhu celého měsíce jsme chodili na vycházky, kde
jsme pozorovali změny v přírodě, sbírali přírodniny pro
výtvarné práce, pohráli si v lese, nebo řádili na průlezkách
na školní zahradě. Také jsme si před dopolední svačinou
každý den zacvičili. Po obědě jsme si četli z knížek Václava
Čtvrtka - Manka a O hajném Robátku a jelenu Větrníkovi.
Podzimní omalovánky pro děti ☺
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice
Od září ve Spolkovém domě probíhá zájmový kroužek
„Všeználek“, kde s dětmi tvoříme, zpíváme, hrajeme, ale
i relaxujeme. Všichni jsme hned museli využít toho, že tu
máme opět krásný podzim a ten nám přinesl spousta nápadů, co podniknout nebo vytvořit. Nechali jsme se s dětmi
inspirovat jeho krásnými barvami a energií. Hned jak spadaly první listy ze stromů vyrobili jsme krásné ježečky.
Dále jsme tvořili halloweenské dýně z papírových arch
nebo třeba pestrobarevné draky. Dokonce jsme se sešli
i jedno sobotní odpoledne, kdy dětičky se svými rodiči tvořili z přírodních materiálů (šišky, kukuřice, šípčí, dýně...)
„Podzimníčky“. Výtvory byly překrásné a děti práce moc
bavila. Společně jsme si výrobu moc a moc užili. Už se
všichni těšíme jakou inspiraci nám přinese zimní období.

Zapojili jsme
se do projektu
„Celé Česko
čte dětem“.
Proto
v pondělí
odstartujeme
pravidelné
čtení v kruhu
s dětmi a
jejich rodiči.
Začínáme 31. října v čase 17.00 – 18.00 hodin. Pokračování bude pak každé pondělí v již zmíněnou dobu.

„Šance pro onkoláčky“ – dne 11. 11. od 13 do 16 hodin
proběhne v knihovně Vánoční vyrábění pro děti trpící
onkologickým onemocněním. S sebou: Jakýkoliv materiál,
z kterého budeme chtít vyrábět a 10 Kč na tavicí tyčinky.
Výrobky pak odvezeme na Vánoční charitativní jarmark,
ze kterého vybrané peníze poputují nemocným dětem. Kdo
s námi nechce vyrábět, ale i tak by chtěl výrobky darovat,
může je přinést do knihovny a my je doručíme.

Dne 29. 9. proběhla ve spolkovém domě přednáška o Srí
lance. O svých cestách na nádherném ostrově nám vyprávěla paní Kristina Váňová. Dozvěděli jsme se o náboženství na ostrově, jaká je tam příroda, jaké jsou tam krásné
historické budovy... i o tom, jak to na Srí lance chodí na
silnicích. Musím podotknout, že mě osobně nejvíce zaujala
fauna, flora a skalní chrámy. Myslím, že by tento ostrov
stál za návštěvu.
Každé pondělí a čtvrtek knihovnu pravidelně navštěvuje
jak mladší, tak starší oddělení školní družiny Obecnice.
První návštěvu jsme
si představili knihovnu a její fungování a
nyní si děti po přečtení příběhů vedou deníčky, kde si zapisují
a zakreslují vše důležité, o čem četly.
Knihovnu navštívila
i místní mateřská
škola. Děti byly seznámeny s knihovnou
a následně kreslily
svou nejoblíbenější
pohádku. Všechny
byly moc šikovné
a obrázky se jim moc
povedly.

Sobotní ruční dílny se budou konat 19. 11. od 17 do
19 hodin. Tentokrát budeme vyrábět Vánoční dekorace,
například: sněžítka, stromečky, vločky, svícny apod.
S sebou: malé zavařovací sklenice,
figurky, které vydrží ve vodě nebo
jiné materiály, ze
kterých
byste
chtěli tvořit.
Jinak bude u nás
vše připraveno,
a tak příspěvek
na zajištění materiálu činí 50 Kč.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Podél betonové hranice
Z jižního okraje Náchoda vyrůstá vrch Dobrošov (624 m
n. m.), na jehož svazích se prostírá stejnojmenná obec.
Vrch Dobrošov se na konci 19. století stal cílem vycházek
náchodských vlastenců, kteří sem přicházeli pro nádherný
výhled do krajiny. Členové náchodského Sokola navázali
na tříleté sdružování členů „spolku turistiky“ a 25. února
1893 ustavili náchodský odbor klubu českých turistů. Jedním z prvních cílů nového sdružení se stala stavba chaty
s rozhlednou na Dobrošově. V březnu 1893 předložil
náchodský stavitel Jan Svoboda projekt chaty s válcovou
zděnou rozhlednou s ochozem ve výšce 25 metrů, avšak nákladnost stavby znemožnila jeho provedení. V květnu 1895
předložil Svoboda nový projekt chaty s rozhlednou, podle
nějž výletní objekt na Dobrošově také postavil. Dne 1. prosince 1895 byla za hojné účasti veřejnosti přízemní zděná
stavba se dvěma velkými místnostmi, kuchyní a s jednopatrovou osmibokou věží vysokou 6 metrů slavnostně otevřena. Díky mnoha darům stavebního materiálu se podařilo provést stavbu za 2.300 zlatých. Již po několika letech
provozu přestávaly věž i chata stačit rostoucímu zájmu
návštěvníků a vedení odboru zvažovalo různé plány dostavby chaty a zvýšení rozhledny. V roce 1909 předložil
Jan Svoboda návrh na celkovou přestavbu chaty a v roce
1910 vyzval odbor architekta Dušana Jurkoviče, aby připravil projekt rozšíření a úprav stávající rozhledny a chaty. Nakonec zvítězila myšlenka postavit chatu novou. Zhotovení projektu bylo svěřeno architektu Jurkovičovi, který
již v roce 1912 předložil návrh originálně pojaté horské
chaty s 24 metrů vysokou rozhlednou s otevřeným dřevěným ochozem. Bohužel realizace projektu musela být odložena kvůli válečným událostem, ovšem v budoucnu se
s realizací počítalo, a dokonce pro ni bylo vybráno i jméno
– Jiráskova chata. Položení základního kamene nové chaty se stalo slavnostní událostí národního významu, nebo
se konalo při příležitosti 70. narozenin Aloise Jiráska.
Klub československých turistů Náchod při této příležitosti uspořádal Jiráskovy slavnosti, kterých se ve dnech 9.
a 10. července 1921 zúčastnilo 60.000 lidí! ☺ Jednalo se
o vydařený tah, díky němuž spolek shromáždil 90.000 korun a ihned začal se stavbou. Vlastní chata s osmibokou
rozhlednou byla započata v květnu 1923 zbořením starých
staveb a slavnostní otevření chaty proběhlo již 30. září
1923 za účasti asi 3.000 lidí. Klub pozval i Aloise Jiráska,
ale ten se pro nemoc nemohl zúčastnit. Náklady na stavbu
provedenou náchodskou firmou B. Kuchaře dosáhly
393.000 korun a jména význačných sponzorů byla vytesána do 76 kamenů obvodové zdi. Chata s rozhlednou v průběhu let několikráte změnila svého majitele a byla několikráte restaurována, naposledy v roce 2002. Z ochozu rozhledny je nádherný kruhový výhled, mj. na Náchod, Hronov, Dobrušku, Jaroměř a Pardubice s Kunětickou horou,
je možné zhlédnout vrcholy Orlických hor, Gór Stołowych
a Krkonoš se Sněžkou.
U nedaleké vojenské pevnosti Dobrošov začíná naučná
stezka „Pevnost Dobrošov“. Pevnost byla budována po dobu
jednoho roku od září 1937 do září 1938 a byla součástí plánu výstavby dvou pěchotních a dvou dělostřeleckých srubů,
otočné dělostřelecké věže, minometné otočné věže a vchodového objektu. Stavebně dokončeny však byly pouze tři
objekty – pěchotní srub N-S 72 „Můstek“ a N-S 73 „Jeřáb“
a dělostřelecký srub N-S 75 „Zelený“. Za dobu prováděných prací bylo vyrubáno 1.750 metrů spojovacích chodeb

