
Jaro se pomalu sune letošním rokem a nikam nechvátá.
Jak praví jakési pořekadlo: „Kdo si počká, ten se dočká“.
Vzpomněl jsem si na něj na zahradě při zjištění pohromy
po častých jarních mrazících. Nevím, jestli se nám vůbec
urodí nějaké švestky. Vymrzly i vloni vysázené krásné
vajgélie. Ovšem maliny a máta si počkaly a nyní se zbě-
sile derou na svět. Jak jsem říkal, kdo si počká ten se
dočká. Co se týká živočichů, tam to snad nebude platit.
Myši na nic nečekaly, protože kocour Šiška je přináší
skoro každý den za dveře nebo nechává alespoň žluční-
ček. Ještě nepřinesl žádné zdomácnělé španělské slimá-
ky. On je vlastně ani nenosí a na zahradě nejsou nikde
vidět. Byl bych byl raději, kdyby na ně čekací pravidlo
vůbec neplatilo. I když letos bych si asi od kamaráda
Járy půjčil jeho indické běžce (já jim říkám čínské), kte-
ří protivné slimáky konzumují. Jen nevím, jestli neskon-
čili na pekáči. Ona ta Čína se nám dere, kam se dá, však
i Biska, či jak se ta tajná služba jmenuje, upozorňuje na
to, že se nám v Čechách producírují čínské tajné služby
a v obchodech ze zeleninou zase čínské zelí. Vedoucí či-
nitel z Hradu nám stále častěji utíká za čínskými kama-
rády a bere s sebou i našeho dětského kamaráda Krteč-
ka. Značka Made in China je ukryta na spoustě zboží,
i ve fotbale, zatím asi jen ve Slávii. Možná si myslíte, že
mi to leze na mozek, já jen přemýšlím, aby to nedopadlo
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DĚTSKÝ DEDĚTSKÝ DEDĚTSKÝ DEDĚTSKÝ DEDĚTSKÝ DENNNNN
Srdečně Vás zveme na

DEN DĚT ÍDEN DĚT ÍDEN DĚT ÍDEN DĚT ÍDEN DĚT Í,,,,,
který se bude konat v pátek pátek pátek pátek pátek 2. června2. června2. června2. června2. června     20120120120120177777
od 13.00 hodin na hřišti v Obecniciod 13.00 hodin na hřišti v Obecniciod 13.00 hodin na hřišti v Obecniciod 13.00 hodin na hřišti v Obecniciod 13.00 hodin na hřišti v Obecnici.
Pro děti jsou připravené různé soutěže a v případě
pěkného počasí bude i „pěna“, o kterou se postarají hasiči.

PROGRAM:

13.00 - 15.30 hod. soutěže pro děti
17.00 hod. kácení Máje
17.30 hod. taneční zábava pro dospělé

hraje skupina SORTIMENT Foto Jenda Zelenka

jako v Americe. Tam jsem chtěl koupit v Utahu na pa-
mátku nějaký indiánský výrobek. Asi tušíte zemi půvo-
du na těch cenově přístupných. Nakonec jsem koupil
pěkné univerzální kleštičky, kde jsem značku nenašel.
Až v autě jsem je blíže ohledal. Byla tam. Na parkovišti
u hřiště v Obecnici tuhle také byly značky, jenže kvůli
českým májům a České besedě. Ta se všem moc povedla.
Vyvstává naděje, že dorostou i noví májovníci a májov-
nice. Jak říkám, kdo si počká ten se dočká. Doufejme, že
se dočkáme i nějakých hezkých výsledků na mistrovství
ledního hokeje v Paříži. Situace zatím vypadá nadějně.
Mně se líbilo při sledování zápasu s Francií, když kapi-
tán mužstva Jakub Voráček nezakončil svoji akci gólem
do francouzské branky, jak se na kostce nad hřištěm
objevila jeho maminka, která jednoznačně věděla a také
ukázala, jak to měl její syn provést. Ten to posléze oko-
mentoval, že maminka ví všechno nejlíp. My děti to zná-
me, že maminky ví vždycky vše nejlépe, dokonce lépe než
tatínkové a dokáží s láskou vše vyřešit. Proto jim o Dni
matek projevujeme i úctu a lásku, která jim náleží po celý
život. A nakonec pro mámy jeden vtípek do života: Sou-
sedka si u sousedky pochutnává na buchtě. „Trouba
vám peče dobře, že?” konstatuje mezi sousty. „Peče,”
přisvědčí sousedka. „Ale těch řečí, než ho k tomu doko-
pu!” Pravda, kdo si počká ten se dočká. ☺                bs
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Obecnická rodačka
Když již dříve Zdeněk Tesařík psal o obecnických ro-

dácích, narazil také na jméno Sylva Stambergová.
Dozvěděl se, že psala divadelní hry, ale nic dalšího se
mu nepodařilo zjistit. Nedalo mi to a pátrala jsem dál.

Žena, která literárně tvořila pod tímto pseudonymem,
se narodila 1. 12. 1903 v Obecnici a zemřela 13. 12.
1943 v Dobříši. Psala divadelní hry především pro mlá-
dež a sbírala dobříšské a příbramské pověsti. Na inter-
netu jsem našla, že její pohádkovou hru se zpěvy
na melodie národních písní s názvem Lípa hrál např.
v roce 1958 divadelní kroužek v Bartošovicích na Mora-
vě. Také spolupracovala se Sašou Lorencovou na knížce
Dobříšské pověsti. Tuto útlou knížku s opravdu rozto-
milými pověstmi si lze vypůjčit v Knihovně Jana Drdy
v Příbrami. Sylva Stambergová se narodila jako
Augustina Krotilová, později provdaná Dubinská.

Škoda, že zemřela mladá, možná by jinak napsala
i nějaké obecnické pověsti.

E.T.

Vítání občánků v Obecnici 22. dubna 2017

Pavel Němeček Emma Juriková

Jubilea v květnu slaví a budou slavit
Věra Šefčíková  60 let

Eva Rozsypalová  50 let
František Prachař  65 let

Josef Kofroň  50 let
Růžena Sobotková  55 let

Zdeněk Oktábec  70 let
Jaroslava Burianová  80 let

Vojtěch Šlapák  65 let
Jiří Liebner  65 let

Pavel Horáček  60 let
Svatopluk Pour  65 let
Věra Klímová  70 let

Petr Zima  55 let

Jubilea v červnu budou slavit
Josef Průša  65 let

Miroslava Mudrochová  60 let
Dagmar Procházková  65 let

Jaroslav Zelenka  75 let
Bohumila Kadlecová  50 let

Antonín Berger  75 let
František Steiner  85 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

VZPOMÍNKA

Dne 5. května 2017 uplynul už rok,
co nás náhle opustila naše milovaná

dcera Pavlína Hejnalová.

S bolestí v srdci vzpomínají rodiče
a kamarádka Katka Šefflová
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Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Měsíc, kdy se měnilo počasí jako na houpačce, je za námi,

a tak přináším další zprávy od vašich hasičů. V podstatě
ještě než vyšel minulý zpravodaj, jste nás v pátek 14. dubna,
tj. na Velký pátek, který se stal nově státním svátkem,
mohli vidět na koupališti, které jsme čistili. Jako každý
rok při čištění „probereme“ naší PS12 ze zimního spánku.
Jelikož tuto činnost děláme pravidelně, už to máme najeté,
a když se nás sejde dost, je cca za tři hodiny hotovo. I když
počasí nevypadalo zrovna dobře, naštěstí vydrželo
a po práci jsme mohli v klidu vyrazit na jedno.

SDH Obecnice

Velikonoční víkend byl v plném proudu a všímavým
lidem určitě neunikla činnost okolo naší hasičárny.
Naštěstí to nebylo kvůli nějaké katastrofě, ale kvůli osla-
vě 30. narozenin. V neděli 16. dubna jste tedy mohli vidět
celý den venku naší Tatru. To ale proto, aby nám v garáži
nepřekážela. V garáži bylo posezení pro hosty. Oslavenec,
kterým byl Tomáš Handl, měl pro všechny pozvané připra-
veno pohoštění. Ještě jednou přeji Tomovi vše nejlepší.

Jelikož oslava se protáhla do ranních hodin, a to už bylo
Velikonoční pondělí, museli jsme dojít vyšupat jak naše
maminky, tak děvčata. A tak jsme s dobrou náladou vyra-
zili po naší trase. Po oslavě byla trasa náročnější než ob-
vykle, ale všichni jsme ji ve zdraví přežili. Kvůli nedostat-
ku spánku většina z nás odpoledne odpadla. Ještě že bylo
volno. Už se těšíme na velikonoce příští rok.

Určitě máte zaryto v paměti, že počasí se po Velikonocích
docela zkazilo. A tak vlivem deště se nám ve čtvrtek
27. dubna rozezněla v 17:15 siréna na hasičárně. Tímto
signálem jsme byly svoláni na čerpání vody ze sklepa
z baráčku v Obecnici. Naštěstí toto byl jediný případ, a tak
jsme se mohli celkem rychle vrátit zpět a pokračovat v čin-
nosti, ze které nás siréna vyrušila.

