
„Léto budiž pochváleno, zaznívá nám po kraji, stroje
řičí, trávu ničí a ptáci pěkně zpívají. Z chlapských tváří
oči září, při pohledu na dívky, holka zralá velká malá
jenom trochu poskočí, zbystří synek ba i táta, na krásná
těla odhalená chlapec hned se otočí, a� pod plechem či
v rezervaci zvedne oči od piva, na ladné křivky vyletněné
každý se rád podívá. Holky to mají trochu těžší, nebo�
chlapi více hřeší, snad očka se jim rozzáří pohlédnou-li
nám do tváří. Na drsné rysy milé tváře, jak na akty
z kalendáře. Jenom pocit vždycky mají, že z domova ty
tlamy znají.“ Tak jsem si trochu letně zavjeršoval. Když
svítí sluníčko, je na všechno hned hezčí pohled. Jediným
problémem je snad jen nedostatek vody v potocích a vo-
dovodech. Snažím se trochu od života odposlouchávat
co říká, tedy spíš co říkají životem zkušení lidé. To se na-
jednou dozvíte, že jeden nejmenovaný se dopoledne pro-
bral v posteli a zaslechl z obecního rozhlasu hrát melo-
dii takové trochu smuteční krásné písně Ave Maria.
Ohromně se zděsil, že už hrají jemu. Ovšem za chvíli se
ozvalo hlášení pana starosty, že je nutné šetřit vodou
a nenapouštět bazény z vodovodu. Dotyčný si hlasitě
oddychl, že jemu ještě nehrají. Zjistil jsem, že píseň byla
hraná úmyslně, aby lidé ve vsi zpozorněli a vyslechli tak
důležitou zprávu. Jinou hlášku jsem vyslechl u piva,
nevím jak jsme se na téma obecnických večerů dostali,
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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

ale mně ta hláška dostala. Možná byste se taky zasmáli,
kdyby vám sousedka u ucha zahlásila: „To byl zase ve-
čer, byla zima, svítil měsíc, Jirka chrápal, to byl ale zmrše-
nej večer.“ Přitom jsou u nás v Brdech takové krásné ve-
čery. V obci jsou i krásná odpoledne, jedno zrovna tenhle
pátek. Každý rok se koná fotbalový zápas malých obec-
nických fotbalistů s jejich trenéry a rodiči. Tam jsem
zaznamenal další krásné hlášky. Aby si kluci i holky
zahráli, byli na hřiště vpuštěni všichni. Chvílemi nebylo
ani vidět míč, ještě že my dospělí jsme děti převyšovali
a tím o sobě věděli. Nebyla to výhoda, na naši bránu se
valila vlna za vlnou, jednomu jste míč sebrali a hned
u vás byli další malí fotbalisté. Při kopaném rohu zazně-
la krásná hláška. Většinou se říká: „Každý si bere jedno-
ho“ (obsazeného hráče). Najednou se ozvalo: „Každý si
bere tři“. Stejně počet nevycházel. Když jsem uřícen
(hehe) usedl na lavičku, ozvalo se vedle mne: „Nekousej
si ty brankářský rukavice“. Asi nervozita. Nervózní by
měli být místní hajní. Náš Toník dostal od babičky puš-
ku, za to že do sebe dostane hnusné předepsané léky.
Jelikož jeho druhý děda Václav je zdatný myslivec, Ton-
da je poučen o lesní zvěři i lovu. Za celý den, kdy jsem jej
hlídal, jsem napočítal asi třicet složených jelenů, dvacet
srnek, pět medvědů a vlků, brontosaura a jednoho star-
šího dědu. Tak si dávejte přes léto v lese pozor.          bs
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Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
další měsíc už nenávratně odnesl jarní vítr, a tak vám opět
přiblížím, co vaši hasiči dělali.

V pátek 19. května jsme měli brzký budíček. To se nám
v 3:35 hod. na hasičárně rozezněla siréna. Byli jsme svoláni
k požáru osobního auta v Sádku. Jako první vyjelo naše
vozidlo Sobol, které na místě události bylo společně s pro-
fesionálními hasiči. Tatra přijela následně. Oheň byl rych-
le lokalizován a uhašen, tudíž jsme se mohli před pátou
hodinou vrátit zpět domů. Pro většinu z nás to znamenalo
se převléci a jet rovnou do práce. Alespoň že od aut nechyt-
lo něco více.

Po týdnu v sobotu 27. května se konala v Sádku okrsko-
vá soutěž. Bohužel se našemu družstvu nepodařilo sejít.
Vyrazili jsme jen ve dvou, alespoň jsme pomohli klukům
ze Sádku s organizací. Půjčovali jsme jim terče a dělali
i rozhodčí. Škoda, že jsme se nesešli, podle dosahovaných
časů bychom měli dobrou šanci na úspěch. Tak snad příští
rok. Aby to ho tento den nebylo málo, odpoledne jsme jeli
ještě na hřiště, kde probíhal běh na lyžích. Po Velké červ-
nové ceně rezervace se konala soutěž pro děti. Měli jsme
nakonec dělat pěnu. Bohužel se nám to nepovedlo, protože
směšovač na pěnu, i když přišel z opravy, nefungoval.
Zkoušeli jsme vše možné, ale nepodařilo se pěnu rozjet. Což
nás kvůli dětem mrzelo.

Abychom předešli dalším nepříjemnostem, ve čtvrtek
jsme zkoušeli směšovač u hasičárny. Jelikož nám ale stále
nefungoval, zkoušeli jsme různé modifikace přepouštěcího
ventilku, který je uvnitř. Ani tyto modifikace nebyly nic
platné. A tak jsme nakonec dohledali starý směšovač,
na který to bez problému fungovalo. Což jsme byli moc rádi.

SDH Obecnice

UZÁVĚRKA prázdninového dvojčísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude ve čtvrtek 10. srpna 2017

2. června se konal Dět-
ský den v Obecnici. Měli
jsme tam hned dvě stano-
viště. Na jednom si děti
mohly vyzkoušet motání
hadic. Druhé, a zajíma-
vější bylo, že si obuly
boty a helmu. V těchto
pomůckách musely pře-
konat určitou vzdále-
nost. Jelikož jsme měli
docela velké boty, tak
pro ty menší to bylo na-
máhavější. Ale všechny
děti to zvládly na jednič-
ku. Po skončení progra-
mu soutěží jsme udělali
pěnu. Ta se dětem moc lí-
bila.

Jelikož tento víkend se všude možně pořádaly dětské dny,
jeli jsme v neděli do Drahlína. V původním plánu byla též

Jubilea v černu slaví a 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

Jubilea v červenci budou slavit
Jindřich Lukáš  50 let

Eduard Kříž  85 let
Antonie Šeflová  85 let

Vlastimil Žahourek  65 let
Zlatuše Jirásková  50 let

Jan Komínek  50 let
Andrea Heroldová  50 let

Jubilea v srpnu budou slavit
Helena Labská  50 let

Marie Moulíková  75 let
Růžena Strniš�ová  70 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

SDH Obecnice
Vás srdečně zve na již 9. ročník

Memoriálu
Františka Housky
v sobotu 15. července 2017
od 13 hodin na travnatém hřišti Slavoje
v Obecnici

Netradiční štafeta | Požární útok
Druhá část soutěže systémem Play-off

Přij�te nás podpořit a zafandit
Občerstvení jen pár kroků - Rezervace koupaliště

Přeji všem hezký začátek prázdnin a zvu vás na Memo-
riál Františka Housky, který se letos bude konat
15. července 2017. O tom více v pozvánce.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

výroba pěny. Ale poča-
sí se hodně zkazilo.
Dokonce i pršelo a
bylo docela chladno.
Po domluvě s organi-
zátory jsme usoudili,
že pěna se dělat nebu-
de. A tak jsme alespoň
připravili vysokotlak
a děti si mohly vy-
zkoušet práci s hadicí.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

JAK JSME PROŽILI OZDRAVNÝ POBYT?