a 750 metrů podzemních prostor, které vedou v hloubce
20-39 metrů pod povrchem terénu. Po prohlídce vstupní
expozice a prohlídce podzemních prostor pevnosti jsme
po naučné stezce pokračovali ke srubu N-S 73 „Jeřáb“
a N-S 80 „Jirásek“. Zde jsme se napojili na naučnou stezku „Po opevnění Běloves“ a pozvolna jsme začali klesat
k dalšímu pěchotnímu srubu N-S 81 „Lom“. Stezka vyústí
na svažitou louku, na které stojí další pevnostní objekt –
pěchotní srub N-S 82 „Březinka“. Objekt byl postaven bratislavskou firmou ing. R. Friče. Betonáž po předchozí přípravě probíhala nepřetržitě od 4. do 9. října 1937. Objekt
je oboustranný se střeleckými místnostmi v různých úrovních, má 2. podlaží, horní sloužilo k vedení bojové činnosti, spodní bylo určené pro technické zařízení a ubikaci posádky. V září 1938 byl objekt téměř dokončen a připraven
k obraně. Po okupaci v roce 1939 byl zbaven pancéřových
prvků. V roce 1990 převzal srub do užívání Klub vojenské
historie Náchod a vybudoval zde památník čs. opevnění
1935-1938. Objekt je II. třídy odolnosti, síla čelní stěny je
225 cm, strop 200 cm a obvodové stěny jsou 100 cm silné.
Výzbroj tvořil kasematní kanón ráže 47 mm, spřažený
s těžkým kulometem, dvojče těžkých kulometů, těžké a lehké kulomety. Před hlavními střílnami byly vyhloubeny příkopy, které měly zabránit zasypání střílen zeminou vyhozenou výbuchem nepřátelského granátu a zároveň sloužily
jako jímky pro vystřílené nábojnice. Posádku srubu tvořilo 32 vojáků, kteří však měli k dispozici jen šestnáct postelí, na nichž se museli střídat. Zatímco polovina posádky
byla ve službě, zbylá část odpočívala. Po louce jsme sešli
k poslednímu objektu na této trase – pěchotnímu srubu
N-S 83 „Lázně“ – a přes Běloves jsme došli na autobusové
nádraží do Náchodu, odkud jsme se autobusem vrátili zpět
do Dobrošova. ☺
Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA
(Po stopách Brdského predátora)
Dobrodr užně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec • ilustrace Karel Š astný (dnes BS)

Kapitola XIII. • Souboj s Bílou paní
Joachim něco nevrle zabrblal a bylo vidět, že toto téma
ho zrovna nebere. No nic, nechám ho napokoji, užil si
dnes, chudák, více než zdrávo a ještě jsme náš problém
úplně nevyřešili.
"Joe, půjdeme se podívat na tu Bílou paní pěkně zblízka,
co říkáš? Dost nás dneska už potrápila, tak si s ní hezky
od plic promluvíme."
"Já ti butu kryla záta a ktyž něco, tak ten strašák otpicla,"
kasal se tlouštík a zasunul do hlavně nový náboj. Evidentně
se nechtěl nikam drápat, takže to zase bude na mně.
Nikdy jsem nebyl žádný velký horolezec a ve tmě už vůbec, ale je fakt, že už začínalo trochu svítat a ta ze nebyla
nijak hladká, právě naopak. Samý výčnělek a prohlubeň,
takže se po ní dalo šplhat dost dobře.
Asi si te ukáte na čelo, co jsem to za magora, když se
mi chce sunout se jako nějaká housenka po zdech starého
hradu, kde každý krok, ba i mírný centimetrový posun,
může být mým posledním, pokud se uvolní šutřík z omšelého zdiva a pak, ádié, pane redaktore ve věčných lovištích.
Máte pravdu, jenže to je právě ta novinářská zvědavost,
strkat do všeho čumec a být u toho první. V tu chvíli vás
vůbec nenapadne, že je to nebezpečné.
A tak jsem začal s výstupem, pamětliv poučky, jíž jsem
kdesi vyčetl, že vždy musí být opora na třech ze čtyř bodů
úchopu. To jsem se snažil dodržovat, takže dvě nohy
a ruka, či obě ruce a jedna noha a tak pomalounku výše
a výše. Teprve v takových osmi metrech jsem si uvědomil,
že vlastně trpívám závratěmi a málem jsem při tomto pomyšlení sletěl dolů jako zralá hruška.
"Fasek, je vsechno topré?" Křikl na mě zespodu Joachim.
Asi také nepřehlédl mé zaváhání. Raději jsem se dolů ani nepodíval a jenom zvedl levou ruku na znamení, že jsem děsněj
frajer a nic mě nerozhází. Opak byl pravdou. Vzpomněl jsem
si, samozřejmě v úplně nevhodnou chvíli, na jeden film s Belmondem, jak v roli zhýčkané filmové hvězdy visí metr nad
zemí a povykuje:"Sundejte mě, ale rychle mě sundejte!" Chtě,
nechtě jsem se musel zasmát a to mi paradoxně pomohlo.
Konečně jsem dosáhl na okraj rozeklaného vršku zdi
a po chvilce přes něj přehodil i nohu. Naši předkové stavěli
naštěstí bytelně, na dnešní "jednocihelce" bych se rozhodně
nemohl posadit. Dřepěl jsem tam v té strašné výšce (alespoň
z mého pohledu těch deset nebo dvanáct metrů byla výška
přímo hrozitánská) a snažil se popadnout dech a umravnit
srdce, jež bušilo jako na poplach. Pokolikáte dnes už!
Joachim dole začal povykovat a tak jsem na něho opět
zamával. Z mého orlího hnízda byl pěkný pohled na kolem
zešeřelé lesy, ale náhlý závan větru mě málem shodil, takže
jsem se křečovitě přichytil ke všem okolním výstupkům,
co jsem dosáhl a šlehl pohledem doleva, odkud vítr přišel.
Bílá paní vlála pouhých pár metrů ode mne a zpoza jakési kápě na mne v pomalu řídnoucí tmě tvrdě hleděly dva
děsivě prázdné oční důlky...
Málem jsem začal úlekem (a také tou výškou) dávit. Bylo
to naprosto reflexivní, ale naštěstí jsem ten nežádoucí projev vegetativního nervstva ustál. Vlastně uležel, ano uležel
na břiše na vrcholku té ponuré palácové zdi.
Máš cos chtěl, hňupe, jistě si tě říkáte v pohodlí a bezpečí svých obýváků. A máte stoprocentní pravdu! Upřímně