V neděli 30. dubna, jak každý ví, se slaví čarodějnice.
V tento den, nebo spíše večer, jsou hasiči více v pohotovos-
ti než obvykle. Všude možně se totiž pálí velké vatry a ty
je potřeba mít pod dozorem. Naštěstí už většina lidí bere
na zřetel nebezpečnost ohně a my tudíž nemusíme zasaho-
vat. Naše kluky jste ale mohli vidět na koupališti, kde byly
s naší Tatrou. Naštěstí vše proběhlo v pořádku a mohli se
brzy vrátit domů.

Jak bývalo dříve zvykem hlídat z 30. dubna na 1. květen
májku, tak se stalo i letos u „placu“ u hřiště. Zázemí
u máje jste nemohli minout, protože to bylo naše typické.
Májku jsme do rána uhlídali a odpoledne jsme si u ní spolu
s ostatními zatancovali Staročeskou besedu. O tom se
určitě více dočtete na jiném místě zpravodaje.

V pátek 5. května jste mohli opět vidět větší ruch okolo
hasičárny. To probíhala opět oslava 30. narozenin v podob-
ném stylu jako ta první. Opět jsme se sešli v poklidné
atmosféře, požáry či jiné nepříjemnosti se nám vyhnuli.

Někdo si určitě všiml, že u hasičárny se objevila hroma-
da větví. V úterý 9. května jsme je osekali, abychom
je mohli zařadit do štosu dřeva a nechat do zimy pro-
schnout.

Tímto jsem vyčerpal snad vše, co se tento měsíc událo.
A tak vám přeji už jen slunečné dny, a� každý může praco-
vat na své zahrádce a hlavně, a� nás nepotřebuje.

Petr Zima
velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Jak vypadá lidské tělo

Právě to jsme si mohli zjistit velmi podrobně 27. dubna
2017. Vypravili jsme se do Prahy na výstavu s názvem
BODY THE EXHIBITION. Akce byla určena žákům VII.
až IX. třídy, kteří měli zájem dozvědět se něco zajímavého.

Dorazili na výstaviště a už jsme se nemohli dočkat. Roz-
dělili jsme se do dvou skupin a mohli jsme začít s prohlíd-
kou. Našimi průvodci se stali studenti medicíny, a tak jsme
dostávali k vystaveným exponátům podrobný a odborný
výklad. Viděli jsme, jak vypadá kůže, svaly, orgány, cévy ...
Viděli jsme i plíce kuřáka a další zajímavosti. Snažili jsme
se zapamatovat si co nejvíce informací.

Další naše cesta Prahou vedla na Vyšehrad. Mnozí z nás
tu byli poprvé. Zajímali jsme se o toto místo spojené s his-
torií našeho národa. Prohlédli jsme si hradby, kostel i hřbi-
tov slavných osobností.

Vrátili jsme se plni dojmů, zážitků a nových poznatků.
Jakub Horálek, VII. třída

S jakými tématy mezi nás přišli strážníci
Městské policie Příbram?

Ve dnech 4. a 5. května navštívili Masarykovu základní
školu v Obecnici dva strážníci Městské policie v Příbrami
– Bc. Eva Šilhanová a asistent prevence kriminality Arnold
Josef Benda, kteří si připravili program pro žáky od 1.
do 9. třídy. V dvouhodinových blocích čekalo přítomné
mnoho informací.

V první části přednášky jsme byli seznámeni s tím,
co všechno musí městský strážník zvládat a co je náplní
jeho každodenní práce. Asistent prevence kriminality nám
barvitě vylíčil, jak probíhá jeho běžný pracovní den. Přidal
i pár příběhů z praxe, například o tom, jak se sám stal obě-
tí útoku ozbrojeného člověka.

Druhá část byla zaměřena na bezpečné chování na uli-
cích a také jsme se dozvěděli, jak se při případném přepa-
dení zachovat. Prostřednictvím videí jsme byli poučeni, jak
je důležité dodržovat pravidla bezpečnosti v dopravě
i v běžném životě. Připomněli jsme si také zásady první po-
moci při dopravní nehodě a pravidla komunikace pro při-
volání pomoci. V závěru přednášky byl čas na dotazy a pak
jsme dostali bu	 reflexní pásku, nebo propisku.

Myslím, že akce byla velmi přínosná. Odcházeli jsme se
spoustou nových informací a práce městských policistů si
vážíme zase o trochu víc. Adéla Němcová, IX. třída

Zpříjemnili jsme si dopoledne kulturním
zážitkem

Je 11. května 2017 a školní zvonek oznamuje začátek
třetí vyučovací hodiny. Ne však pro každého. Chlapci
a děvčata z prvního stupně už se shromáždili v tělocvičně
a na své židle se usadily i děti z mateřské školy. Nechybíme
ani my, devá�áci. A na co se všichni společně těšíme?

Na vystoupení, které si
žáci obecnické pobočky
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál
pod Třemšínem připravili
se svými učiteli. Ale te	 už
se soustře	me, program
právě začíná.

Ústředním tématem
celého vystoupení jsou po-
hádky. A už se střídají
hudba, tanec, mluvené slo-
vo. Přecházíme z pohádky
do pohádky, před námi

(pokračování na str. 5)
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postupně defilují Bob a Bobek, Pat a Mat, Tom a Jerry,
Ferda a jeho kamarádi, Křemílek s Vochomůrkou, kačeři.
Prostřednictvím tance nás vtahují do známých příběhů.
Žáci hudebního oboru nám tóny houslí, zobcových fléten
a trumpety přibližují melodie ze známých pohádek. Po kaž-
dém vystoupení následují soutěžní otázky. Kdo správně
odpoví jako první, dostane odměnu v podobě sladkosti.
Vyhrát chtějí všichni. Škoda, že někteří diváci v touze po
výhře nedodržují pravidla a snaží se odpovědět dříve, než
dostanou slovo. To se pak těžko určuje vítěz (napadá nás,
že by v některých případech musel být použit obrazový zá-
znam jako při hokeji). Obdivujeme znalosti malých dětí,
které bezpečně ovládají jména postav, názvy pohádek a po-
znají, ze které pohádky je hudební ukázka. Nám to někdy
chvíli trvá, než si vzpomeneme. Asi stárneme! Závěr patří
dramatickému oboru. Herci nám za doprovodu hudebníků
(flétny, kytara) představují biblický příběh O potopě.

A je tu vrchol akce! Všichni tleskáme do rytmu a snaží-
me se zpívat s vystupujícími: ... mám čepici s bambulí ...
a pak už jen tleskáme a tleskáme. Bylo hezké vidět, co naši
mladší spolužáci dokážou. Děkujeme žákům ZUŠ i jejich
učitelům za hezký zážitek. IX. třída

Zpříjemnili jsme si dopoledne
kulturním zážitkem
(dokončení ze str. 4)

Čarodějnický rej na zahradě

Dne 3. 5. 2017 se uskutečnil na školní zahradě MŠ
a MZŠ Obecnice Čarodějnický rej. Děti ze školní družiny
společně s dětmi z mateřské školy si užívaly čarodějnic-
kých soutěží v podobě hledání pavoučích vajíček, jízdy na
lopatě, letu na koštěti, přeskoku přes pavučinu, házení
ještěrem, čarodějnického facepaintingu, sjezdového slalo-
mu na čaroběžce, zdolání provazolezecké čarodějné stezky
a jiné. Za splnění soutěžních disciplín následovala sladká
odměna, nebo čarodějnické doplňky.

Na závěr jsme si společně opek-
li špekáčky na pekelném ohni.
Počasí i celá akce se vydařila.

Čarodějnického reje se zúčast-
nilo okolo osmdesáti nalíčených
a vhodně ustrojených čarodějů
a čarodějnic. Velké dík patří místní
knihovnici Kristýně Strmiskové
za přípravu a účast, dále mamin-
kám za výpomoc na stanovištích,
obecnímu úřadu za občerstvení.

Pavla a Hanina
vychovatelky ŠD
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Společně se školní družinou jsme plánovali na pátek 28. 4.
pálení čarodějnic na školním hřišti. Pro neustávající déš�
jsme tuto akci museli přesunout na středu 3. 5. od 13 hod.
na školní zahradu mateřské školy, pro případ špatného
počasí. Počasí se nám udobřilo a děti si mohly užívat rado-
vánek ze soutěží. Děvčata ze školní družiny velice pěkně
připravila jednotlivá stanoviště pro soutěže. Když si všechny

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

děti prošly vybraná stanoviště a už se jim nechtělo soutě-
žit, posadily se na trávu a čekaly na opečené špekáčky,
které jim opékaly paní učitelky a tatínkové. Děti se s chutí
pustily do hodování. Akce se dětem velice líbila.

Ve středu 3. 5. v dopoledních hodinách naší mateřskou
školu navštívila POLICIE ČR se svojí mluvčí por. Bc. Mo-
nikou Schindlovou. Na besedu jsme pozvali také žáky
z 1. třídy základní školy.  Seznámili jsme se s náplní práce
naší policie, opakovali jsme si pravidla silničního provozu
a některé značky. Na závěr nám policisté ukázali svoje
zbraně, pouta a mohli jsme si i prohlédnout policejní auto.