Na tuto otázku by se dalo odpovědět jedním slovem. Nád-
herně. Všechno bylo, řečeno naším slovníkem, super.

V neděli 21. 5. 2017 jsme my, tedy žáci VII. až IX. třídy
Masarykovy ZŠ a MŠ Obecnice, odjeli se svými učiteli
na ozdravný pobyt na Šumavu. Cílem naší cesty byl hotel
Racek v Černé v Pošumaví. Místo pobytu nebylo většině
z nás neznámé, protože už jsme zde prožili týden v loňském
školním roce.

Hlavním úkolem našeho sportovního snažení bylo zlep-
šit svoji orientaci a výkonnost v oblasti pěší turistiky
a cykloturistiky. Podle zaměření jsme byli rozděleni
do dvou skupin – na chodce a cyklisty, uvnitř ještě proběh-
lo dělení podle výkonnosti, to abychom nepřecenili své síly.

Cyklisté denně ujeli okolo 50 km, výkonnější družstvo
i 70 km, takže mohli navštívit vzdálenější objekty než pěší
turisté, kteří urazili tak 20 km. Někdy bylo nutné využít
i dopravní spoj - vlak, přívoz - abychom se trochu přiblížili
k místu určení. Která místa jsme navštívili? Turisté si pro-
hlédli Mucovské jeskyně, Stifterův smrk, Horní Planou,
Žlábek, Pláničku. Prozkoumali také krásy Českého Krum-
lova. Cyklisté dorazili do Nové Pece, Zvonkové, Frymbur-
ka, na Stožec a postupně objeli celou vodní nádrž Lipno.

Volné chvíle jsme trávili sportem v areálu, který patřil
k hotelu, společenskými hrami a samozřejmě i při diskoté-
ce. V rámci pestrého programu týden utekl až příliš rychle.

(pokračování na str. 4)
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Co říci závěrem? Poznali jsme zajímavá místa, získali
jsme nové dovednosti, prověřili své schopnosti a o veselé
zážitky nebyla nouze. Počasí nám přálo, ubytování bylo
bez chyby, jídlo dobré, zábava vynikající, naše výkony od-
povídající (mnohdy jsme překonali sami sebe). Zkrátka
ozdravný pobyt byl opravdu SUPER.

Antonín Matějka, Štěpánka Strniš�ová, VIII. třída

VÝLET PO BRDECH

Dne 31. května se 5. třída vypravila na výlet po Brdech.
Jaké byly dojmy dětí?
Vyšlápli jsme na kopec Třemošnou, odkud byl krásný roz-
hled po okolí. Když jsme dorazili k významnému dubu, spo-
lečně jsme se u něj vyfotili. Dub letní byl 350 let starý,
měřil skoro 17 metrů a obvod jeho kmene byl 785 cm. Další
zastávka byla na Toku, jehož vrchol je ve výšce 865 m.

(Tereza Dvořáková)
Nejvíce se mi líbilo v bunkru na Jordánu. Také jsme byli
na Třemošné a na Toku. Viděli jsme meteorologický radar,
Padr�ské rybníky, zámek Tři trubky a památný strom.
Výlet se mi líbil. (Štěpánka Tomcová)
Do Brd jsme jeli s panem Pernegrem. Ten nás vodil na růz-
ná místa. Nejvíc se mi líbil významný strom dub letní, který
byl 350 let starý. (Lucie Pondělíčková)
Byli jsme asi na osmi místech v brdských lesích. Nejvíce se
mi líbila vyhlídka na Třemošné a Jordán. Prohlédla jsem
si bunkr, říkají mu řopík. S panem Pernegrem jsme se roz-
loučili na chatě Carvánce. (Tereza Mittelbachová) (pokračování na str. 5)

JAK JSME PROŽILI OZDRAVNÝ POBYT?

(dokončení ze str. 3)

Byli jsme na vrcholu Praha. Tato hora se tak jmenuje pro-
to, že zde byla vždy vyprahlá půda. Také jsme viděli kamen-
né moře z horniny slepenec. (Markéta Grégrová)
Moc se mi líbil tento výlet po Brdech. Přál bych si podobný
výlet třeba i po Českém krasu. Hodně mě zaujal zámek Tři
trubky. Prolezli jsme bunkr na Jordánu. Zdolali jsme i nej-
vyšší horu Brd Tok. (František Mrázek)

Byli jsme v Brdech.
Byli jsme na nejvyšší
hoře Tok. Vlezli jsme
do bunkru. Byla tam
sice tma a na zemi
voda, ale bylo to dob-
rý. Mohli jsme se vy-
fotit v dutině památ-
ného stromu dubu
letního. Vše bylo su-
per, ale bolely mě
nohy.

(Sabina Procházková)
Mně se nejvíc líbilo v bunkru. Pan Pernegr nám vyprávěl
hodně zajímavostí a pověstí. (Matěj Melichar)
Nejvíc se mi líbil bunkr na Jordánu. S panem Pernegrem
jsme objeli krásné lesy v Brdech. Na konci výletu jsme
už byli unavení a všechny bolely nohy. Bylo to ale super.

(Lukáš Kadlec)
Nejvíc se mi líbilo na Jordánu, kde jsme viděli řopíky. Moh-
li jsme si prohlédnout, jak vypadá uvnitř. Také jsme viděli
Padr�ské rybníky a u nich pyrotechniky.

(Samuel Oktábec)
Celé Brdy jsou krásné. (Adéla Šilhavá)

ZÁPAS VE FOTBALE

Je 8. 6. 2017 a hodinové ručičky právě ukazují 10 hodin.
Na hřišti pod naší školou se shromaž	ují fotbaloví hráči
z Čimelic a nejlepší fotbalisté z naší školy. Dále přichází
fanoušci v podobě žáků z druhého stupně a učitelů. Hra
začíná. Fotbaloví hráči se rozutíkají po hřišti a honí se
za míčem.

Uběhlo pouze pár minut od zahájení zápasu a… gól.
Fotbalisté naší školy jako první trefují míč do branky spo-
luhráče.

Od začátku zápasu uběhla 1 hodina 10 minut a po hřišti
se rozléhá zvuk píš�alky, která oznamuje konec hry. Obec-
ničtí žáci vítězí nad Čimelicemi 6:2. Hráči si podávají ruce
a chystají se na penalty. Nyní, v penaltách, jsou lepší
Čimelice, avšak na konečném výsledku tato skutečnost nic
nemění. Byl to vynikající zápas, který se našim obecnic-
kým talentům velice povedl.

Aneta Veverková, Adéla Němcová, IX. třída
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Divadlo v Dlouhé nás opět nezklamalo
a na Petříně je krásně

V Divadle v Dlouhé už jsme byli mnohokrát a vždy nás
čekalo zajímavé představení. Nejinak tomu bylo i 9. června
2017, kdy jsme se vypravili na hru O líné babičce. Podle
stejnojmenné knihy Aleny Kastnerové ji nastudoval sou-
bor divadla v režii Jana Borny a Miroslava Hanuše. Líná
babička vlastně vůbec nebyla líná, ale nechtěla v důchodu
jen péct, vařit, uklízet a hlídat vnoučata. Přála si, aby si
mohla splnit i své sny, na které neměla nikdy čas, napří-
klad řídit rychlé auto, proletět se vzducholodí, vylézt na
osmitisícovku, naučit se potápět, lyžovat a pracovat s po-
čítačem. Babička byla opravdu akční a my jsme ji mohli na
jejích cestách provázet. Vtipné dialogy se střídaly se zají-
mavými projekcemi a animacemi, např. při potápění a ly-
žování. Nad hlavami diváků se vznášela vzducholo	,
na jevišti hrála během představení kapela známé rockové
hity s českými texty M. Hanuše. Diváci se dobře bavili
a mnohdy byli i okouzleni. Prostě Divadlo v Dlouhé nás
opět nezklamalo.