(pokračování)

řečeno, nikdy bych si ještě tak před týdnem ani ve snu
neuměl představit, že po několika dnech budu hledět na
cimbuří středověkého hradu z očí do očí strašidlu.
Poulil jsem zraky na ten šíleně chimerický zjev před sebou
a v hlavě mi horečně šrotovalo, co te . Proboha, já se vydal do téhle divočiny hledat "brdského yettiho" a ne se pasovat se záhrobními stvůrami. Nejsem přece žádný lovec
duchů. Jenže stále se nic nedělo, Bílá paní mě neroztrhala,
dokonce se ani nesnažila pohnout směrem ke mně. To mi
bylo přece divné už dole na nádvoří krátce po naší zběsilé
palbě. A tak jsem se pomalu zase uklidnil na snesitelnou
mez.
"Tak co bude? Neumíš mluvit?" začal jsem být dokonce
drzý. Opravdu skvělý dialog, vlastně v tomto případě zatím můj monolog. Žádná odpově nepřicházela. Zadíval
jsem se do těch mrtvých očí mnohem pozorněji a náhle mi
bylo všechno jasné. Víte, v dětství mě prý máma hodně
krmila strouhanou mrkvičkou. Říkáte, co to blábolím
a proč to sem zrovna te pletu? No to je jednoduché.
Mrkev je dobrá na zrak a musím to zaklepat, vidím
ve čtyříctce stále výborně a brýle jsem ještě nepotřeboval
ani náhodou. Takže, kdybych se já blb díval pořádně
už mnohem dříve a nenechal se zmítat strachem, který, jak
je všeobecně známo, má velké oči, mohl jsem si ušetřit
či alespoň omezit ten nápor adrenalinu. Budiž mi však omluvou, že ve tmě všechno vypadá daleko hroznější než ve dne.
"Fasek, mám utělat šísen, mám picnout ten strašák
na řepa?" zahalekal vtom bojovně zezdola Joachim a já se
začal chechtat, div jsem nezahučel ze zdi ke svému germánskému druhovi. Výraz "řepa" jsem ho naučil já a pokud to
nevíte, slangově to znamená v příbramské češtině hlavu.
(pokračování na str. 12)
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Souboj s Bílou paní

(dokončení ze str. 11)

"To je v pohodě, Joe, zachvíli ti pošlu Bílou paní k nohám," křikl jsem na něho jako, no táta by použil rčení "žižkovskej frajer" a pomalu se vztyčil.
"Jdu si pro tebe," procedil jsem rádoby odvážně směrem
ke stojícímu strašidlu a opatrně vykročil. Vítr mi hvízdal
kolem uší a pod zdí mě hlasitě povzbuzoval Joachim.
Konečně začala tma pomalu ustupovat.
Došátral jsem se až k povlávajícími přízraku a natáhl
k němu ruku.
"Tak tebe jsme se báli, ty jedna komedie. Kvůli tobě se
Joachim málem zabil pádem do staré studny a mě skoro
trefil šlak!? Popadl jsem Bílou paní za její "nehmotné" tělo,
tvořené bytelnou dřevěnou tyčí a vyrval jí ze spáry mezi kameny, které tvořily tuto starobylou ze . Triumfálně jsem
"strašidlo" zvedl nad hlavu a Joachim dole začal řvát jako
na lesy. Vlastně, proč jako, vždy všude kolem nás lesy byly.
Bílá paní letěla pěkně a vypadalo to fakt působivě. Pak
dopadla s tlumeným žuchnutím mému německému kamarádovi k nohám a já si konečně spokojeně vydechl. Nebu-

LÉKAŘ A VY •

du vás unavovat líčením, jak jsem lezl dolů, ale můžu každého ubezpečit, že to bylo daleko horší, než cesta nahoru.
Také mi to trvalo dvakrát tak dlouho. Ale vše dobře dopadlo. Asi jste už pochopili i bez mého dodatečného vysvětlení, oč tu šlo. Ale, aby někdo neřekl, že něco nakousnu
a nedokončím, tak tedy krátce. Bílá paní byla takové strašidlo, asi jako já jsem tanečník. Kdo mne zná, tak pochopí.
Zkrátka, nějaký vtipálek si dal tu práci a na ze bývalého
paláce umístil atrapu Bílé paní. Její kostru udělal z již
zmíněné tyče, mamince sebral staré bílé prostěradlo a
za hlavu použil vydlabaný meloun s prořízlými otvory coby
"mrtvé oční důlky". Ve tmě to působilo opravdu působivě,
což jsme si s Joachimem vyzkoušeli doslova na vlastní
kůži. Asi tak chtěl někdo oživit alespoň takovýmto způsobem starou legendu o valdecké Bílé paní. No, musím uznat,
že se to dotyčnému neznámému povedlo dokonale.
Tím skončilo naše noční dobrodružství a celí vysílení
jsme se sotva dovlekli ke spacákům. Ještě stálo za to si
chvíli schrupnout.