Čtvrtek 4. 5. v mateřské škole byl dnem otevřených dveří.
Maminky s dětmi si mohly přijít podívat do naší mateřské
školy, seznámit se s prostředím mateřské školy, byly jim
zodpovězeny jejich dotazy a jejich děti si mohly pohrát
v jednotlivých třídách. Novým dětem se školka líbila a ně-
kterým dětem se ani nechtělo jít domů. Už se těší až budou
chodit do mateřské školy.

Ve čtvrtek 11. 5. byl zápis do mateřské školy a v odpoled-
ních hodinách se uskutečnilo „Posezení s maminkami“
ke Dni matek. Děti zde maminkám zazpívaly písničky
a přednesly básničky. Na závěr svým maminkám předaly
svá přáníčka a perníková srdíčka, která vlastnoručně
vykrájely z perníku a nazdobily sněhem.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Z Kroužku VŠEZNÁLEK
Na kroužku připravujeme

divadelní představení - pohád-
ku Lotrando a Zubejda. Kaž-
dý týden tak pečlivě nacviču-
jeme a zpíváme. Všichni herci
i herečky jsou velice šikovní
a je vidět, že je nacvičování
baví. Musím obzvláš� pochvá-
lit Všeználky z první třídy.
Postavili se výzvě a scénářem
se zdatně prokousali. Velcí
Všeználci si také zaslouží po-
chvalu, rychle se učí texty
a pomáhají menším. Nově

Co proběhlo:
V úterý 2. 5. proběhlo v knihovně tvoření: Májový strom.
Lepilo se, malovalo a pod ručkami i těch nejmenších děti-
ček vznikaly nádherné růžovo-bílé stromky.
V sobotu 6. 5. jsme zdobili květináčky. K jejich dekoraci
jsme použili barvy, stužky, lepidla, korálky nebo třeba
ubrouskovou techniku. Účastníkům děkuji.
V úterý 9. 5. proběhlo zpívání písniček z pohádek. I když
nás bylo málo přeci jen jsme si hezky zazpívali. Všem
zúčastněným moc děkuji. ☺  A zároveň bych všechny
pozvala na zpívání další. Nebojte se a přij	te mezi nás si
tak trošku zabékat. ☺

Akce na červen:

Ve středu 7. 6. 2017 se chystáme s místními seniorkami
na výlet. Pojedeme na zámek Jemniště. Poté se projedeme
po památkách - ekovláčkem mezi Benešovem a Konopiš-
těm. Na závěr výletu si pak zajdeme v Benešově na oběd
hned vedle pivovaru. Cena výletu je 140 Kč (zahrnuje
vstup na zámek Jemniště – 120 Kč a jízdu ekovláčkem –
20 Kč) Odjezd bude v 8.00 hodin z Obecnice smluveným
autobusem. Pokud máte zájem stačí zavolat nebo se dojít
nahlásit do knihovny.

Pátek 2. 6.
Dětský den - program:
13.00 - 15.30 hod. soutěže pro děti na fotbalovém hřišti
17.00 hod. kácení Máje
17.30 hod. taneční zábava pro dospělé,

hraje skupina Sortiment
Úterý 6. 6. Písničky z pohádek
Úterý 13. 6. Čtení pohádek
Úterý 20. 6. Zpívánky (ze zpěvníků Já písnička 1. a 2. díl)

Kristýna Strmisková

jsme k sobě přibrali i kroužek školkových. A tak nám
v knihovně vzniká doupě plné loupežníků. Kdy dílo před-
vedeme? Inu uvidíme, jak nám to všem dohromady pěkně
půjde, ale předpokládáme, že by se nám to mohlo povést
v červnu.

Žáci 2. třídy v knihovně

Ve středu dne 26. 4. 2017 v dopoledních hodinách navští-
vili žáci 2. třídy s paní učitelkou Pokornou knihovnu. Ten-
tokrát se zaměřili na ornitologii a vyhledávali si tak infor-
mace o ptácích. K dispozici měli materiály z knihovny
v podobě encyklopedií a informačních karet. Děti musím
pochválit – vyhledaly si důležité informace, které je zaujaly
a na závěr své zápisky doplnily nádhernými ilustracemi
ptáčků. Chtěla bych tímto poděkovat dětem i paní učitelce,
za příjemně strávené chvíle v knihovně. Těším se na další
setkání s nimi.

Co znamená, když se řekne - „šalamounské rozhodnutí“?

Šalamoun byl biblickým králem, který byl proslaven
modrostí, rozvážností a spravedlivostí. Proslavila ho stav-
ba nádherného chrámu v Jeruzalémě, hlavním městě izra-
elského království a byl nejvyšším soudcem. Jednou před
něho předstoupily dvě ženy ve vážném sporu. Oběma se
ve stejný čas narodil chlapec, ale jedno děcko v noci zemře-
lo. Matka se s tím nemohla smířit, a tak vzala zdravého
chlapce druhé ženy a do její postele položila své zemřelé
dítě. Ani druhá matka se nechtěla smířit s tím, že její syn
nežije a tvrdila, že hned ráno poznala, že to není její chla-
peček. Král Šalamoun obě ženy pozorně vyslechl, ale ty se

před soudem začaly spolu hádat a křičet. „Přineste meč“
zvolal Šalamoun do hádky obou žen. „Rozetněte dítě a kaž-
dé ženě dejte polovic“. Ale matka, která věděla, že dítě je
její, zvolala: „Smilujte se králi, dejte novorozeně té druhé
ženě, jen ho prosím neusmrcujte.“ Král Šalamoun řekl:
„Dejte dítě ženě, která se bála o jeho život, je to jeho pravá
matka.“ Příběh o jednom dítěti a dvou matkách si lidé rádi
vyprávěli až zlidověl v úsloví o chytrosti a šalamounském
rozhodnutí. Šalamounské rozhodnutí je moudré, nečeka-
né, originální, ale také hodně diplomatické.

Podle stejnojmenné knihy Karla Foltina upravila evas.
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Au, au, Aurum
Často se ve svých článcích zmiňuji o rozhlednách nebo

o rozmanitých vyhlídkách, které jsem navštívil na různých
místech naší země. Nevím, proč mi tato místa tak imponují
a přitahují mě, snad kvůli tomu nevšednímu a nepopsatel-
nému pohledu na krajinu z výšky, snad z touhy zdolat
je všechny, snad poznat jejich historii a příběh lidí, kteří
je postavili nebo opravili či o ně pečují. I dnes bych vás
chtěl seznámit s jednou rozhlednou, kterou bych zařadil
do kategorie těch méně vyhledávaných a navštěvovaných.
Stojí na vrchu Pepř v nadmořské výšce 449 m.n.m., zhruba
1,5 km jihozápadním směrem od centra města Jílového
u Prahy. Již v roce 1927 se začal Spolek rodáků a přátel
Jílového zabývat myšlenkou postavit v okolí města vyhlíd-
kovou věž. Členové vyzvali místopředsedu spolku
ing. Františka Troníčka, aby vypracoval návrh rozhledny.
Ten předložil plány 21 metrů vysoké kamenné rozhledny
s vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 metrů. Ke stavbě roz-
hledny ale nakonec nedošlo. Vyhlídková věž byla na tomto
místě otevřena pro veřejnost až v roce 2007. Dnešní stavba
je kombinací vysílače mobilní sítě a rozhledny. Celková
výška ocelové příhradové konstrukce je 30 metrů, vyhlíd-
ková plošina je umístěna ve výšce 18 metrů a stoupá k ní
ocelové vřetenové schodiště s 91 schody. Z ochozu je nád-
herný kruhový výhled na jižní okraj Prahy, hřeben Brd,
vysílač na Cukráku, Středočeskou pahorkatinu s vrcho-
lem Velkého Blaníku a zejména na samotné slavné histo-
rické město Jílové s jeho okolím. Od rozhledny jsem se vrá-
til zpět do centra města, které se ve středověku stalo
významným nalezištěm lesklého kovu žluté barvy – zlata.
Již staří Keltové s velkou pravděpodobností věděli o nale-
zištích zlata při řece Sázavě a rýžováním ho získávali pro
ražbu svých mincí, tzv. duhovek. V historických prame-
nech se však o Jílovém a těžbě zlata hovoří poprvé až
v roce 1331 v zástavní listině Oldřicha Zajíce z Valdeka,
kde je zmiňováno jako zlatokopecká osada. V roce 1348
pak Karel IV. povýšil Jílové na královské horní město.
Za jeho panování zde fungovalo na 500 dolů, které panov-
níkovi dodávaly asi 1,5 kg zlata týdně. Podle některých
výzkumů byla i svatováclavská koruna českých králů zho-
tovena ze zlata pocházejícího z jílovského dolu Radlík.
Díky výnosům z jiného zdejšího dolu zbohatl pražský měš-
�an Jan Rotlev, který si v 2. polovině 14. století nechal vy-
stavět honosný palác, dnešní Karolinum. Podle odhadů
bylo ve 12. až 14. století v jílovském revíru vytěženo asi
10 tun zlata. Zlatokopectví zde začalo upadat koncem
70. let 14. století, kdy došlo k zatopení mnoha dolů. Defini-
tivní katastrofu pak znamenaly husitské války, při kterých
byla většina dolů v důsledku nečinnosti zavalena. Od té
doby se přes veškerou snahu nepodařilo jílovské doly oži-
vit a roku 1968 byla těžba definitivně ukončena. Při pro-
cházce historickým centrem města vás určitě stejně jako
mě zaujme původně gotická budova radnice s obytnou tří-
patrovou věží, přestavěná do dnešní podoby v barokním
slohu. Další dominantou náměstí je kostel sv. Vojtěcha,
který je nejstarší budovou v Jílovém. Vznikl na místě dře-
věného kostelíka již v 1. polovině 13. století, do barokní
podoby byl upraven v 18. století. V sousedství tohoto kos-
tela nelze přehlédnout historický dům Mince z roku 1356.
Původně se jednalo o objekt mincovny a královského hor-
ního úřadu. Dům vlastnil i anglický alchymista Eduard
Kelley, který byl díky důvěře císaře Rudolfa II. jmenován

STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

císařským radou a dvorním alchymistou. Dnes v budově,
která vznikla několika přestavbami původně měš�anských
domů, sídlí Regionální muzeum se specializací na zlato
v České republice. V muzeu lze shlédnout expozici zaměře-
nou na historii těžby a zpracování zlata, ve které vystave-
né exponáty přibližují práci horníků v dolech a jejich vyba-
vení. Zajímavé jsou zejména modely technických zařízení,
jako jsou vodní pumpy a žentoury. Seznámit se tady také
můžete s hlavními nalezišti zlata u nás, se způsoby jeho
zpracování a možnostmi využití. Další expozice vám před-
staví historii regionu, a v poslední expozici věnované tram-
pingu se dozvíte spoustu informací o historii trampského
hnutí, které v krajině mezi Kocábou, Vltavou a Sázavou
vznikalo kolem roku 1918. Muzeum také umožňuje pro-
hlídku tří historických štol – štolu sv. Josefa, štolu sv.
Antonína Paduánského a štolu Halíře. Já jsem navštívil
tu první zmiňovanou, a pokud si chcete udělat bližší před-
stavu o tom, v jakých podmínkách kutali středověcí havíři
pod zemí, tak její návštěvu vřele doporučuji. Štola sv. Jose-
fa je zakreslena již na jedné z nejstarších map z roku 1718
a její historie sahá možná až do předhusitských dob. Cel-
ková délka prozkoumaných chodeb je 280 metrů, z toho
jich je přístupných dvě stě metrů. Úzké a spoře osvětlené
chodby působí tajemným až nevlídným dojmem, profil cho-
deb je totiž šikmý a mají sklon asi 6%. Štola byla pro veřej-
nost zpřístupněna v roce 2002. Nezbytnou výbavou pro
prohlídku podzemních prostor je přilba a svítilna. A věřte
tomu, že ta přilba je třeba – jinak by se v šeru chodby nej-
spíš neustále ozývalo samé au – Au jako Aurum – zlato. ☺

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Antibiotika – co, až jim dojde dech?

Název je odvozen od slov anti (proti) a bios
(život) - jde o látku produkovanou bateriemi nebo

houbami, která usmrcuje některé mikroorganismy nebo
brání jejich růstu. Známo je asi 6000 látek s antibiotický-
mi účinky, ale řada je pro člověka jedovatá nebo pro své
vedlejší účinky nepoužitelná, takže aktivního použití
v medicíně se dočkalo asi 70% z nich. Antibiotika jsou
účinná jen na bakteriální infekce, na viry jsou neúčinná.
Různá antibiotika jsou účinná na různé baterie, proto
samoléčba je krajně nevhodná. Každý z nás nosíme v sobě
kolem dvou kilogramů našich příznivých bakterií, z nich
ale spousta při antibiotické léčbě zahyne. K jejich obnově
mohou přispět probiotika, ale i tak se naše hodné baterie
mohou obnovovat velmi dlouho. V souboji s bakteriálními
infekcemi ale začíná lidstvo pomalu ztrácet. Nemoci jsou
sice stejné, ale bakterie jsou stále chytřejší. Navíc kvůli
nadužívání antibiotik vznikají tzv. super odolné bacily
a nezabírají na ně ani „antibiotika poslední záchrany“.
Bakterie nejen zdokonalily svůj obranný systém, ale do-
konce si ho mezi sebou i předávají. Ročně si v Evropě odol-
né bakterie vyžádají asi 700 000 obětí, ale pokud by resis-
tence na antibiotika narůstala stejným tempem, může se
desetinná čárka o jedno místo posunout. Nejvíce se antibi-
otika používají v jižních státech, nejstřídměji ve Skandiná-
vii, my jsme někde uprostřed. Resistence ( odolnost) se
týká především tzv. nemocničních kmenů. Nejrozšířenější
je asi Klebsiella pneumonie, která mimo nemocnice téměř
žádná onemocnění nevyvolává, zlatý stafylokok se zase
běžně vyskytuje na kůži člověka, kde je prakticky neškod-
ný, ale když se dostane do krevního oběhu například ko-
lem cévního katetru, může způsobit život ohrožující otra-
vu krve. K nešvarům v užívání antibiotik patří například
jejich použití u virových infekcí horních dýchacích cest,
ne na každou bolest v krku jsou potřebná, nechceme se
trápit s užíváním každých šest hodin, proč tedy nevolit
antibiotikum po dvanácti hodinách. Penicilin je stále doko-
nale účinný u angíny, ale je to „zastaralé“ antibiotikum,
proč ne raději širokospektré? Ale čím širší spektrum, tím
větší pravděpodobnost vývoje resistence. A proč je penici-
lin i po tolika letech stále tak účinný? To dosud nikdo neví.
Světová zdravotnická organizace upozornila, že pokud se

nepodaří urychleně objevit cestu, která resistenci bakterií
na antibiotika překoná nebo se nepodaří najít antibiotika
nová, mohou se vrátit dávné infekční epidemie. Svět se
zglobalizoval, lidská populace se rozrostla, vzdálenosti se
zkrátily, takže přenos infekcí by byl mnohem rychlejší. Bez
účinných antibiotik by se mohly vrátit mor, tuberkulosa,
smrtící zápaly plic. Nefunkčnost antibiotik by zcela zlikvi-
dovala obor transplantační chirurgie. Nejvíce se vědci bojí
pandemie nové odolné tuberkulózy. Najít látku, která za-
bíjí bakterie není až tak těžké, ale najít takovou, která
to dokáže, aniž by současně zabila i pacienta, to je pro-
blém. Některé látky, které dobře fungují v pokusech napří-
klad na hlodavcích ještě neznamenají dobrou a bezpečnou
účinnost u lidí. A tak se za posledních třicet let žádné zcela
nové antibiotikum neobjevilo. Nové zbraně proti odolným
bakteriím hledají vědci napříč kontinenty. Na universitě
v Sydney našli v mateřském mléce vačnatce přezdívaného
tasmánský čert celý arsenál sloučenin, které si dokáží po-
radit i s nejodolnějšími bakteriemi. Podobně ve slinách
varana komodského jsou látky, které brání vzájemné
komunikaci bakterií, která je ale pro napadení živého
organismu nezbytná. Bzučivka zelená je moucha, jejíž lar-
vy se používaly k čištění infikovaných ran. Jejich výměšky
totiž dokáží ničit i velmi odolné bakterie. Snahou je najít
chemické složení látky z tohoto výměšku, která by mohla
dát vznik novému antibiotiku. Pomoci by mohla i nano-
technologie, kde česká věda slaví mnoho úspěchů. Profe-
sor Špánek z VŠ chemicko technologické v Praze se zabývá
vývojem miniaturních robotů, které by mohly dopravovat
potřebné látky na určené místo. Pokusy probíhají s látkou,
která je v běžném česneku. Má sice silný antibiotický úči-
nek, ale je nestabilní a účinkuje jen několik hodin. Tato
nestabilita by ale mohla být právě tou výhodnou vlastnos-
tí, protože by se bakterie nestačily na její účinky adapto-
vat a vytvořit si tak resistenci. Na použití v praxi si ale
ještě nějaký čas počkáme a deset let tady není žádná
míra.A do té doby platí to, co bylo napsáno už v minulém
čísle. Chraňte s své přátelské bakterie, a� mohou chránit
ony vás.

Hodně zdraví přeje Drsvo
(upraveno podle veřejných zdrojů)

VÝSADBA PSTRUHŮ
Dne 7. května t. r. bylo vpuštěno do Malého Veského ryb-

níka 500 kusů pstruhů duhových (o velikosti 20 – 25 cm)
a 100 kusů sivenů amerických (o velikosti 15 cm). Výsad-
ba 600 kusů těchto krásných ryb se mohla uskutečnit díky
všem, kteří přispěli k jejich zakoupení.