DĚTSKÝ DEN

Po kulturním zážitku jsme
se přesunuli na Petřín. Na-
horu jsme vyjeli zubačkovou
lanovkou. V parku jsme ob-
divovali rozkvetlý růžový
sad. Ty barvy a vůně! Kdo
byl sportovně naladěný, vy-
stoupal na rozhlednu, aby
mohl shlížet na krásy Prahy
z výšky. Ostatní se rozhodli
pro návštěvu zrcadlového
bludiště, kde si užili spoustu
legrace. Slunce se předvádě-
lo v plné síle, rádi jsme pro-
to využili i možnost občerst-

vení ve stínu. Pak už nás čekala cesta domů. Každý ze 43
žáků druhé až deváté třídy Masarykovy ZŠ a MŠ Obecnice
si odnášel nějaký zážitek z pěkně prožitého dne.

Všem dětem přejeme krásné prožití letních prázdnin
a v následujícím školním roce se těšíme na další společné
akce. Vychovatelky ŠD

V pátek 2. června proběhla oslava Dětského dne ve spor-
tovním areálu koupaliště. Děti si zde mohly zasoutěžit
v patnácti disciplínách, kde dostávaly za splněné úkoly že-
tony, které poté proměnily u stánků za sladkosti a drobné
předměty. Následovala akce od hasičů v podobě pěny, kde
se děti vyřádily. Po celou dobu akce byl pro děti zajištěn pit-
ný režim. Závěrem akce bylo opékání špekáčků. Děkujeme
za spolupráci všem, kteří nám přišli pomoci.
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KAM POVEDOU NAŠE DALŠÍ KROKY?

MZŠ a MŠ Obecnice - školní jídelna nabízí možnost stravování (oběd)
od 1. 9. 2017 pro cizí strávníky. Cena  oběda 55,- Kč

Kunzumace oběda: 1. přímo ve školní jídelně v době od 11.00 do 11.30 hodin
2. možnost odnést domů

Bližší informace na tel. 775 557 156 (školní jídelna)

PODĚKOVÁNÍ
Zase je tu konec školního roku. Pro mě a spolužáky to není jen tak nějaký obyčejný den. Je to den, kdy náš společný

příběh končí. Ušli jsme spolu kus života a přichází loučení. Chtěla bych se však zadívat do minulosti a zavzpomínat
na dny, kdy jsme se poprvé posadili do školních lavic. Přivítala nás paní učitelka Jana Pokorná, která nám dala ten
nejlepší základ, kterého si dodnes moc vážím. Pro mě ta cesta nebyla tak jednoduchá, a abych měla co nejlepší výsledky
v rozvíjení svých schopností, byla mou největší oporou Pavla Strmisková. Dodávala mi odvahu a naučila mě bojovat, mít
pevnou půdu pod nohama a jít si za svým. Dnes je každý z mých spolužáků na svém rozcestí, společný příběh je u konce.
Proto bych chtěla poděkovat paní učitelce Janě Pokorné a asistentce pedagoga a bezva kamarádce Pavle Strmiskové
za trpělivost a pomoc při obtížných obdobích školní docházky. Lucie Mazánková, IX. třída

Tímhle problé-
mem jsme se
zabývali od září
letošního školní-
ho roku. Jako žáci
devátého ročníku
jsme se museli
rozhodnout, na
kterou střední
školu si podat
přihlášku a jaké
povolání si vy-
brat, abychom
byli spokojeni.

V současné době
už víme, kam
naše kroky v září
zamíří a kde bu-
deme studovat.

Černohorský Josef - strojírenství, střední průmys-
lová škola
Doležal Marek - strojírenství, střední průmyslová škola
Landsperský Lukáš - gymnázium
Lukáš Karel - strojírenství, střední průmyslová škola
Pokorný Tomáš - stavebnictví, střední průmyslová
škola
Polák Jonáš - mechanik opravář. mot. voz., střední
odborné učiliště
Srch Ondřej - elektrotechnika, střední průmyslová
škola
Veselý Filip - obchodní akademie

Vítek Vojtěch - stavebnictví, střední průmyslová škola
Kiliánová Tereza - obchodní akademie
Mazánková Lucie - květinářka střední odborné učiliště
Němcová Adéla - gymnázium
Novotná Adéla - obchodní akademie
Veverková Aneta - gymnázium
Wimerová Vendula - cukrář, integrovaná střední škola

Doufáme, že se nám na nových školách bude dařit.

Naše poslední kroky ze základní školy povedou 30. 6.
2017 v 8.55 hodin na Obecní úřad, kde nám bude slav-
nostně předáno vysvědčení.
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Upozornění pro uživatele
1. Hřiště v areálu školy je určeno pro děti od 3 do 15 let,

děti mladší, nebo starší nesmí jednotlivé dětské prvky
využívat. Z důvodu bezpečnosti smí dítě využívat za-
řízení dětského hřiště pouze pod dozorem dospělé
osoby!

2. Pro děti od 3 do 6 let platí, že je nutno ze strany rodičů
zabezpečit trvalý dozor dospělé osoby. Pro děti do 3 let
není většina hracích prků určena, proto je nutný trvalý
dozor dospělé osoby.

3. Nedovolte dětem vstup na hřiště v areálu školy, pokud
je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký, namrzlý, případ-
ně na něm zjistíte závadu.

4. Provozní doba pro veřejnost:
březen – říjen, od 15.30 do 20.00 hodin, v období
prázdnin, víkendů a svátků od 9.00 do 20.00 hodin.

5. Jiná provozní doba možná pouze po dohodě s provo-
zovatelem.

Bezpečnost
1. Návštěvníci hřiště v areálu školy jsou povinni chovat se

tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
2. Návštěvníci nesmí na hřiště v areálu školy přinášet skle-

něné a ostré předměty (např. láhve, nůž, nůžky, injekč-
ní stříkačky…), zbraně, výbušniny, jedovaté látky, che-
mikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv
způsobem s nimi manipulovat.

3. V prostoru hřiště v areálu školy je zakázaná manipulace
s otevřeným ohněm.

4. Do prostoru hřiště v areálu školy je zakázáno vjíždět na
kolech, kolečkových bruslích a skateboardu.

5. Škola:  Dohled nad žáky MŠ a ZŠ vykonávají pedago-
gičtí pracovníci, před použitím kontrolují stav herních
zařízení.

6. Veřejnost: vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí. V zá-
jmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti dětí pod dozo-
rem užívejte zařízení pouze k účelu, k němuž byla vyro-
bena. Nepřiměřené zatížení a namáhání zařízení hřiště
vytváří riziko destrukce konstrukcí a riziko následného
úrazu a poškození zdraví.

Hygiena
1. Do prostoru hřiště v areálu školy je zákaz vstupu u dětí

(občanů) trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kdo
jsou v tzv. karanténě.

2. V prostoru hřiště v areálu školy je zakázána konzumace
alkoholu a užívání drog.

3. V celém prostoru je zakázáno kouření.
4. Prostory hřiště v areálu školy nelze využívat jako toalety.
5. V prostoru hřiště v areálu školy se nebude provádět

živá hudební produkce, ani se zde nesmí pouštět
reprodukovaná hudba.

6. Do prostoru hřiště v areálu školy je zákaz vstupu zvířat.

Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště
v areálu školy čistotu. Odpadky musí odhazovat do urče-
ných nádob.

Veškeré závady je nutno neprodleně sdělit:
Obec Obecnice - tel. 318 614 056  nebo Masarykova ZŠ
a MŠ Obecnice - tel. 318 614 022.