Tři PÉ vás mohou stát život

Přesto, nebo navzdory tomuto faktu, stále více
dětí, ale i dospělých, trpí některou z forem poruch
příjmu potravy. Máme dostatek informací o kvalitní výživě
od dětského věku do pozdního stáří, nadbytek potravy,
kam se oko podívá, a přece každoročně umírají zhruba čtyři
lidé na komplikace spojené s poruchou příjmu potravy
(PPP). Příčiny PPP jsou různé, mezi ty hlavní patří nespokojenost s vlastním tělem, která souvisí často s nízkým
sebevědomím, prožívaným stresem a dalšími rizikovými
faktory. Nejde o pouhou záležitost siné nebo slabé vůle, ale
jedná se o vážné psychické onemocnění, by se to na první
pohled nezdá možné. Nejvíce se objevuje u dívek ve věku
13-14 let, které ještě nemají utvořený vnitřní žebříček hodnot a snadno podlehnou fikci krásných štíhlých modelek
s dokonalými proporcemi, by s grafickou počítačovou
úpravou, navíc pokud nemají příznivou zpětnou vazbu
od svého okolí. Někdy stačí několik nešetrných poznámek
na vzhled od rodičů nebo kamarádek a už to jede. Existují
práce, které udávají rodovou predispozici k tomuto onemocnění. Proto, pokud dívka žije v rodině, kde se objevila
PPP již v několika generacích zpět, není pro ni dobrá volba povolání modeling nebo balet. PP má několik forem, nejznámější je anorexie, bulimie, ale existuje i anorexie naruby, čili Adonisův komplex, která postihuje mladé aktivní
muže. Chtějí mít velké vyrýsované svaly a žádný tuk,
a proto se stanou doslova závislými na každodenní docházce do fitka, používají různá anabolika, koktejly minerálů
a vitamínů s minimem normální stravy. Skvělou postavou
jsou posedlí, ale haprují často pracovní i rodinné záležitosti a vážné zdravotní komplikace jsou jen otázkou času.
Ortorexie je označení pro stav, kdy je člověk posedlý zdravou výživou, nedá do pusy nic, co nepovažuje za zdravé
a vše fanaticky sleduje. Drunkorexie je zase snižování
kalorií tak, aby si člověk mohl dovolit více alkoholu a nedocházelo ke zvyšování váhy. Posedlost vlastním tělem se
pak označuje jako bigorexie a je to jedna z forem anorektického nebo bulimického chování. Mentální anorexie
je asi nejznámější formou PPP, nakonc kdo by neznal obrázky na kost vyhublých dívek, které přesto stále bojují se
svými faldy na břiše, stehnech a pozadí. Jako by se do zrcadla dívaly na nějakou jinou bytost. Onemocnění krom
nezdravého vzhledu a nalomené psychiky s sebou nese i fyzické a zdravotní potíže. Rychlost, s jakou se objevují a na-

růstají, závisí mimo jiné i na narůstající ztrátě váhy. Patří
sem padání vlasů, řídnutí kostí, ztráta menstruace a porucha plodnosti, zvýšená kazivost zubů, suchá popraskaná
kůže... U extrémních případů, kdy jsou anorektičky schopny dosáhnout váhy dvaceti až třiceti kilogramů, bývá příčinou úmrtí sebevražda, případně srdeční selhání, protože
typickým rysem anorexie je snaha o každodenní tvrdé cvičení a srdeční sval bez dostatečné výživy není schopen takovou zátěž zvládnout. Bulimie je PPP, kdy dívky mají na
jídlo velkou chu, ale zároveň velkou obavu z nárůstu
váhy, a proto používají laxantiva nebo jídlo prostě hned
vyzvrátí. Častým zvracením si ale jednak rozhodí metabolismus a jednak poškodí trávicí systém se vznikem drobných zajizvení, žaludečních vředů a poškození jícnu. Z kruhu přejídání, zvracení a různých diet se ale špatně vystupuje, a tak se objevují psychické potíže, deprese, různé druhy
závislosti, sebepoškozování či myšlenky na sebevraždu.
Druhým extrémem je psychogenní přejídání, které vede
k vážným stavům obezity. Hlavním viníkem bývá stres,
úzkost, zahánění osobních nebo pracovních neúspěchů jídlem. Začít to může tabulkou čokolády denně, končit mnoha tabulkami, denní návštěvou cukrárny, plnou lednicí pro
případ nočního hladu. Někdy může být v pozadí PPP ne
zrovna příznivý rodinný příklad, kdy matka drží neustále
přísné diety a dcera nemá prakticky jinou možnost, než se
chovat obdobně. Obecně ale odborníci říkají, že rodina
za vznik onemocnění dítěte až na výjimky nemůže, naopak
může být spojencem lékařů i dítěte při řešení jeho složité
psychické situace. Pokud vzájemná komunikace ale nefunguje, je léčba mnohem složitější. Pokud si rodina není
schopná přiznat, že nějaký problém vůbec existuje, může
to dítě ohrozit na životě. Všimnout si problému mohou rodiče nejčastěji při společném stolování, změnami šatníku
a obvykle se změnou psychiky nastupující změny školního
prospěchu. Je třeba pátrat ve spolupráci s odborníkem, kde
se stala chyba. Obvykle je základem to, že si nemocný neváží sám sebe a základ sbedůvěry mu často ani nikdo
v dětství nezprostředkoval a neumožnil Srovnat hmotnost
je tedy jen střípek v mozaice, nezbytná je psychoterapeutická práce se sebevědomím, se vztahem k okolí ale i sobě.
Poradit se rodiče i nemocní mohou na
http://www.asociaceppp.eu/.
Podle časopisu Moje zdraví 9/16 upravila Drsvo
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ
Slavoj Obecnice A
18. 9.
TJ Sokol Rosovice „B“– TJ Slavoj Obecnice 5:1 (1:0)
branka: Přibík
Musil – Kratochvíl, Smrček, Houžvička, Karas – Petráň,
Boháč, Přibík, Pohořálek – Dvořák, Škvára, střídali: Ručka, Lilling, Blaško, Kadlec, Hájek
Před zápas jsme si říkali, že jedeme v relativně silné sestavě
a výhra v Rosovicích by neměl být žádný velký problém.
Z počátku se hrál docela pohledný fotbal. My jsme kombinovali na polovině hřiště, ale do zakončení jsme se nedostávali. Rosovičtí hráli jednoduchý, ale účelný fotbal kde
naši bránu ohrožovali relativně často. Ve 21 po zbytečné
ztrátě míče ve středu hřiště se domácí dostali do brejku,
který dotáhli do gólového konce. Útočník soupeře dostal
přihrávku za obranu a samostatný únik zakončil k pravé
tyči za bezmocného Musila 1:0. Pohroma pokračovala hned
o minutu později, kdy se za zbytečné řeči nechal vyloučit
Škvára. Od té doby jsme tahali za kratší konec provazu.
Míče nám odskakovali od nohy, tím pádem se kombinace
úplně vytratili. To, že půle skončila pouze jednobrankovým rozdílem, jsme mohli děkovat soupeři, který nechal
vyniknout Musila v bráně a nezakončoval přesněji. Další
rána byla, že se v jednom ze svých zákroků Musil zranil a
do druhé půle ho v bráně zastoupil Petráň. V 67’ soupeř
navýšil své vedení po střele z dálky na 2:0. Naději ještě
vykřesal v 76’ Přibík, který proměnil pokutový kop 2:1.
Domácí znervózněli a my jsme se dostávali více do hry.
Bohužel v 85’ jsme po rohovém kopu obdrželi třetí branku
a bylo po nadějích. Závěr se dohrával z naší strany jen
z povinnosti a po dalších dvou střelách v 88 a 91 minutě se
skóre zastavilo na stavu 5:1 pro domácí. Bohužel jsme zápas nezvládli hlavně díky zbytečnému vyloučení Petra
Škváry, kde jsme 70’ hráli v desíti.
25. 9.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Narysov
2:3 (0:1)
branky: Šrámek, Petráň
Sladký – Pohořálek, Karas, Houžvička, Kratochvíl P. –
Ručka, Boháč, Přibík, Petráň – Dvořák, Blaško, střídali:
Šrámek, Hájek, Kratochvíl A., Sláma, Musil
Zápas jsme odmakali a druhou půli jsme na hřišti byli lepším týmem. Z jistých důvodů zápas nebudu více komentovat. Děkuji za pochopení.