Vybrala se krásná suma, tudíž se mohlo zakoupit: 500 ks
pstruhů duhových - 12 000 Kč, 100 ks sivenů amerických -
1 200 Kč, + balné činilo 1000 Kč

Na ryby přispěli: Josef Karas (starosta), Jiří Oktábec, Jar-
da Srch, Olda Srch, Luděk Srch, Radek Srch, Tomáš Srch,
Josef Zelenka, Jan Zelenka, Lá	a Krumbholc, Robert Há-
jek, Pavel Horáček, František Habernal, Štěpán Hrubý,
rodina Bartošova, rodina Lockerova, David Hudeček,
Honza Krátký, Zdeněk Uzel, Jaroslav Burda, Petr Štajner,
rodina Smrčkova, L.a J. Pištělákovi, rodina Vítkova, Jo-

sef Šefl, rodina Ja-
nákova, rodina Han-
dlova, Radek Šeffl,
Pavel Šoun, Milan
Lukeš a Josef Polák.

Děkujeme všem
za přispění peněz
na vysazení těchto
krásných lososovitých ryb. Nyní se opět všichni můžeme
kochat pohledem na vodní hladinu, nad kterou můžeme
zvláště ve večerních hodinách pozorovat rybí koncert, či se
zastavit s dětmi nebo sami a pstruhy nakrmit. Pokud se
zadaří a ryby povyrostou, uskuteční se výlov, o kterém vás
všechny včas budeme informovat zde ve zpravodaji.

Martina Srchová
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

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

Kapitola XVI. • Nový člen expedice a senzační odhalení nádavkem
Dýchal jsem jako atlet po doběhnutí sprintu na sto metrů,

ale za deset minut již moje noha stanula na skalní plošině.
Nikde se nic nehýbalo, jenom ve vzduchu byl neustále cítit
nelibý puch našich nepřátel. To je samozřejmě dobře, ne-
bo� se ho budu držet a mezery ve stopování nahradím svým
vyvinutým čichacím ústrojím. Takový smrad bych nemohl
minout ani s pokročilou rýmou!

Při "rekognoskaci terénu" (z mé odborné terminologie
vidíš, milý čtenáři, že jsem byl na vojně, a to dokonce celé
dva roky) jsem učinil slibný objev - mou lezící tyč, která
při potyčce spadla z naší "věže". Alespoň nemusím vyrábět
novou! Bez zbytečného otálení jsem ji přiložil k "hradbám"
a co nejhbitěji, troufnu-li si to tak nazvat, jsem vylezl na
naši původní kótu, kde jsme se s kamarádem cítili tak bez-
pečni. Bohužel, jak se pak ukázalo, bezdůvodně. Smutně
jsem se na vrcholu rozhlédl kolem sebe. Jak jsem předpo-
kládal, přepadové komando naše bágly odvleklo jako ko-
řist, takže byl čas na malou inventuru, jak jsem na tom.
Kromě oblečení mi zbýval malorážkový revolver s náhrad-
ní krabičkou nábojů v boční kapse bundy, malý zavírák od
synka, krabička sirek, hodinky, deník výpravy s dvěma
kusy propisek a to bylo jaksi vše. Hmm, na nadcházející
válku s Big Footy nic moc. Pokud jsem si stihl všimnout,
tak na nás vyrukovali nejméně čtyři a kdoví, kolik je jich
v táboře, nebo co to mají. Na druhou stranu, jakožto obje-
vitele "vyhynulých" živočišných druhů by mě mělo těšit, že
se potvrdily mé předpoklady a brdská "džungle" je opravdu
útulkem tvorů, kteří byli dosud seriózními vědci tvrdošíj-
ně umis�ování do bájí a pohádek, do společnosti Kyklopů
a Brouka Pytlíka.

Na podobné úvahy však nyní nebyl čas, to si mohou do-
volit páni vědátoři na akademické půdě či lovci senzací
někde v kavárně. Já musím především zachránit Joachima
a pak z těchto končin urychleně vypadnout a eventuálně
se vrátit pro Brdského Yettiho s posilou. To je ale zatím
ještě hudba budoucnosti.

Nasál jsem do chřípí okolní vzduch jako jelen v říji a zjis-
til, že to zase nebude taková prča, jak jsem si představo-
val. Chlupatí bandité sice smrděli naprosto nesrovnatelně,
ale profukující větřík jejich pižmo uměl rychle vyčistit.
Čili, po chvíli ňuchání na všechny světové strany, jsem byl
docela mimo. Nadto byla hluboká noc a neviděl jsem ani
na jejich obří stopy, které by ve dne dokázal sledovat i sle-
pýš s deseti dioptriemi. I moje šéfová, jejíž skla v brýlích se
skoro shodují s vypouklými dny pivních láhví. No, ale
abych si zase úplně nevymýšlel, trocha toho smrádku se tu
přeci jenom ve vzduchu tetelila, takže směr, alespoň při-
bližný, jsem vzít mohl a také jsem tak učinil.

Už jste někdy takhle v temném a ponurém lese, nadto
v pokročilé noční hodině, někoho stopovali, někoho hodně
nebezpečného a škaredého? Asi s tím nemáte moc zkuše-
ností, že mám pravdu? Já ostatně do této doby také ne.
Ale všechno je jednou poprvé. Sunul jsem se tmavým hvoz-
dem pomalu vpřed a nosem dýchal jako už dlouho ne. Byl
to asi docela komický pohled, jenže mně vůbec do smíchu
nebylo. Strach se ve mně snoubil se vztekem na opičáky,
takže z toho bylo zaděláno na solidní výbušnou směs.
Adrenalin mi pumpoval v žilách a ačkoliv jsem vykonával

všechny pohyby pomalu, pumpa šla jako bych absolvoval
běžecký Cooperův test. Dýchej, vole, pěkně zhluboka a pro-
cítěně musíš dýchat, poroučel jsem si a postupně více
a více zklidňoval své tělesné já. Revolver jsem měl vytrče-
ný před sebou v poněkud kmitající pravačce a kdyby se
přede mnou náhle postavil nějaký bezdomovec, tak se stanu
nechtěným vrahem a vzápětí mě skolí infarkt či mozková
příhoda. Naštěstí se nic takového nestalo a já ušel odha-
dem dobré tři kilometry. Nemusím samozřejmě dodávat,
že občas ztropila má městská noha v tichu lesa neuvěřitel-
ný rambajs a byl jsem slyšet na míle daleko. Tedy, alespoň
mně to tak připadalo, ale třeba to zase tak strašné nebylo.
Jenže v lese se takové zvuky, jako je křupnutí větvičky,
nesou jako ozvěna. Smrádek Velkých noh byl stále slabší
a slabší, až ustal docela a já se musel, chtě, nechtě zastavit.
Kdoví, jestli jsem také nesešel už dávno předtím z cesty,
člověk si může myslet, že cítí opičí puch a on si třeba prd-
nul kolemjdoucí jelen. Ale to poznám až ráno. Již značně
unaven, a to více psychicky než po těle, jsem se sesunul
k patě nejbližšího stromu a usnul jako špalek.

Svítání s sebou přineslo nehezkou zimu a to mne probra-
lo docela. Znáte takový ten pocit, když se náhle probudíte
a nevíte, kde jste, kolik je hodin a vlastně ani jak se jme-
nujete. Tak přesně takhle jsem se cítil v právě začínajícím
třetím dni naší výpravy za tajemstvím Středních Brd. Jsa
patřičně rozmazlen z domova a redakce, považoval bych za
další standardní postup snídani s teplým čajem, jenže tady
a te	 jsem měl holt smůlu. Napást se mohu akorát tak
kořínků, a to bych musel vědět, které jsou jedlé. To mi tak
ještě scházelo k úplné radosti. Ale co, nejlépe se rve a trhá
hladový tygr, to jsem četl nějaké staré východoasijské pří-
sloví, takže se Yetti třes, jdu ti po krku. Podobně jako před
několika lety jeden náš opoziční politik, vyznačující se po-
divnou tělesnou anomálií - hlavou padající k rameni jako
ve francouzském filmu Velký šéf, jenž šel po krku vládě
české republiky. Alespoň se takto vyjadřoval a myslel to
spíše obrazně. Co mne se týká, já to beru doslova. První
opičák, který se mi dostane na mušku, dostane olověnou
včelku. No, to přeháním, takový drsoň zase nejsem, ale
určitě bych se snažil ho něčím těžkým přetáhnout po hřbe-
tě. Už jenom za tu pumelenici, která mě srazila v nočním
boji z naší skály. Ještě te	 mám napuchlý pysk a trochu se
kýve umělý zubní můstek. Takový majlant stál a pak mi
ho málem vyrazí z huby chlupatý páchnoucí hominid.

Během těchto bohulibých úvah jsem se dal celkem fyzic-
ky dohromady, to je, že jsem se několikrát protáhl, udělal
dvacítku sklapovaček a zaboxoval do měkké kůry stromu.
Když jsem dostal svůj krevní tlak na odpovídající úroveň,
tedy předpokládám mých 120 na 80, tak mi hlava začala
přemýšlet a dumat o dalším postupu. Stopy! No, jasně.
Kolem mě rostly staré a rozložité stromy, smíšené jehlična-
ny a listnáče, takže zde bylo takové přirozené, ale dosti
ponuré přítmí. Místo, kde se nacházela moje maličkost,
jsem určil jako střed kružnice a poté začal okolo něho
kroužit ve stále větším rozptylu, jako včelka medonoska.
Brzy se dostavil úspěch mého, na první pohled podivného
činění. Ano, našel jsem první stopu!