Děkujeme vám za spolupráci při zajištění bezpečnosti,
čistoty a hygienické nezávadnosti dětského hřiště.

K zajištění bezpečnosti přispějete i tím, že chování občanů
v rozporu s návštěvním řádem obratem nahlásíte provo-
zovateli.

Důležitá telefonní čísla
Hasiči Záchranná služba Policie

150 155 158

Návštěvník je povinen:
• Respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny správ-

ce hřiště.
• Dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bez-

pečnosti tak, aby svým chováním neohrozil a neomezil
ostatní návštěvníky.

• Chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo
hřiště zřízeno.

• Nést odpovědnost za škody způsobené by� z nedba-
losti, které vzniknou jeho chováním.

• Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe
ani ostatní návštěvníky.

• Dodržovat čistotu a po své návštěvě hřiště uklidit.

Na hřišti v areálu školy platí zákaz:
• Poškozování a znečiš�ování prostor, zařízení a vybave-

ní. (V případě poškození bude obec vymáhat náhradu
nákladů vynaložených na opravu, v případě nezletilého
pachatele bude škoda vymáhána na jeho odpověd-
ných zástupcích.)

• Nevybíhat v botách nahoru po skluzavce.
• Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek.
• Odhazování žvýkaček.
• Rozdělávání ohně.
• Ničení majetku a zařízení.
• Přelézání plotu.
• Vjezd motorových vozidel.
• Vodění a volné pobíhání psů, koček a jiných zvířat do

prostoru dětského hřiště.
• Pořádat propagační, reklamní a jiné akce.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody
vzniklé nedodržováním tohoto řádu.

Dětské hřiště je monitorováno
kamerových systémem.

Provozní a návštěvní řád byl schválen radou obce
dne 15. 5. 2017.

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
v areálu Masarykovy ZŠ a MŠ Obecnice

Vlas tn ík :  Obec Obecnice, Obecnice 159, 262 21
Provozova te l :  Masarykova ZŠ a MŠ Obecnice, Obecnice 255, 262 21
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

V pondělí 15. 5.
jsme se ještě před
svačinou vypravi-
li pěšky do MŠ
Sluníčko ve Lho-
tě u Příbramě.
Cesta nám utíka-
la poměrně rych-
le, v batůžkách
jsme si nesli dopo-
lední svačinu a tě-
šili jsme se na vy-
stoupení zvířátek
Dua EDEN.
Po příchodu do
MŠ Sluníčko jsme
se přivítali s naši-
mi hostileli, usa-
dili se na připra-
vené židličky a
představení zača-
lo. Úvodem nás
rozesmály dvě
opičky, které nám
předvedly, jak umí
tančit, hrát na
kytaru, jezdit ve
vozíku, metat ko-
touly a mnoho
dalšího. Po nich

dalšího. Potom jsme
vyrazili do Pohádkové
kovárny v Selibově.
Děti si s vílou a vodní-
kem prohlédly muzeum
pohádek, prošly nauč-
nou „Stezku čápa Fer-
dinanda“, hledaly po-
hádkový poklad s plně-
ním úkolů, zašly i do
pohádkového bludiště
a nakonec si vlastno-
ručně vyrobili drobný
suvenýr v tvořivé dílně.

přišli tři pejsci – pudlíci, kteří skákali přes překážky,
chodili po předních tlapkách a proskakovali kruhem. Děti
si na závěr prohlédly a mohly si pohladit hada – krajtu.

23. 5. jsme se ko-
nečně dočkali
a vydali se na
školní výlet do
muzea v Protiví-
ně. V muzeu si
děti prohlédly ex-
pozici exotického
hmyzu, světa pod
mořskou hladi-
nou i světa prale-
sů a mořského
pobřeží a mnoho

1. června dopoledne jsme oslavili MDD ve školce. Děti
soutěžily s velkým zapálením a za svoje krásné výkony
byly odměněny drobnými cenami.
V pátek 2. června odpoledne H. Poláková, P.  Strmisková
a K. Strmisková zorganizovaly a připravily na fotbalovém
hřišti pro děti další oslavu MDD. Děti plnily na stanoviš-
tích úkoly, za které dostávaly žetony a ty pak proměnily
ve stánku za drobné hračky a sladkosti. Děti si také mohly
pod dozorem členů SDH Obecnice vyzkoušet hasičskou
výstroj a projít se v ní, zadovádět si v „pěně“, zaskákat si
v nafukovacím hradu a opéci buřty. Ještě jednou děkujeme
za příjemně prožité odpoledne.
Kolektiv Masarykovy základní školy a mateřské
školy přeje všem krásné léto a dovolenou.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Program na letní prázdniny

Pondělí: Zpívánky | Úterý: Pohádky a bajky
Středa: Tvoření | Čtvrtek: Hry a pohyb

Červenec 2017
3. 7. Z pohádky do pohádky
4. 7. Ezopovy bajky

10. 7. Trampské písně
11. 7. České pohádky
12. 7. Obrázky na okno
13. 7. Zumba
17. 7. Dětské písně
18. 7. Udělej si sám - pohádka
19. 7. Mandaly, Malba na kameny
20. 7. Divadelní improvizace
24. 7. Tvoříme písničky
25. 7. Novodobé pohádky
26. 7. Batikování
27. 7. Vymysli hru
31. 7. Všehochu� písní (Já písnička)

Srpen 2017
1. 8. Pověsti z Obecnice
2. 8. Ze všeho jde tvořit
3. 8. Divadelní improvizace
7. 8. Zvířátkové zpívání
8. 8. Kam za strašidly
9. 8. Enkaustika

10. 8. Bojovka
14. 8. Novodobé písničky
15. 8. Legenda o Bílé paní
16. 8. Obrazy z klubíčka
17. 8. Deskové, karetní hry
21. 8. Z pohádky do pohádky
22. 8. Pověsti z Obecnice
23. 8. Stojánek na pastelky
24. 8. Zumba
25. 8. Rozloučení s prázdninami
28. 8. Vymysli písničku
29. 8. Udělej si sám
30. 8. Keramika
31. 8. Divadelní improvizace

Program vždy: Dopoledne od 9.00 do 11.30 hodin
Odpoledne od 12.30 do 15.00 hodin

Za příznivého počasí bychom s dětmi chodili odpo-
ledne na místní koupaliště.

Z kroužku Všeználek

Na kroužku frčíme v plném proudu.  Jak s velkými dětmi
ze základní školy, tak i s dětičkami ze školky.  Pečlivě jsme
se věnovali nácviku pohádky Lotrando a Zubejda. Sice
letos Lotranda bohužel nestihneme, ale příští rok máme
v plánu divadlo dodělat. Kulisy už máme z větší části vlast-
noručně vytvořené a namalované. Nejen, že vyrábíme
a pracujeme jako dravci, ale máme čas si užít i trochu té
zábavy. S dětmi ze školky jsme se totiž přidali ke školní
družině a jeli s nimi na divadelní představení do divadla do
Příbrami.  Dětem se v divadle moc líbilo, ještě aby ne, když
je štěňátko Balynka naučilo, jak mají správně třídit odpad.
Ani starší děti z kroužku o zábavu nepřijdou, společně
budeme spát v knihovně, kde si uděláme Indiánskou noc.
A co se nás na takové velkolepé akci čeká? Pořádná bojov-
ka, indiánský tanec, indiánská ukolébavka a pouštění
balónu přání. Do konce školního roku nás ještě pár krouž-
ků čeká a na závěr si uděláme rozlučkový mejdan.