Ilustrační foto

2. 10. TJ Slavoj Obecnice –
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou „B“
4:2 (4:1)
branky: Šrámek 2, Pohořálek, Hošna z pk.
Musil – Pohořálek, Karas, Houžvička, Noha – Uzel, Boháč, Hejnic, Petráň – Šrámek, Hošna,
střídali: Ručka, Kratochvíl P., Blaško, Lilling, Kadlec
První říjnová neděle nám přichystala anglické počasí plné
deště. Vše napovídalo tomu, že se bude hrát těžké utkání
na těžkém terénu. Hosté z Kamýku od úvodu utkání hýřili
pohybem a my měli spoustu starostí s jejich bráněním.
Naštěstí jsme počáteční tlak ustáli a postupem času jsme
přebírali otěže zápasu. V 10’ výborně hrající Petráň zatáhl
míč po pravé lajně a nacentroval na zadní tyč, kde Martin
Šrámek trefil míč koníčkem z první a gólmanovi hostů nedal vůbec žádnou šanci 1:0. Bohužel jsme se s vedení neradovali dlouho. Hned ve 13’ po chybě na naší levé straně
pronikl hostující útočník do vápna, nechal Musila vyběhnout a pak poslal míč druhému nabíhajícímu útočníkovi
a ten neměl žádný problém uklidit míč do prázdné branky
1:1. V této chvíli se hrál „hurá“ fotbal nahoru dolu.
V 15’ pronikl do vápna hostů agilní Petráň a tam byl faulován. K pokutovému kopu se hrnul Hošna a tvrdou střelou pod břevno nezaváhal 2:1. V této chvíli jsme soupeře
jasně přehrávali. Ve 25’ zahrával Pohořálek volný přímý
kop z pravé strany vápna. Jako levák obstřelil technickou
ranou po zemi ze a míč zastavila až sí v brance 3:1.
Do přestávky jsme skórovali ještě jednou a to po centru
z levé strany, kde na hranici malého vápna vyskočil nejvýše Šrámek 4:1. Druhá půle se hodnotí těžce. Byli jsme
od začátku do konce pod velkým tlakem soupeře, ale když
už něco do vápna přišlo, tak byl Musil pozorný. Jen v 55’
byl krátký na pokutový kop, který hosté zahrávali po nešastné Karasově ruce. Vybojovali jsme důležité 3 body se
silným soupeřem po výborné první půli a odbojované půli
druhé.
8. 10. Sparta Věšín - TJ Slavoj Obecnice
1:1 (0:1)
branka: Kortán
pk 4:3
Musil - Kratochvíl P., Houžvička, Boháč, Pohořálek - Ručka, Hejnic, Přibík, Petráň - Kortán, Dvořák, střídali: Uzel
T., Lilling, Hošna
Utkání jsme nezačali vůbec dobře. Hned u úvodu utkání
jsme měli problém s pohybem domácích útočníků a to se
projevilo tím, že dvakrát za sebou pelášil věšínský útočník
sám na Musila, ale ten se překonat nenechal. Tak v 10’
jsme se dostali do pohody a začali jsme hrát náš kombinační fotbal, který jsme se snažili hrát už od obrany. Bohužel
jsme míče často předržovali a docházelo k laciným ztrátám. Chtělo to hru na těžkém podmáčeném terénu zjednodušit stejně tak, jak to hráli domácí fotbalisté. Ti na nic
nečekali a posílali dlouhé pasy na své rychlé útočné hráče.
Přesto jsme se dostávali do šancí. Ve 43’ byl před pokutovým územím faulován Petráň a míč si postavil k volnému
přímému kopu Kortán. Ten kopl míč přes ze a vymetl levou šibenici 0:1. O přestávce jsme si říkali, že nesmíme
zaspat začátek druhé půle a neuhádnete co se stalo. Po zbytečné ztrátě míče před naším pokutovým územím se zahrával ve 47’ rohový kop. Ten domácí zahráli ostrým míčem
na přední tyč na nebráněného hráče. Musil šel z brány, bohužel míč propadl a do opuštěné branky domácí míč doslo(pokračování na str. 14)
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Slavoj Obecnice A
(dokončení ze str. 13)