(pokračování na str. 11)
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Zajímavosti z našich Brd
Pokračuji v uveřejňování statí z knihy o Brdech s názvem 100 zajímavostí ze starých Brd. Tentokrát opět článek
od Václava Pernegra.

Zírala na mě vyzývavě, jakoby říkala:" Tady jsem, ty srabe,
ted se ukaž!" Opatrně jsem se rozhlédl, ale všude vládlo
ničím nerušené ticho. Alespoň zatím. Co jsem věděl o stopo-
vání? Přinejmenším to, že kde je jeden otisk, musí jich být
více a měly by mi ukázat směr. Připadá vám to logické, nad-
to když všude kolem mne byla měkká lesní půda? Mně ano.

Znovu jsem se musel podivit velikosti té stopy a v mysli
probleskly nutkavé pochybnosti, zda jsem si nevzal příliš
velké sousto a jestli to všechno dovedu do zdárného konce.
Te	 však již nešlo couvnout. Vyrazil jsem jako ohař. No,
spíše jako postarší městský pudlík. Nebylo to však vůbec
tak jednoduché, jak jsem předpokládal. Stop bylo jako po-
věstného šafránu, ale byly.

"Rostou, rostou?" zahřměl náhle za mnou drsný opilecký
hlas a já si málem ..., no však víte co. Naštěstí mne svěra-
če podržely, ale tep mi zase vylítl, pokolikáté již v těchto
dnech, na dobrých 160 za minutu. Já se vám tak lekl, že
revolver se poroučel z vyklepané ruky do trávy a ještě mi
stačil padnout na nárt pravé nohy. Bolest mě nastartovala
a já se otočil jako káča. Hleděl jsem do výše chlupatých
prsou jakéhosi monstra. Yetti někde našel kostkovanou
košili, napadlo mne v první chvíli. Vzápětí mi však došlo,
že to je blbost, opičák by přece nemluvil česky. I když, co já
vlastně můžu vědět. Pohled mi sklouzl výše a já uviděl
nejdříve mohutná vousiska a dvě hnědé, poměrně dobro-
myslně mžourající oči. (pokračování XVI. kapitoly příště)

Válečné roky v Obecnici

V roce 1938 byl jmenován lesním správcem v Obecnici
František Bártl, který sem byl přeložen z Dobříva. Po oku-
paci v březnu 39 byly vojenské lesy zabrány do německé
správy a ve vedoucích funkcích až po polesné sloužili pří-
slušníci německé říše s lesnickou profesí. Správce Bártl
i jeho zástupce Ing. Ladislav Vyhnálek byli odvoláni, ale
dosazený německý důstojník Muller brzy zemřel a další
nadlesní Petr se věnoval spíše zábavám a byl brzy odvolán.
Většinu válečného období byl pak správcem Alois Král,
Čech, který se vydával za horlivého Němce. Přesto, že měl
prudkou povahu a byl postrachem lidu v lese, nikoho ne-
poslal do vězení nebo koncentráku. Spíše zachránil řadu
lidí před nuceným nasazením tím, že je uvedl jako nepo-
stradatelné a zaměstnával je v lese. V poválečné euforii byl
i s manželkou zatčen, umístěn do vazby do Příbrami a jeho
další osud je neznámý.

Ani lesnický personál to neměl ve válečných letech jed-
noduché. Zbaven služby byl pro svůj nepřátelský postoj
k Němcům František Fairaizl, hajný na Kloboučku a po-
slední obyvatel hájenky na Kloboučku. Do odbojové čin-
nost se zapojili hajný František Mikulka, který bydlel
na hájence Oseč. Podle vyprávění jeho dcery Marie Lebán-
kové byly v hustém porostu nad Osečí na svahu Třemošné
vybudovány dva bunkry, kde se skrývali odbojáři a uprch-
líci z německého zajetí. Zbraně, střelivo a výbušniny z pří-
bramských dolů sloužily k destrukčním akcím. Mikulka
s manželkou se snažil zásobovat ukryté potravinami a na-
konec byl v červenci 1944 zatčen, odsouzen k smrti, ale
rozsudek už vykonán nebyl a hajný se dočkal osvobození
v Terezíně.Vrátil se ke svému povolání a sloužil na Oseči
až do roku1958. Bunkry nad Osečí byly po válce obnoveny
a dodnes se u nich konají pietní akce.

Významná byla odbojová činnost bratří Josefa, Jarosla-
va a Aloise Nelibových. Byli rodáci z Obecnice, dva bydleli
v Malé Vísce na Komárovsku a všichni byli zapojeni
do komunistického odboje. Partyzánský velitel Jaroslav
Neliba organizoval a prováděl nejrůznější sabotážní akce
zejména na železnici. V červu 1941 si pro něj přišlo gesta-
po, ale podařilo se mu utéci oknem a až do svého zatčení
v listopadu 43 žil ilegálně a pokračoval v odboji. Nejprve
se skrýval ve starém sklepení na Jedové hoře, ve skalní
sluji na Jivině a terénní proláklině za malou Vískou.

Až v létě 43 byl pro jeho odbojo-
vou skupinu vybudován v lesích
mezi Kařízkem a Újezdem prostor-
nější kryt, ale již v listopadu byl
Neliba vlákán do léčky a zatčen.
Nic neprozradil a krátce před Vá-
noci byl přivezen zmučený do
Malé Vísky, kde se museli shro-
máždit všichni občané, aby se
s ním pod pohrůžkou vypálení
obce konfrontovali. Neliba se ale
zachoval jako hrdina a prohlásil
před obyvateli, že žádná jména ne-
prozradil a byl gestapem odvezen.
V lednu 44 byl prozrazen i kryt.

foto Jaroslava Neliby
z knihy Josefa Velfla
Cesty ke svobodě

Obklíčilo ho asi 145 gestapáků, do krytu poslali starostu
Újezda Urbana a hajného Malinu. Měli vyřídit, že Újezd
stihne osudu Lidic, pokud někdo z partyzánů vystřelí. Za-
jatí pak byli tvrdě vyslýcháni a s nimi i jejich pomocníci.
Celkem asi 83 osob. Z nich bylo nakonec 12 mužů poprave-
no.Také kryt u Újezda byl po válce pietně upraven. Josef
Neliba se podílel na vydávání a distribuci Rudého práva na
Příbramsku, nejmladší Alois měl krámek v Malé Vísce
a pomáhal při zásobování ilegálních odbojářů. Žádný z bra-
trů se konce války nedožil. Ve spolupráci s Jaroslavem
Nelibou byl i obecnický lesní dělník Antonín Koubek. Pře-
chovával u sebe ilegálního odbojáře Neumana, který byl
při pokusu o útěk přes hranice zatčen a to se Koubkovým
stalo osudným. Celá rodina byla zatčena a odvlečena do Te-
rezína, kde pan Koubek zemřel, jeho manželka, dcery a ze�
se dočkali osvobození a návratu do Obecnice.

 Na samém konci války bylo v Obecnici rušno. Protože
vsí procházela důležitá spojnice na Plzeňsko, čekal se tady
ústup Němců na západ. Již 5.5. nadělali místní občané
záseky na silnici. Nejdříve procházel odzbrojení vojáci,
až 11. května projížděla Obecnicí plně ozbrojená německá
brigáda. Za Octárnou je zastavily záseky. Němci se vrátili
do vsi a pod pohrůžkou zmasakrování obce donutili obča-
ny záseky odstranit. Za půl hodiny po Němcích projela
do amerického zajetí i kolona generála Vlasova. Mimocho-
dem podobná situace se záseky se opakovala v roce 1968,
ale to je zase jiná historie.  Václav Pernegr z Obecnice

pro OZ upravil bs

Nový člen expedice a senzační odhalení nádavkem (dokončení ze str. 10)
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OBECNICE MÁJE 2017
Svátek oslavili tancem

Jednu z nejpůsobivějších májových oslav prožili obyvate-
lé Obecnice. V pondělí 1. května po obědě se sešli všichni
účinkující v krojích u Staročeské hospody a již zde si
nemohli stěžovat, že by bylo málo diváků. Následoval krát-
ký průvod stylově vyzdobenou obcí přes náves na prostran-
ství u hřiště Slavoje Obecnice. Zde se všichni shromáždili
pod májí, aby byli svědky vyvrcholení programu. Po krát-
ké veršované a vtipné průpovídce sepsané speciálně pro
Obecnici zatančili společně malé děti, studenti a dospělí
obyvatelé Staročeskou besedu. Velké pozornosti se přitom
těšili zejména nejmenší caparti. Ani po oficiálním progra-
mu se ale nekončilo. Dívky v krojích rozdávaly přítomným
divákům koláče, které nesly v průvodu a po dobu vystou-
pení je měly položené na slavnostně vyzdobených stolech.
Pro chlapy se našlo něco k pití a k dobré náladě znovu

začala hrát živá kapela. To už se však většina účastníků
společně s muzikanty přesunula do areálu nedaleké restau-
race Rezervace u koupaliště, kde se dalo krásně posedět
i díky příjemnému jarnímu počasí.

text a foto Miroslav Maršálek
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Den matek
V neděli 14. 5. proběhla v sále Staročeské hospody

v Obecnici slavnostní besídka ke Dni matek. Učitelé z ma-
teřské a základní školy si s dětmi připravili pásma několi-
ka krásných básniček a písniček. Děti ze školky dokonce
předvedly taneční vystoupení, které si nacvičily s paní
J. Krejčovou. K podívané bylo připraveno i malé pohoště-
ní. Rodiče se sešli v hojném počtu a své ratolesti odměnili
velkým potleskem.  Na závěr programu děti odnesly svým
maminkám a babičkám kytičky. Besídka se tedy vydařila
na výbornou.