Výlet se seniory

Ve středu 7. června proběhl výlet se seniory. Ráno se nás
sešlo 31 před knihovnou, kde se nastoupilo do autobusu
a jelo se vzhůru za objevením historie krásného zámku
Jemniště. Zde se konala prohlídka i se vstupem do zámec-
kých zahrad. Po prohlídce a kávě se pokračovalo do Bene-
šova, kde se po vydatném obědě jelo místním Ekovláčkem
do areálu zámku Konopiště. Celý výlet byl do puntíku
naplánovaný a tak nám vše hezky navazovalo. Dokonce
i počasí nám téměř do poslední chvíle přálo. Všem zúčast-
něným děkuji za příjemné prožití červnové středy. Myslím
si, že mohu za všechny říci, že se výlet vydařil a že se těší-
me na další akce.

Akce ve spolkovém domě:
Pátek 23. 6.  Pasování prvňáčků na čtenáře

Všem dětem, rodičům, babičkám a osůbkám přeji příjemné
prožití letních prázdnin a zároveň se těším na další akce
a návštěvy naší místní knihovny.

Kristýna Strmisková
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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
Hlavu toho kyklopa obývalo cosi, dříve zřejmě nazývané

kloboukem. Žádné vlasy jsem neviděl a tak jsem usoudil,
že chlap je plešatý, což se mi později potvrdilo. Když to tak
všecho shrnu, vypadal jako vysloužilý vzpěrač nebo stěho-
vák. Jeho denní spotřeba musela být úžasná.

"Jářku, kámo, nemáš hlt něčeho vostřejšího," zadunělo
chlapisko a já si raději rychle sebral kol�ák ze země. Tepr-
ve te	 si toho obr všimnul a pohrdavě na revolver ukázal.

"K čemu tu stříkačku?"
"Na komáry, prcku," odsekl jsem naštvaně, ale vzápětí se

zalekl, abych ho moc nepopudil. Zdálo se, že jsem toho do-
cílil, nebo� zakoulel očima a pohnul se směrem ke mně.
Rvačka byla to poslední, co bych te	 mohl potřebovat.

"Počkej, nemyslel jsem to tak. Ale nediv se, polekal si mě,
ještě se z toho celej klepu. To takhle děsíš každýho?" nasa-
dil jsem smířlivý tón. Nechtěl jsem dalšího nepřítele.

"No dobrá, se ti vomlouvám, ale už chvíli na tebe čumím,
jak tady voblejzáš jako nějakej houbař, ale košík nemáš.
Tak co vlastně seš zač?" zafuněl špeditér.

Rozhodl jsem se, že půjdu s pravdou ven, i když nový
aktér tohoto příběhu nevypadal zrovna chápavě. Měl však
určitě velkou sílu, a to se přece mohlo náramně hodit. Sed-
li jsme si do trávy a během dvaceti minut jsem mu nafoukl
hlavu tak, že si musel ten klobouk sundat. Karel, tak se
ten nákla	ák jmenoval, se mi posléze přiznal, že v Brdech
funguje jako takový novodobý poustevník či tramp, prostě
bezdomovec, ale to slyšel nerad a já ho nechtěl urazit.

"Pustili mě z lapáku před rokem a nic jsem neměl do za-
čátku," dodal na vysvětlenou, proč ho potkávám zrovna
v lese.

"Za co si seděl?" zněla obligátní otázka u mé strany a
v duchu jsem se křižoval, jakého jsem to potkal společníka.

"Ále, byl jsem v tom nevinně, úplně omylem, chápeš?"
Načuřilo se trochu to chlapisko. "Krapet jsem sejmul tři
maníky, který mě chtěli vobrat na záchodě v jedný pří-
bramský knajpě. Bylo z toho těžký ublížení na zdraví, pro-
tože sem se prej bránil nepřiměřeně. Chápeš tu kravinu,
já se měl asi podle těch panáků, co to na mě vyšili, bránit
tak, abych jim neublížil. Jenže to prostě ve rvačce nejde,
ale vykládej to bílejm límečkům, který se prali naposled
ve školce o kyblíček na bábovičky."

Ani jsem od Karla takový proslov nečekal. Pokud se však
institutu přiměřené obrany týká, byl jsem v tomto bodu
s vousáčem zajedno. Důsledky by měl podle mne nést vždy
a za všech okolností agresor, nikdy ne obě�, by� by pak
rváče třeba i zabila. Vždy� je ve stresu a brání se jak umí.
Tady přece nejde o žádný zápas ve stylu "fair-play". Naštěs-
tí už v poslední době naše soudy řeší podobné případy ro-
zumně, tj. že obě�, a to i třeba člověk, který použil ke své
obraně střelnou zbraň a zabil lotra, je osvobozen. Ač hu-
manista, tak tomu tleskám, protože je to podle mě konečně
o spravedlnosti.

Ale zpět do Brd! Karel se mi svěřil, že do této části lesa
zavítal víceméně náhodou, zdržuje se prý hlavně na Jinec-
ku. Tam má někde i své doupě. Tedy, on to samozřejmě tak
nenazval, pro něho to je jeho "chatička", ale dovedu se jí
představit. Můj nový společník sice také smrděl, ale proti

místním opům byl doslova navoněný manekýn. Výškou,
rozložitostí a též ochlupením se jim však úplně vyrovnal.
Jenom jsem doufal, že jeho IQ bude alespoň nepatrně vyš-
ší. Tuto obavu jsem s ním však přirozeně nemohl sdílet,
jinak bych také mohl skončit jako ono trio lapků, o kte-
rém předtím hovořil.

"Tak říkáš, že se tady promenádujou opičáci a zajali tvý-
ho kámoše? No, tak to si je tedy podáme. Ještě nikdo do-
te	ka nemohl říct, že by mu Karel Pojkr nepomohl.

Abych vám ještě upřesnil obsah našeho předchozího roz-
hovoru, s přihlédnutím k typologii mého nového kolegy
jsem zbytečně nerozvíjel teorie o tom, že máme zřejmě co
dočinění s údajně vyhynulými hominidy, to by bylo Karlovi
asi stejně jedno, jenom jsem řekl, že asi někde utekly z cir-
kusu gorily nebo nějaké takové podobné opice, večer nás
s Joachimem přepadly u táboráku a kamaráda pak odvlek-
ly meznámo kam. Podle mne tato informace úplně stačila
a ostatní mu můžu povědět, až bude po všem. Ale, jak jsem
řekl, pro Karla bude opice nebo Yetti jedna sorta. Musím
ještě dodat, že jeho pomoc nebyla zase tak úplně vedena
lidskou sounáležitostí a touhou pomoci německému obča-
novi v nouzi. Zprvu totiž nejevil o věc zrovna zájem, ale jak
jsem se zmínil o skutečnosti, že Joachim je dobře situova-
ný obchodník, tak Karel byl rázem ochota sama, nebo� (jak
se "decentně" vyjádřil), z Němčoura určitě něco kápne.
Věřím, že pokud z toho Joea dostaneme, tak Karlovi koupí
z vděčnosti třeba i kus pozemku s maringotkou.

Musím uznat, že angažováním brdského bezdomovce,
pardon trampa, se naše stopařská aktivita podstatně zkva-
litnila. Bylo znát, že Karel je opravdu přes rok přírodním
člověkem. Orientoval se zde jako rodilý Apač a já jenom
zíral. Kryl jsem mu tedy svou "flobertkou" jeho široká kost-
kovaná záda a takto jsme postupovali vpřed.

Kolem poledne jsem si uvědomil, že naposledy byly mé
útroby nasyceny včera navečer, ale zas tak velké nutkání
jsem nepoci�oval. Spíše se hlásila žízeň.

"Klidně se napij z toho potůčku, ukázal Karel na bystřin-
ku šířky několika decimetrů a patrně i beze jména, kterou
jsme zrovna míjeli. Hned mi šel také příkladem a zavdal si
několik mocných doušků ze svých mohutných dlaní. Ne-
nechal jsem se zas tak moc pobízet. Musím uznat, že voda,
a� byl její původ jaký chtěl, chutnala v tu chvíli znamenitě
a jenom jsem litoval, že nemám s sebou žádnou nádobu,
abych jí nabral do zásoby.