va dotlačili 1:1. Celá druhá půle byla vyrovnaná a šance
byli na obou stranách. Utkání skončilo asi zaslouženou remízou a šli se kopat pokutové kopy o bodík navíc. Bohužel
Kortán s Pohořálkem nechali vyniknout domácího brankáře a Musil chytil pouze jednu penaltu, což znamenalo,
že jsme na pokutové kopy prohrál 4:3 a bodík navíc brali
borci z Věšína. Naše pokutové kopy proměnili: Hošna, Přibík, Uzel.
Tabulka
1. Narysov
6 5 0 1 0
28:9 16
2. Milín B
7 4 1 1 1
31:11 15
3. Věšín
6 3 2 0 1
18:11 13
4. Klučenice
6 3 1 1 1
26:8 12
5. Obecnice
6 2 0 1 3
12:19 7
6. Kamýk B
6 2 0 0 4
18:28 6
7. Rosovice B
6 2 0 0 4
14:28 6
8. Višňová B
6 2 0 0 4
8:35
6
9. Sedlice
7 1 0 0 6
15:21 3
Pozn: za týmem jsou - počet utkání, vítězství v základní době, vítězství po penaltách, remízy, prohry. Zdroj: http://pribramsky.
denik.cz/fotbal_region/jah-kam20161007.html

Mladší žáci
18. 9.
TJ Sokol Drahlín – TJ Slavoj Obecnice
0:15 (0:5)
Branky: Locker 4, Polák 3, Štamberk 3, Roušal P. 2, Srch
2, Prokeš
Matějka - Roušal M., Skierski, Pergelt, Oktábec,Novotný Roušal P., Srch, Štamberk, Ježek, Prokeš - Polák, Hošek,
Locker
Odehráli jsme velmi pohledné utkání, ve kterém jsme soupeře převyšovali úplně ve všem. Na míči jsme umě kombinovali a téměř každá naše akce končila vyloženou šancí.
Když byl soupeř na míči, tak díky našemu aktivnímu presinku byl, v lepší případě, donucen míč odkopnout. Po zisku míče jsme hráli rychlou křídelní hru, kterou drahlínští
nebyli schopni zachytávat. Je pravdou, že jsme měli hluché
místa na konci prvního poločasu, kde jsme zbytečně hráli
středem hřiště, což znamenalo mnoho zbytečných soubojů
a hra nebyla tak pohledná. Nicméně do druhé půle jsme šli
s tím, že chceme hrát přes naše rychlíky po stranách hřiště a dařilo se nám to. Byla to slast pro oči. Kdo zápas
v reálu sledoval, musí uznat kvalitu našich borců. Na závěr
bych vypíchl výkony Samíka Oktábce na beku, který totálně vymazal nejlepšího hráče Drahlína a ještě k tomu výborně doplňoval ofenzívu a především, výkon Lojzíka Lockera, který hrál jako kdyby se v Brazílii narodil a v Argentině vyrůstal. Jeho hra jeden na jednoho byla neskutečná,
do toho se rval jako pitbull a dal 4 nádherné branky.
Za předvedený výkon klukům smekám klobouk.
28. 9.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Ligmet Milín
4:2 (2:2)
branky: Polák 2, Ježek 2
Matějka - Roušal M., Skierski, Oktábec,Novotný - Roušal P.,
Srch, Štamberk, Ježek - Polák, Hošek, Locker, Kadlec
Podle papírových předpokladů to mělo být relativně lehké
utkání, ale opak byl pravdou. Od začátku byli hosté aktivnější a míč nám půjčit nechtěli. Po jedné z hezkých kombinací v našem poutovém území vstřelili hosté v 5’ branku
a my překvapivě prohrávali 0:1. Nějak jsme se těžko dostávali do tempa. Chyběl nám pohyb a dělala nám problémy

těsná hra soupeře. Nicméně Máa Srch s Lojzou Lockerem
se vykombinovali na levé straně hřiště a Lojzík krásnou
křižnou přihrávkou vybídl Kubu Poláka ke skórování
a ten s šancí naložil tak jak se sluší a patří. V 10’ byl stav
1:1. Utkání nadále probíhalo "hurá" fotbalem nahoru dolu.
Soupeř se ujal v 15’ vedení po skryté střele ze střední vzdálenosti, kde ji Jon a Matějka viděl na poslední chvíli
a nedokázal zareagovat 1:2. V této chvíli nás soupeř přehrával, ale my jsme z brejku ve 22’ dokázali skóre srovnat
po krásném úniku Járy Ježka 2:2. První půle patřila hostům z Milína, naštěstí skóre bylo vyrovnané. Do půle druhé jsme trošku změnili taktiku a to se ukázalo jako klíčové. Byli jsme více na míči a dostávali se do kombinací.
Ve 40’ jsme zahrávali rohový kop, který se odrazil ke Kubovi Polákovi, ten přešel přes dva protihráče a zavěsil 3:2.
Nadále jme se snažili a aktivní hru a soupeře jsme do šancí
pouštěli sporadicky. Konečnou tečku za výsledkem udělal
Jára Ježek, který v 50’ po krásné kolmici od Mái Srcha
sprintoval sám na bránu a ukázal, že je to střelec 4:2. Přihlížející fanoušci viděli nádherné fotbalové představení
díky výtečnému výkonu obou týmů.
2. 10.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Tochovice
11:1 (3:1)
branky: Prokeš 4, Locker 3, Roušal P. 2, Štamberk, Ježek
Matějka - Roušal M., Skierski, Oktábec,Novotný, Pergelt Roušal P., Srch, Štamberk, Prokeš, Ježek - Polák, Hošek,
Locker, Kadlec, Hrubec
Po čase jsme se sešli v plné sestavě a za deštivého neděního
odpoledne jsme přivítali hosty z Tochovic. Od úvodu utkání jsme hráli velmi líbivý fotbal s mnoha zakončeními. Jen
díky výtečnému brankáři hostů naděje tochovických žily
celou první půli, která skončila jen dvoubrankovým rozdílem 3:1. Do druhé půle jsme vyběhli s tím, že chceme hru
ještě zrychlit. Za prvé jsme chtěli více náběhů hráčů bez
míče a za druhé hrát na co nejmíň dotyků a dávat míč rychle od nohy. Vše co jsme si v půli řekli, jsme beze zbytku
naplnili a konečný výsledek napovídá, že se nám začalo
dařit i střelecky. Nechci se neustále opakovat, nicméně
(pokračování na str. 15)
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Mladší žáci
(dokončení ze str. 14)