Historie Svátku matek
Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich

roli ve společnosti. Svátek je slaven po celém světě, kvůli
svým různým kořenům v různé dny. Původ pro naši civili-
zaci má zřejmě v antických oslavách bohyně matky a no-
vodobá historie svátku se datuje z let občanské války
ve Spojených státech amerických. V jeho základech je sna-
ha o k přátelské řešení mezinárodních otázek v zájmu
míru, zlepšení sociálně zdravotních podmínek rodin
a o snížení dětské úmrtnosti. Poprvé byl slaven Svátek
matek května 1908 a v roce 1914 byl Svátek matek prohlá-
šen za národní svátek USA.

Jiný původ má britský Svátek matek. Jde zřejmě o zvyk
pocházející ze 16. století. Podle historiků v tento víkend
posílali zaměstnavatelé své mladé nádeníky a služebné
domů, aby se setkali se svými rodinami a matkami. V sou-
ladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek
matek převážně ve dva různé dny – bu	 čtvrtou neděli
velikonočního půstu, což je případ Irska a Velké Británie,
nebo druhou neděli v květnu. Takto se slaví například
v řadě evropských zemích i v České republice. V Českoslo-
vensku prosadila Den matek nejstarší dcera prezidenta
T.G.Masaryka Alice, předsedkyně Československého čer-
veného kříže a poprvé se slavil v květnu 1923. V předváleč-
ném Československu, ale i v prvních letech po válce, byl
Svátek matek velmi oblíbený, ale po únorovém puči komu-
nisté Svátek matek zavrhli a v padesátých letech nahradili
slavením Mezinárodního dne žen. Význam Svátku matek
je svou podstatou každému člověku jasně srozumitelný
a blízký právě pro jeho všeobecně humanistický charakter
a humanistickou tradici. Po listopadu 1989 v rámci obnovy
humanistických hodnot se ke Svátku matek vracíme
a v souladu se soudobou tradicí velké většiny států, které
Svátek matek slaví, připadá na druhou neděli v květnu.
Je pro nás příležitostí zastavit se na chvíli a bez ohledu
na věk náš nebo našich maminek si uvědomit, co znamena-
jí ony pro nás nebo my pro ně, ujistit se navzájem o svých
citech nebo si alespoň věnovat milou vzpomínku.         Evas

UZÁVĚRKA červnového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v úterý 13. června 2017
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
21. 4. 2017
TJ Spartak Rožmitál – TJ Slavoj Obecnice 21:6
branky: Srch M. 2, Soukup, Švehla, Srch R., Vohradský
3. 5. 2017
TJ Slavoj Obecnice – TJ Tatran Sedlčany 7:12
branky: Soukup 2, Srch M. 2, Srch R., Soukup,
6. 5. 2017
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Nová Ves pod Pleší 4:9
branky: Srch R. 2, Soukup, Štamberk
14. 5. 2017
SK Nový Knín – TJ Slavoj Obecnice 6:11
branky: Srch M. 4, Švehla 3, Srch R., Soukup, Vohradský, Nejdl

MLADŠÍ ŽÁCI
23. 4. 2017
TJ Slavoj Obecnice – 1.FK Příbram 8:1 (5:0)
branky: Prokeš 3, Štamberk, Locker, Ježek, Matějka, Polák
Oktábec - Roušal M. - Pergelt, Polák, Matějka, Skierski -
Štamberk, Srch, Roušal P., Ježek - Prokeš, Locker
V nedělní odpoledne za aprílového počasí jsme přivítali
borce z 1.FK Příbram k dalšímu mistrovskému utkání.
Hrál se velmi hezký fotbal a to i díky hostům, kteří byli
silní v situacích jeden na jednoho. Přesto na naše šikulky
neměli a je třeba opět zmínit, že proti nám stáli kluci roč-
níku 2006, což v rychlosti klukům Roušalovým, Štamby-
mu, Járu Ježkovi a dalším nemohli konkurovat. Jakmile
se naši playeři dostali za obranu soupeře, těžko byli k za-
stavení. Dále se naše převaha projevila při rohových ko-
pech, ze kterých jsme vsítili dvě branky. Bohužel utkání
ovlivnili příbramští rodiče, kteří neustále projevovali svou
nespokojenost a na naše kluky pokřikovali. To mělo za ná-
sledek, že se naši kluci báli chodit do soubojů, aby náho-
dou menším protihráčům něco neudělali. Přesto jsme 1.FK
Příbram jednoznačně porazili. Opět se bylo na co koukat...
mně pořád vyskakuje akce z 31 minuty, kde Mára ROUŠAL
pod tlakem na stoperu protihráče obešel, přihrál na Pá�u
Roušala na pravé křídlo, ten z první posunul míč na nabí-
hajícího Toma PROKEŠE. Ten v rychlosti obešel brankáře
hostů a zavěsil do prázdné branky. Celá tato akce trvala asi
7 vteřin. Klukům opět k výkonu gratuluji. ☺

Slavoj Obecnice - KOPANÁ

3. 5. 2017
Spartak Rožmitál – TJ Slavoj Obecnice 2:1 (1:1)
branka: Roušal P.
Oktábec (Matějka) - Roušal M. - Pergelt, Polák, Skierski -
Štamberk, Srch, Roušal P., Ježek - Prokeš, Locker, Kadlec
Krásné utkání, ve kterém nevyhrálo lepší družstvo. Už od
začátku bylo zřejmé, že to bude mač, ve kterém nepadne
mnoho branek. Hrálo se ve vysokém tempu na obou stra-
nách, ale obrany vítězily nad útoky. První branku vstřelil
Pá�a ROUŠAL, kdy náš útok vytvořil obrovský tlak na
branku soupeře a Pá�a z odraženého míče střílel do odkry-
té branky. Do poločasu hosté srovnali tvrdou střelou z dál-
ky, která propadla do levého rohu Samíkovi brány. Poločas
skončil 1:1. Do druhé půlky jsme vlítli a vytvořili mnoho
brankových příležitostí, bohužel nám chybělo trochu toho
sportovního štěstíčka. Jak se říká "nedáš, dostaneš" a zno-
vu se to, bohužel, potvrdilo. Pár vteřin před koncem jsme
nedokázali uklidit míč z nebezpečného prostoru před naší
bránou a domácí ze závaru dokázali vstřelit vítězný gól.
I přes prohru chci kluky pochválit za nádherný výkon.
Naši borci byli fotbalovější, techničtější a rychlejší. Ale
i proto je fotbal krásný... můžete být ve všech atributech
lepší, přesto vám to výhru nezaručí. ☺
7. 5. 2017
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol N. V. pod Pleší 8:1 (3:1)
branky: Ježek 2, Polák 2, Prokeš, Locker, Štamberk M., Srch
Matějka - Roušal M. - Polák, Skierski - Štamberk M., Srch,
Roušal P., Ježek, Prokeš - Locker, Kadlec, Štamberk D.
Za krásného slunečného počasí jsme přivítali hráče z Nové
vsi a musím napsat, že to byl velmi houževnatý soupeř.
Měl šikovné útočné hráče a jejich obránci na ně hráli dlou-
hé nákopy, čímž vytvářeli obrovský tlak na naši obranu.
Naše obrana, k jejich smůle, odehrála velmi kvalitní utká-
ní, kde si s šikovnými útočníky soupeře poradila. První
půle byla herně vyrovnaná. Hrál se fotbal nahoru dolů.
Do druhé půle jsme změnili pár věcí a vyplatilo se. Mára
ROUŠAL hrál typického stopera a nemusel si hlídat hráče.
Měl za úkol všechny nakopávané míče sbírat a zvládl to na
jedničku. Najednou jsme byli více ve hře a hrálo se převáž-
ně před brankou soupeře. Naše záloha v druhé půli hrála
jako Arsenal Londýn v nejlepších časech, kde Máta SRCH
tvořil jako Cesc Fabregas, Pá�a ROUŠAL byl přímočarý
jako Alexandr Hleb, Jára JEŽEK byl šikovný jako Tomáš
Rosický a Míša ŠTAMBERK byl pohyblivý a drzý jako
Theo Walcott. Byla radost koukat se na jejich sehranost.
Ale ze všeho toho pozitiva musím vypíchnout výkon Kuby
POLÁKA, který neúnavně z beka podporoval naše útočné
akce a bylo ho plné hřiště. Všem hráčům k výkonu gratu-
luji a věřím, že v dalším utkání na něj navážou. ☺
11. 5. 2017 – přátelské utkání
TJ Slavoj Obecnice – SK Spartak Příbram 12:1 (5:0)
branky: Ježek 4, Štamberk 3, Polák, Roušal P., Locker, Srch,
KadlecMatějka - Prokeš - Polák, Skierski, Pergelt - Štam-
berk M., Srch, Roušal P., Ježek - Locker, Kadlec
Kluci ze Spartaku přijeli k odvetnému utkání a chtěli nám
oplatit prohru 0:5 ze svého hřiště. Už od úvodního hvizdu
bylo patrné, že se historie bude opakovat. Naši borci ode-
hráli nejpohlednější utkání v letošním roce. Byli zdravě
agresivní a kombinace byly oku lahodící. Jedinou branku
jsme obdrželi z pokutového kopu. Je nutno říci, že mockrát
se příbramští k naší bráně neprokombinovali, naopak my
jsme hrozili téměř z každého útoku. Všichni naši hráči zá-
pas odehráli na hranici svých možností a já před nimi sme-
kám. ☺ (pokračování na str. 15)
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14. 5. 2017
MFK Dobříš - TJ Slavoj Obecnice 1:3 (1:1)
branky: Prokeš 2, Štamberk
Oktábec (Matějka) - Roušal M. - Pergelt, Polák, Skierski -
Štamberk, Srch, Roušal P., Ježek - Prokeš, Locker, Kadlec
První polovinu jarní části sezóny jsme ukončili na Dobříši,
kde jsme s místními borci hráli o první místo tabulky. Utká-
ní se odehrálo ve vysokém tempu a dobříští hráli hodně
do těla, což nám dělalo nemalé potíže. Přesto jsme byli fotbalo-
vější a nebezpečnější, z čehož plynuly naše brankové příleži-
tosti. Je pravdou, že jsme mnohdy akce zbytečně přehrávali
místo toho, abychom vystřelili na bránu. Ale i tak se bylo
na co koukat. Tom PROKEŠ opět obul střelecké kopačky
a dvěma utaženými střelami nedal brankáři hostů šanci. Naše
hbitá křídla se taktéž dostávaly do vyložených šancí, bohu-
žel jim chybělo trošku klidu v zakončení. Naštěstí se trefil
Míša ŠTAMBERK a v závěru utkání jsme si zaslouženou
výhru nenechali ujít. Opět naše fotbalové hvězdičky odehrá-
ly výtečné utkání a zaslouží si jen slova chvály a uznání. ☺