"Jenom klídek, takovejch potůčků je tady hodně, takže
žízní neumřeme. Kdyby tak ale chtělo v některým z nich
týct i pivo, to by bylo super," zasnil se na chvíli náš stopař
Sokolí Oko. Také bych nebyl nijak proti, orosenou chlad-
nou Plzeň bych klidně vyměnil i za svou bouchačku. Radě-
ji však zpátky na zem.

V hlavě mi vrtalo, kam mohli opičáci Joachima odvléci,
jejich doupě muselo být opravdu výborně ukryté, když ho
nikdo za ty dlouhé roky ještě neobjevil.

"Hele, Venco, ty gorily jsou pěkně velký potvory, co?
Takový stopy sem ještě neviděl. Sou větší než moje �ápoty,

(pokračování na str. 11)
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a to už je teda co říct. A hele tady jsou stopy i toho tvýho
Němčoura. Ale jak to vypadá, tak ho nejspíš táhli jako
nějakej bágl," rozumoval Karel a ukázal mi na řadu obřích
otisků, mezi nimž se nacházelo i pár doslova titěrných sto-
piček nebohého Joachima. Nějak to na mně zapůsobilo
jako červená barva na býka, nebo� jsem za Joea cítil zodpo-
vědnost jako za své dítě. Brdský Yetti coby senzační zoolo-
gický objev mě te	 nezajímal, chtěl jsem té chlupaté hordě
především vyrvat kamaráda z jejich kosmatých pracek.

A pak jsem odněkud z lesa před námi zaslechl lidský
výkřik. Rovněž Karel hned našpicoval uši.

"To byl Joachim," o tom jsem neměl nejmenší pochyby.
"Ani to nešlo tak zdaleka," řekl tiše nový člen naší poda-

řené expedice. Nyní jsme již pokračovali velice opatrně.
Karel stále vepředu, pokrčený v kolenou a s nebývalým ci-
tem v tak ohromném těle, odstraňoval z cesty různé pře-
kážky, jejichž praskot by nás mohl prozradit.

Náhle strnul v půli pohybu jako zmrazený. Kopíroval
jsem jeho pohyby a čekal, co bude dál. Karel ke mně poma-
ličku obrátil hlavu a sykl: "Tý vole, tak to jsem ještě
nežral. Máme je!" S těmito slovy se nesmírně obezřetně po-

Nový člen expedice a senzační odhalení nádavkem (dokončení ze str. 10)

ložil do mechu. Stejně opatrně jsem se uvelebil vedle něho
a Karel jemně, zdůrazňuji,, velice jemně, nepatrně rozhr-
nul křoví, jehož široký pás nás obklopoval. Zvedl jsem hla-
vu a upřel zrak směrem, kam mi kolega očima naznačil.

Před (a pod) námi se rozkládala nádherně utajená kot-
linka, malé údolíčko nebo spíše taková díra, tektonický
zlom na délku maximálně sedmdesáti metrů a deseti na šíř-
ku. Ze všech stran obehnaná hustými křovinami a prasta-
rými stromy, takže byla naprosto nepřístupná. Pod námi,
odhadem tak pět metrů hluboko, polehávalo a posedávalo
asi deset obrovitých postav a přehrabovalo se v našich bá-
glech. Chudák Joachim se krčil v koutě pod převisem na-
proti nám a vypadal smířeně se svým osudem. Jenže oprav-
dová bomba mě teprve čekala. Vedle Joachima se totiž náh-
le cosi pohnulo a pomalu se tam kdosi posadil. Trvalo ce-
lou věčnost, než se neznámý obrátil tváří směrem k nám
a já málem vykřikl úžasem. Byl to na první pohled nesmír-
ně starý člověk a mně to bylo náhle úplně jasné. Hleděli
jsme do tváře před šedesáti lety zmizelého dělníka továrny
na strojní součásti Jarmila Ondráka...

Pokračování příště

 

 LÉKAŘ A VY • Mimořádné schopnosti psů - jaké nemoci u lidí poznají?

Psi mají natolik citlivý čich, že dokážou zachy-
tit pachovou stopu starou i několik měsíců, nebo

v takovém naředění, že i nejmodernější technika nezjistí
nic. Umí vytušit, že se blíží zemětřesení, sluchem rozliší
motor auta svého pána na dva kilometry, ale také u něj
dokážou zjistit vážné onemocnění včetně některých druhů
rakoviny dříve a přesněji, než medicínské přístroje. Každá
nemoc vyvolává chemické procesy a produkuje chemické
látky, které pes vnímá svým čichem. Legenda psí diagnos-
tiky, britská labradorka Daisy na základě chemických
změn ve vzorcích moči, krve, stolice, potu nebo dechu dia-
gnostikovala rakovinu u více než 550 pacientů s přesností
více než 93%. Zachránila život i své paničce, ředitelce spo-
lečnosti Medical Detection Dogs, která se zabývá výcvikem
psů k detekci zdravotnických problémů. V roce 2014 byla
Daisy oceněna medailí nadace Modrého kříže pro zvířata,
která zachránila lidské životy. Čenich psa obsahuje 250-
300 milionů pachových receptorů. Člověk jich má ubohých
5 milionů a jeho čichová oblast v nose měří asi 3 cm čtve-
reční, zatímco u psa zabírá plochu asi 130 cm čtverečních.
Díky tomu má pes až 100 000x citlivější čich než člověk.
Pro představu, pokud byste do množství vody, které by
odpovídalo dvaceti plaveckým bazénům kápli kapku krve,
pes by byl schopen ji identifikovat. Cvičení psi dokážou
rozeznávat pachy i ve směsích, například drogy schované
v autobuse mezi lidmi nebo dealera na vzdálenost 800-900
metrů. První zdokumentovaný pokus v České republice
provedli vědci z Fakulty veterinárního lékařství v Brně.
Specielně vycvičená fenka německého ovčáka rozpoznala
rakovinu prostaty s úspěšností 91%. Záchranářský pes
dokáže vycítit lidské tělo víc než 10 metrů pod vodní hladi-
nou, pod sněhovou lavinou, zasypaného sutinou, dokáží
rozpoznat blížící se epileptický záchvat, zvyšující se hladi-
nu cukru u diabetika... Proč se tedy nepoužívají k diagnos-
tice rakoviny? Protože rakovina je boj se smrtí a z netra-

dičních cest mají v tomto
případě lékaři strach.
V případě rakoviny není
zatím žádná shoda na
tom, jaké konkrétní lát-
ky nádorům odpovídají a
v klinické praxi se nikde
zatím psi nepoužívají.
Odborníkům se zatím navíc nepodařilo kód psí intuice roz-
klíčovat. Netuší tedy, jaké látky pes při pozitivní identifi-
kaci vlastně cítí a onkologové jsou v této problematice
skeptičtí. Na analýzách těkavých látek, které dokáže iden-
tifikovat psí čenich zatím pracují nanotechnologové a psi
v medicíně rozhodně budoucnost mají. A� již v chudých ze-
mích, které si nákladné přístroje nemohou dovolit, nebo
alespoň jako vyhledávání v rizikových skupinách, kde
označení pacienti budou dál dovyšetřováni. Krom čichu
mají psi i vynikající sluch, ve srovnání s lidským asi 8x
lepší a slyší ve spektru ultrazvuku i infrazvuku. Například
na hrozící zemětřesení či tsunami reagují se značným před-
stihem. Zemětřesení a případná vlna tsunami má příprav-
nou fázi, kdy praskající horniny mohou vydávat vysoko-
frekvenční zvuky, které dokáže pes vnímat, a tak odnáší
štěňata do bezpečí, štěká, vyje, odmítá vstoupit do domu....
Za druhé světové války dokázali psi upozornit na nálet
několik minut předem, ve Vietnamu bránili psi vstoupit
americkým vojákům na minová pole. Slyšeli podle vědců
pískání větru o nástražné drátky min a po předchozí zkuše-
ností s výbuchy a panikou signalizovali nebezpečí kňuče-
ním a leháním si na zem. Zvažuje se i využití psa u pacien-
tů s Alzheimerovou chorobou. Pes dokáže ztraceného paci-
enta spolehlivě dovést domů, strhnout poplach v případ
nebezpečí, pes dává člověku venku větší pocit bezpečí. Při-
tom starších lidí s demencí skokově přibývá.