musím zmínit naši záložní řadu, potažmo opory týmu, připomínající slavný Real Madrid. Máa Srch je kreativní
jako Cristiano Ronaldo, Páa Roušal je stejný rychlík
s míčem jako Gareth Balle, Míša Štaberk hračička jako
James Rodriguez, Tom Prokeš dirigent jako Toni Kroos
a Jára Ježek má tah na bránu jako Luka Modrič. V útoku
naši sílu dotvářejí Lojzík Locker, který je stejně drzý
a gólový jako Alvaro Morata a Kuba Polák, který dře pro
statní jako Karim Benzema. Záda jim jistí Matěj Hošek,
který nevynechá jediný souboj jako Lucas Vasquez a Vojta
Kadlec, který hýří pohybem jako Isco. Vše z obrany jistí
Mára Roušal, který je neomylný jako Segio Ramos,
na beku spolehlivý Samík Oktábec hrající jako Dani Carvajal. Ondra Pergelt neustále se nabízející jako Marcelo
a Kuba Novotný výborný ve vzduchu jako Danilo. V neposlední řadě musím zmínit psa obranáře Domču Skierskiho,
který je v obraně nekompromisní jako Pepe. Vše z brány
jistí náš Keylor Navas Jon a Matějka. Kdo neví o kom
mluvím Google napoví
7. 10.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Drahlín
13:0 (6:0)
branky: Štamberk 5, Roušal P. 2, Ježek 2, Locker 2, Polák,
Srch
Matějka - Roušal M., Pergelt, Skierski, Oktábec, Novotný
- Roušal P., Ježek, Srch, Prokeš, Štamberk - Locker, Polák,
Kadlec, Hošek, Hrubec
Opět jsme odehráli velmi pohledné utkání. Drahlínští
na nás vyrukovali s totální obranou, ale i to jim nebylo nic
platné. Naši borci umě kombinovali a soupeř nestíhal zachytávat naše náběhy. Občas jsme naše útočné akce přehrávali a chtěli jsme míč vykombinovat do prázdné branky
místo toho, aby jsme z dobré pozice vystřelili na bránu soupeře. Ale když se podíváme na skóre, tak nás to mrzet nemuselo. Chtěl bych vypíchnout výkon Míši Štamberka,
který se v zakončení choval jako nekompromisní zabiják
a s ledovým klidem uklízel míče do branky.
9. 10.
TJ Ligmet Milín – TJ Slavoj Obecnice
5:4 (3:0)
branky: Roušal P. 3, Oktábec
Matějka - Roušal M., Skierski, Oktábec, Novotný, Pergelt
- Roušal P., Polák, Prokeš, Ježek, Štamberk - Srch, Locker,
Hošek, Kadlec
Přes porážku si troufnu napsat, že jsme odehráli nejlepší
utkání v sezóně. Zápas měl všechno, co mají velké utkání
mít a to náboj, tvrdost, rychlost a nádherné kombinace na
obou stranách. Už před zápasem jsem se s trenérem hostů
domluvil, že budou moct hrát čtyři milínští fotbalisti, kteří
hrají celostátní ligu za 1.FK Příbram. V prvním poločase
byli naši borci zaskočeni kvalitou soupeře a tak trošku se
báli hrát. Bohužel hned v úvodu jsme dostali zbytečnou
branku, kdy Jon a v bráně neudržel lehký centr a hráč
soupeře doklepl míč do prázdné branky. Bohužel to naše
kluky trošku ovlivnilo, vypadli jsme z role a nehráli naši
hru. Do poločasu jsme obdrželi další dvě branky a prohrávali jsme 3:0. V půli jsme se snažili kluky nabudit a vyhecovat k tomu, aby ukázali náš fotbal a povedlo se. Druhá
půle byla z naší strany úžasná. Hráli jsme odvážně, vyráželi do agresivního presinku, výborně jsme bránili a naše
hra měla hlavu a patu. V obraně předvedl nadstandartní
výkon Domča Skierski, který se celý zápas doslova pral
s nejlepším hráčem soupeře. V útočné fázi odehrál výtečné

utkání Páa Roušal, který má snad dvoje plíce. V rychlosti
s míčem neměl na hřišti soupeře a nejenže vsítil tři branky,
ale připravil i mnoho vyložených příležitostí pro spoluhráče. Já jsem přesvědčený, že tohle utkání dá našim playerům mnohem víc, než kdyby hráči z 1.FK Příbram nehráli
a my je přejeli velkým brankovým rozdílem. Za to, jak to
kluci zvádli zaslouží velký obdiv a já znovu říkám, že jsem
na ně pyšný.
Tabulka
1. Obecnice
2. Rožmitál
3. Bohutín
4. 1.FK Příbram
5. Milín
6. Tochovice
7. Drahlín

9
8
8
7
8
7
9

8
6
5
4
3
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
3
5
6
8

78:10
41:14
42:29
45:39
29:35
13:51
9:73

24
18
15
12
9
3
3

Zdroj:
http://pribramsky.denik.cz/fotbal_region/jah-kam20161007.html

Mladší přípravka
14. 9. TJ Slavoj Obecnice – SK Březnice 1918 7:16
branky: Soukup 5, Švehla
17. 9.
TJ Spartak Rožmitál – TJ Slavoj Obecnice
17:12
branky: Soukup 6, Švehla 4, Srch R., Pergelt
24. 9.
TJ Slavoj Obecnice – SK Litavan Bohutín
14:3
branky: Soukup 7, Srch M. 3, Karas 2, Pergelt, Srch R.
28. 9. Sokol Vrtule Láz – TJ Slavoj Obecnice
5:15
1. 10. SK Březnice 1918 – TJ Slavoj Obecnice 13:3
branky: Srch M. 2, Srch R.
8. 10. TJ Slavoj Obecnice – Sokol Vrtule Láz
17:6
branky: Soukup 5, Švehla 5, Srch M. 3, Srch R., Vohradský, Štamberk, Pergelt
David Musil
člen výboru, vedoucí "A" mužstva,
trenér mladších žáků TJ Slavoj Obecnice