muselo být utkání ukončeno pro malý počet hráčů. Osob-
ně mě tahle fraška hrozně mrzí a mám pocit, že energie,
kterou tomu dávám, je zbytečná. 
30. 4. 2017
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou "B" – TJ Slavoj Obecnice
branka: Houžvička 3:1 (1:0)
Musil - Pohořálek, Šrámek, Boháč, Noha - Fulajtár, Hej-
nic, Přibík, Uzel - Houžvička, Hošna
Utkání na velmi těžkém podmáčeném terénu, kde jsme
hráli celkem pohledný fotbal. Nicméně domácí měli velmi
rychlé útočné hráče, kteří se po našich ztrátách dostávali
do brejkových akcí a 3 z nich dokázali využít. Bohužel jsme
neměli hráče na střídání a honit se s nimi neustále nedalo.
Venca NOHA by mohl povídat. ☺
7. 5. 2017
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sparta Věšín 2:1 (1:1) pk.
branka: Pohořálek
Musil - Pohořálek, Šrámek, Karas, Noha - Fulajtár, Hejnic,
Přibík, Lilling - Houžvička, Kortán; střídali: Kratochvíl st.,
Hájek, Petráň
Utkání, které mělo svou kvalitu. Byli jsme více na míči
a hrálo se výhradně na polovině hostů. Je pravda, že Věšín
měl také své vyložené šance, nicméně ani jedno mužstvo ne-
dokázalo do konce hrací doby vsítit rozdílovou branku.
O vítězi tak musely rozhodnout pokutové kopy, kde jsme
měli více štěstí my a brali jsme 2 body.
13. 5. 2017
SK Klučenice – TJ Slavoj Obecnice 7:1 (5:0)
branka: Šrámek
Musil - Kratochvíl st., Šrámek, Karas, Hájek - Noha, Hejnic,
Přibík, Uzel - Houžvička, Smrček; střídal: Kadlec
Těžko se mi hodnotí tento debakl, který skončil ještě milo-
srdně. K utkání musel nastoupit Pavel KRATOCHVÍL
se zraněním a během utkání se navíc zranil Robča HÁJEK,
který už do druhé půle nezasáhl. Všem zúčastněným děku-
ji za to, že to vydrželi a dohráli se ctí. Právě te	 je čas
zamyslet se nad budoucností "A" týmu v Obecnici a bohužel
i já začínám být skeptický. 
1. TJ SOKOL Narysov 14 12 0 2 63 : 18 38
2. SK Klučenice 13 10 0 3 54 : 16 31
3. TJ Ligmet Milín z.s. B 13 10 0 3 47 : 19 29
4. TJ Sparta Věšín, z.s. 13 9 0 4 36 : 20 26
5. TJ Slavoj Obecnice 13 5 0 8 24 :42 15
6. TJ Sokol Rosovice B 14 5 0 9 35 : 54 13
7. FC Višňová B 13 4 0 9 20 : 59 12
8. TJ Sokol Kamýk B 13 3 0 10 27 : 55 10
9. TJ Sedlice 14 2 0 12 26 : 49 6

David Musil, člen výboru TJ Slavoj Obecnice, trenér ml. žáků

MLADŠÍ ŽÁCI (dokončení ze str. 14)

Ta b u l k a
1. TJ Slavoj Obecnice 6 5 0 1 40 : 7 15
2. MFK Dobříš 6 5 0 1 31 : 19 15
3. TJ Spartak Rožmitál 5 4 0 1 27 : 16 12
4. SK Litavan Bohutín 4 2 0 2 14 : 16 6
5. 1. FK Příbram 5 1 1 3 23 : 23 4
6. SK Nový Knín 6 1 0 5 13 : 43 3
7. TJ Sokol Nová Ves 6 0 1 5 21 : 45 1

MUŽI
23. 4. 2017
Sokol Narysov – TJ Slavoj Obecnice 4:0 (nedohráno)
Musil - Houžvička, Fulajtár, Karas, Hejnic, Škvára, Uzel
Bohužel jsme se na utkání nesešli a nastoupili jsme v 7 hrá-
čích. Do poločasu se nám zranil Tomáš Uzel, tím pádem

FLORBAL - Slavoj Bečánov

Vážení čtenáři zpravodaje,
jak jsme dopadli v PFL, jsem vás informoval v minulém
čísle – prohra ve čtvrtfinále 3:4 na zápasy proti týmu Hun-
ters Příbram. Ti to dotáhli až do samotného finále, kde
podlehli Kentaurům z Nového Knína vysoko 10:2. Obhájci
titulu Mobydicks skončili až čtvrtí a třetí místo bral tým
Sedlčany. Slavoj Bečánov skončil celkově na krásném
pátém místě ze 16 týmů.

V sobotu 13. května jsme tak mohli oficiálně zakončit
nejúspěšnější sezónu společně s fanoušky. Moc děkujeme
všem za podporu, za jakékoli sledování našeho týmu a na-
šich výsledků. Děkuji všem zúčastněným na naší „doflor-
balné“ ve Staročeské hospodě v Obecnici. Akce se skvěle
vyvedla a hlavně jsme se opravdu sešli v „plném počtu“.

Většina týmů po konci sezóny si dá zasloužený odpočinek - my NE! Stále se scházíme a trénujeme, abychom měli
i ten kontakt s míčkem. ☺ Už te	 se těšíme na sezónu 2017/18. LS
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Lesní divadlo Na Skalce v Novém Podlesí
uvádí komedii Alexe Koenigsmarka

Kdo mluví s koněm aneb Léčebna Skalka
Režie: Josef Hudeček
Scénář upravil: Bohouš Svoboda a Josef Hudeček

Pátek 30. června 2017 Čtvrtek 6. července
Sobota 1. července Pátek 7. července
Úterý 4. července Sobota 8. července
Středa 5. července Občerstvení zajištěno.  Srdečně jste zváni!
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Začátek představení

vždy ve 21 hodin

VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE
v běhu na lyžích
Sobota 27. května 2017
START: na koupališti v Obecnici ve 13.00 hodin

VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE  závod pro děti
START: na koupališti v Obecnici v 15.00 hodin
Pro děti připraví hasiči PĚNU!

VÝSTAVA OBRAZŮ Magdaleny Kolářové

Magdalena a barvy v domě s červenou hvězdou
probíhá do 29. října 2017

Muzeum Špýchar
Prostřední Lhota (Chotilsko)

Jindy stinný prostor pod střechou špýcharu
s křižovnickou hvězdou ve štítě prozáří pestré

barvy obrazů Magdaleny A. Kolářové
návštěvní hodiny:

červen: úterý - pátek 9–17 hod.; sobota, neděle 9–18 hod.
červenec - srpen: úterý - neděle 9–18 hod.

září - říjen: sobota, neděle 9–17 hod.; jindy po předchozí dohodě
www.muzeum-pribram.cz

http://www.muzeum-pribram.cz/cz/akce/detail/magdale-
na-a-barvy-v-dome-s-cervenou-hvezdou/594/