Podle veřejných zdrojů upravila Drsvo
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VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE 2017

Tradiční akce v Rezervaci Obecnice, která se konala již
po šestnácté (počítání kolikátá stálo některé z nás mnoho
závitů)se běhá, chodí či plazí na počest průkopníků lyžař-
ského sportu v Brdech takzvaných přiblyžníků. Jméno
odvozeno částečně od lyžníků krkonošských, ale protože se
naši průkopníci přibližovali na lyžích v jakékoliv roční
době a v jakémkoliv počasí od hospody k hospodě, tak jim
zůstalo pojmenování brdští přiblyžníci.

Te	 už jen jedna vzpomínka z první VČCR v roce 2002:
Jako jeden muž věrni svému závodnickému slibu, bok
po boku, řítili jsme se do cíle tohoto velkého úžasného
závodu, abychom svými sportovními hruděmi protrhli po-
myslnou pásku za zvuku lámající se hůlky, výkřiků radosti,
chrastění kostí i lyží a jásání přihlížejících diváků. Vskutku
dokonalé uctění památky podbrdských přiblyžníků a veliký
sportovní výkon, což nám budou stále připomínat medaile,
křečáky a někteří lidé, které jsme probudili ze sobotního
poklidu.
To platí i pro tu letošní, tak zase příště.

Bohouš Prcek, zpravodaj Rezervace Obecnice CHKOO

Proto také ten závod
je etapový, se zastávka-
mi na občerstvení sta-
tečných borců a bor-
kyň. Nebudu se rozepi-
sovat kdo kde vyhrál
etapu, kdo si natloukl
zadek, rameno či něco
jiného ani nebudu psát
jak nám chutnalo pivo,
víno, káva, slivovič-
ka..., ani jak chutnal
bác, věnečky, polárka.
Ani nebudu psát o tom
že všem se VČCR líbila,
že jsme z hrůzou zjisti-
li, že délka závodu je
skoro pět kilometrů,
ani o tom že byl překo-
nán rekord po závodu vypitých šampíček (však jste mohli
důkaz vidět v rezervaci). Ani nebudu psát, že pro děti naše
včcerky připravily krásné zimní soutěže a že se našim ha-

sičům nevyvedla, ne jejich vinou, pěna. Jenom prostě všem
účastnicím a účastníkům, organizátorům, i přihlížejícím
děkujeme za přízeň a hospoda rezervace za žízeň.



MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

21. 5. 2017
TJ Sokol Daleké Dušníky – TJ Slavoj Obecnice 5:7
branky: Srch M. 2, Soukup 3, Švehla, Karas
27. 5.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Spartak Rožmitál 4:8
branky: Srch R. 2, Švehla 2
4. 6.
TJ Tatran Sedlčany – TJ Slavoj Obecnice 12:9
branky: Soukup 4, Srch M. 2, Vohradský, Karas, Srch R.
10. 6.
TJ Sokol Nová Ves p. Pleší – TJ Slavoj Obecnice 12:7
branky: Srch M. 2, Srch R., Soukup 3, Táborský

MLADŠÍ ŽÁCI

21. 5.
SK Nový Knín – TJ Slavoj Obecnice 0:10 (0:2)
branky: Srch 2, Ježek 2, Prokeš, Štamberk, Locker,
Roušal P., Pergelt, Oktábec
Oktábec (Matějka) - Roušal M. - Pergelt, Skierski - Štam-
berk, Srch, Roušal P., Ježek - Prokeš, Locker, Kadlec
Utkání dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme nehrá-
li náš obvyklý fotbal, protože se nám nedařilo vracet náko-
py soupeře zpět na jejich polovinu. Balóny nám propadaly,
tudíž jsme byli neustále v soubojích a hra nebyla tolik oku
lahodící. I přesto byli naši borci lepším týmem a v půli jsme
vyhrávali 2:0. Do půle druhé jsme udělali pár taktických
změn a obraz hry se diametrálně změnil. Drželi jsme míč
na kopačkách a soupeř nevěděl co s námi. Šance střídala
šanci a brankostroj se zastavil na čísle 10. Hřeje mě, že
každý z našich hráčů je pro soupeře nebezpečný. Dokazuje
to 8 rozdílných střelců v tomto utkání. Opět klukům
k výkonu gratuluji. ☺

27. - 28. 5.
PŘÍBRAM CUP 2017
Byli jsme pozváni na mezinárodní turnaj kategorie U-13,
který se konal v areálu Spartaku Příbram. První den bylo
30 účastníků rozděleno do pěti šestičlenných skupin, kde
první tři postupovali do bojů o 1. – 15. místo a družstva
na 4. – 6. místě si to rozdala o 16. až 30 místo.
s e s t a v a  S l a v o j e :
Oktábec - Roušal M. - Skierski, Pergelt, Polák, Prokeš -
Ježek, Srch, Roušal P., Štamberk - Locker, Matějka

Slavoj Obecnice - KOPANÁ

TJ Slavoj Obecnice – TJ Baník Švermov 0:0
Utkání ve kterém jsme byli lepším družstvem. Vytvořili
jsme si více brankových příležitostí, bohužel nám scházelo
trošku štěstíčka.
TJ Slavoj Obecnice – Bohemians Praha 1905 0:3
Tento zápas byl spíše o morálu. Neustále jsme běhali bez
míče, protože nám ho klokani nechtěli půjčit ☺. Přesto si
kluci zaslouží pochvalu za obrovskou bojovnost.
TJ Slavoj Obecnice - FC Rokycany 0:3
Výsledek utkání neodpovídá předvedené hře. Za bezbran-
kového stavu jsme měli dvě obrovské příležitosti, které
jsme nevyužili. Následně jsme z rohového kupu inkasovali
a to kluky zlomilo. Poté jsme inkasovali ještě dvakrát.
TJ Slavoj Obecnice – Dynamo České Budějovice 1:4
branka: Prokeš
Kluci se bohužel nedokázali otřepat z neš�astné prohry
proti Rokycanům a to ovlivnilo výkon v tomto utkání. Klu-
ci hráli bez zájmu. Až ke konci utkání jsme zabrali a do-
kázali vsítit čestný úspěch.

TJ Slavoj Obecnice – FK Čáslav 0:4
Do posledního utkání ve skupině jsme nastoupili s bojovým
duchem. Kluci dřeli, nicméně se projevila únava a vždy
nám chyběl pověstný krůček. I tak se kluci vyždímali na
100 %.
I přes nepříznivé výsledky před kluky smekám za to, jak to
proti velkým týmům zvládli ☺ . Obrovskou pochvalu
zaslouží Samík OKTÁBEC a Jon	a MATĚJKA za výborné
výkony v bráně, kde předvedli mnoho excelentních zákroků.