16

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Říjen 2016

SLAVOJ Obecnice
Ahoj všem,
zdravíme po letní pauze. V sezoně 2015/16 se A-týmu
i B-týmu podařilo uhájit příslušnost v Krajské soutěži
I. resp. II. třídy. Tzn., že se opět můžeme těšit na atraktivní soupeře. Po roce Krajská soutěž I. třídy přeskupila
obsazení skupiny A a tak se nyní místo na východ Středočeského kraje, podíváme více na západ. Čekat nás budou
např. soupeři jako Sokol Lány, KST Rakovník, TTC Kladno, Mníšek pod Brdy, Králův Dvůr atd. Cílem pro nás
v letošní sezóně bude hrát klidný střed tabulky a prezentovat se kvalitními výkony, pro což uděláme všichni maximum ☺ . Snad nám všem vydrží počáteční tréninková
morálka ☺.
Nyní k výsledkům v aktuální sezóně 2016/17, která letos
začala nezvykle brzy, již na konci září.
A-tým
První zápas sezóny jsme odehráli na domácích stolech proti KST Rakovník „C“. Tento tým jsme vůbec neznali a tak
jsme nevěděli co od soupeře očekávat. Povedl se nám začátek, kde jsme se rychle ujali vedení 7:2 a po dvou hodinách
jsme se již radovali z prvního vítězství 10:4. Hned druhý
den ráno přijel Kanoistický klub Rakovník. Tento zápas
byl velmi vyrovnaný, přetahovali jsme se o každý bod,
až jsme nakonec po třech hodinách smolně padli 8:10. Bě-

SLAVOJ Obecnice
25. 9. bylo na programu „DERBY“ s Brdským Wentylem,
tyto zápasy jsou vždy vyrovnané a vyhecované. Za tým
Wentylu nastoupil hráč, který minulou sezonu oblékal
dres Slavoje - Tomáš Rozsypal. Hra byla nahoru a dolů, ale
tři body jsme brali. Postaraly se o to především naše nové
posily – Pavel Hudík a Marek Roubíček. Bečánov vs. Wentyl 4:3. Body: P. Hudík 3+1, M. Roubíček 1+1, L. Stejskal
0+1, J. Kozák 0+1. Druhý zápas jsme nastoupili proti
Lišákům Příbram. Zápas jsme měli jasně pod kontrolou
a mohli si tak určovat tempo po celou hru. Byly to však
opět naše posily, které střílely branky. P. Hudík se stal hráčem zápasu a byl i vyhlášen jako nejlepší hráč celého soutěžního kola. Bečánov vs. Lišáci 8:2. Body: P. Hudík 4+3,
M. Roubíček 3+1, J. Neliba 1+1, T. Řepík 0+1.
1. 10. nás čekal těžký den, nastoupili jsme proti týmům,
které jsou vždy favority na titul. Body jsme nezískali,
ale respekt určitě, fanoušci Kentaurů nám i za bojovnost
a pěknou hru tleskali. V tomto zápase nás skolily tři rychlé inkasované branky během necelých 10 sekund - ano, i to
je ve florbalu možné. Bečánov vs. Kentauři NK 2:9. Body:
J. Neliba 1+0, P. Steiner 1+0, Z. Malý 0+1, Z. Karnoš
0+1. V zápase proti obhájcům jsme vzdorovali a mnohem
více je potrápili. Bečánov vs. Mobydicks 4:8. Body:
P. Hudík 2+1, Z. Malý 1+0, P. Steiner 1+0, J. Neliba 0+1.
16. 10. jsme se utkali s nováčky soutěže, i když jsme si
z každého zápasu odnesli body, nebudeme na tyto utkání
vzpomínat v dobrém. Alien Černošice jsme porazili, ale náš

STOLNÍ TENIS
hem tohoto utkání dospělo
do pátého setu 6 zápasů a bohužel jen jeden z nich jsme
dokázali vyhrát. To nakonec
znamenalo naší těsnou porážku.
B-tým
Úvod sezony nám vyšel nad
očekávání. V prvním zápase
jsme se střetli s naším neoblíbeným soupeřem ze Sokola
Příbram „B“. A po dlouhé době jsme hned na úvod dokázali tohoto soupeře obrat o všechny 3 body po výsledku 12:6.
Následující den přijel nováček krajských soutěží Nižbor
„B“. Ten přijel pouze s třemi hráči, takže cesta k vítězství
byla otevřená, konečný výsledek 12:6. I přesto soupeř ukázal svou sílu a odveta v Nižboru bude náročná.
Sezónu zahájila i naše mládež, která se zúčastnila prvního
bodovacího turnaje v Příbrami dne 10. 10. 2016. Nejlépe se
v kategorii mladších žáků umístila Vanesa Steinerová
na krásném 9. místě z dvaceti účastníků. Těsně za ní skončila na 10. místě Terka Krátká a 11. byla Míša Landsperská. V kategorii starších žáků nás dobře reprezentoval David Štamberk.
ZP

FLORBAL – PFL
hráč viděl červenou kartu za potyčku a řeči k rozhodčímu.
Bečánov vs. Černošice 6:4. Body: J. Neliba 2+0, N. Vokurková 1+0, M. Stoklasa 1+1, L. Vohanka 1+1, Z. Malý
1+0, P. Steiner 0+1, P. Valach 0+1. V tento den vstřelila
premiérový gól jediná žena soutěže a naše spoluhráčka
Nikča a moc jí gratulujeme! Naopak Libor Vohanka se zranil a Jiří Vavroch taky není úplně fit. Druhý zápas byl proti
Palermu Příbram (bývalý dorostenecký tým Žraloků
Příbram) – po 2. třetině Slavoj prohrával 2:6, hoši neskutečně zabojovali a dokázali srovnat na 6:6, a to nám ještě
neuznali gól v poslední sekundě 2. třetiny. Právě rozhodčí
byli „kámen úrazu“ v tomto zápase, a to neunesl další hráč
Slavoje, který dostal červenou kartu. Bečánov vs. Palermo
6:7 po SN. Body: P. Svododa 2+2, J. Neliba 2+1, J. Vavroch
1+0, Z. Malý 1+0, D. Strniště 0+1.
LS

PŘÍBRAMSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Sportovní hala Příbram (u Plav. bazénu) - Vavex

neděle 23. 10. 2016
od 12.00 h. Slavoj Bečánov – FbK Milín
od 16.00 h. Slavoj Bečánov – Green Bottles

sobota 12. 11. 2016
od 12.00 h. Slavoj Bečánov – FC Křižák
od 16.00 h. Slavoj Bečánov – Rosenthal Lions
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