(pokračování na str. 14)
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1. Bohemians Praha 1905 5 0 0 15:0 15 b
2. SK Dynamo České Budějovice 4 0 1 12:6 12 b
3. FC Rokycany 3 0 2 8:3 9 b
4. FK Čáslav 2 0 3 11:6 6 b
5. TJ Slavoj Obecnice 0 1 4 1:14 1 b
6. TJ Baník Švermov 0 1 4 0:18 1 b
V neděli nás čekalo 6 zápasů o umístění. Hrálo se ve třech
skupinách po pěti účastnících, kde se hrálo každý s kaž-
dým. Tyto skupiny následně určili trojice, které si to roz-
daly o konečné umístění, to znamená první ze skupin o 16.
až 18. místo, druzí o 19. až 21. místo, třetí o 22. až 24. místo,
čtvrtí o 25. až 27. místo a konečně pátí o 28. až 30. místo.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Řepy 4:1
branky: Locker 2, Oktábec, Štamberk
V utkání jsme dominovali a výhra o tři branky bylo pro sou-
peře milosrdná. Důležitá výhra, která naše borce naladila. ☺
TJ Slavoj Obecnice – SK Spartak Příbram 0:2
Smolné utkání, kde jsme do soupeře bušili, bohužel jsme
nic nedotáhli do konce. První gól jsme si dali sami a druhý
už vyplynul z naší křeče. I tak byla předvedená hra slušná.
TJ Slavoj Obecnice – ČLU Beroun 2:1
branky: Roušal P., Ježek
Naše nejpovedenější utkání na turnaji. Hrálo se nahoru
dolů a hra zvedala diváky ze sedaček. Hráli jsme nebojác-
ně a v obrovském tempu. Jára JEŽEK vstřelil asi jednu z
nejkrásnějších branek turnaje, kde si ve sprintovém nábě-
hu s obráncem na zádech naběhl na střílenou přihrávku od
Ondry PERGELTA a z jedné akrobaticky vystřelil na zadní
tyč. Hosté až v závěru korigovali z pokutového kopu. Za-
sloužená výhra. ☺
TJ Slavoj Obecnice – FC Hlučín 1:4
branka: Ježek
Další těžké utkání proti ligovému družstvu. Hosté nás
zamkli před naší brankou a horko těžko jsme se dostávali
na polovinu soupeře. Ke konci utkání korigoval výsledek
Jára JEŽEK po individuální akci. Obdivuhodný výkon
podal Samík OKTÁBEC v bráně, kde svými zákroky přivá-
děl hosty k šílenství. ☺
1. ČLU Beroun 3 0 1 8:2 9 b
2. FC Hlučín 3 0 1 16:2 9 b
3. Slavoj Obecnice 2 0 2 7:8 6 b
4. Spartak Příbram 1 1 2 2:11 4 b
5. Sokol Řepy 0 1 3 1:11 1 b
V tabulce jsme se umístili na třetím místě, což znamenalo
boj o 22. až 24. místo.

(dokončení ze str. 13)

TJ Slavoj Obecnice – TJ Baník Švermov 0:0
Bohužel jsme nedokázali vstřelit branku a byla to škoda,
protože do vyložených šancí jsme se dostat dokázali. Toma
PROKEŠE bylo plné hřiště a branku si zasloužil, ale na to
se ve fotbale nehraje. ☺
TJ Slavoj Obecnice – TJ Valašské Meziříčí 1:0
branka: Roušal M.
Poslední utkání turnaje hodně bolelo. Hrálo se v tropic-
kém počasí a kluci byli viditelně unaveni. Ale ani to je ne-
dokázalo zastavit a ukázali obrovskou vůli. Opět se hrálo
nahoru dolu a šance byly na obou stranách. Bohu dík jsme
branku vsítili my po dalekonosné střele Máry ROUŠALA
a všichni byli překvapeni, že skončila až v síti.
1. TJ Baník Švermov 1 1 0 2:0 4 b
2. TJ Slavoj Obecnice 1 1 0 1:0 4 b
3. TJ Valašské Meziříčí 0 0 2 0:3 0 b
Umístili jsme se na nádherném 23. místě a já jsme na klu-
ky pyšný, za to, jak to zvládli. Byli jsme na turnaji jediné
družstvo hrající okresní soutěž a mezi ligovými a krajský-
mi týmy jsme se neztratili. ☺

31. 5.
1.FK Příbram – TJ Slavoj Obecnice 4:6 (3:3)
branky: Prokeš 2, Locker 2, Ježek, Štamberk
Oktábec (Matějka) - Roušal M. - Pergelt, Skierski - Štam-
berk, Srch, Polák, Ježek - Prokeš, Locker, Kadlec
Těžké utkání, které jsme zvládli na jedničku. V první řadě
musím napsat, že nám chyběl Pá�a ROUŠAL z důvodu zra-
nění a bylo to znát. Chyběla nám jeho rychlost do útoku.
Příbramští na nás nasadili hráče hrající ligovou soutěž
a kvalita soupeře byla enormní. Měli jsme problémy s jejich
rychlostí a agresivitou, ale postupně jsme se s tím srovna-
li. Naši kluci si opět dokázali, že dokáží hrát s kýmkoliv.
Dnes bych chtěl vyzdvihnout výkon Máry ROUŠALA, který
se bil jak lev, byl rychlý jako gepard a neúnavně zastavo-
val rychlíky z Příbrami jako Paulo MALDINI v nejlepších
letech AC Milán ☺. Opět jsme odehráli kvalitní utkání.
3. 6.
TJ Slavoj Obecnice – SK Spartak Rožmitál 3:0 (1:0)
branky: Roušal P., Ježek, Štamberk
Matějka - Roušal M. - Polák, Skierski - Štamberk, Srch,
Ježek, Roušal P. - Prokeš, Locker, Kadlec
Povedené utkání, ve kterém jsme soupeře nepouštěli do šan-
cí. Hráli jsme trpělivě, přesto zdravě agresivně a rychle do
útoku. Soupeř se nás snažil zaskočit dlouhými nákopy, ale
ty naše obrana spolehlivě sbírala. Tím pádem nás soupeř
neměl čím překvapit. Co se týká naší útočné hry, opět jsme
se mohli opřít a krásné průnikové přihrávky a náběhy

(pokračování na str. 15)
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krajních hráčů za obranu, ze kterých plynuly šance. Vý-
borný výkon podal brankář hostí, který pochytal mnoho
vyložených šancí a držel soupeře nad vodou. Všichni hráči
na hřišti podali výborný výkon a vyzařoval z nich týmový
duch. Uhráli jsme důležité tři body, které nás přiblížily
k titulu přeborníka okresu. ☺
9. 6.
TJ Slavoj Obecnice – SK Litavan Bohutín 13:0 (8:0)
branky: Prokeš 3, Srch 3, Ježek 3, Roušal P., Roušal M.,
Skierski, Locker
Oktábec (Matějka) - Roušal M. - Polák, Skierski - Štam-
berk, Srch, Ježek, Roušal P. - Prokeš, Locker, Kadlec
Výsledek utkání vypovídá za vše. Odehráli jsme kvalitní
utkání, ve kterém bylo na co koukat. První branka padla
již po pěti vteřinách a kluky nastartovala k velkému výko-
nu. Bylo vidět, jak si na hřišti věří. Hráli nádherné kombi-
nace, nebáli se hrát jeden na jednoho a ve většině případů
to přinášelo ovoce. Jinými slovy chci sdělit, že jsme soupe-
ře převyšovali úplně ve všem. Pro mě, jako pro trenéra,
je nádherný ten vnitřní pocit, že vše, co jsme do toho všeho
investovali, mělo a má smysl. Jsem na kluky pyšný a vě-
řím, že nejsem sám. ☺
10. 6.
TJ Sokol Nová Ves p. P. – TJ Slavoj Obecnice 1:4 (0:3)
branky: Ježek 3, Polák
Oktábec (Matějka) - Roušal M. - Polák, Skierski - Štam-
berk, Srch, Ježek, Roušal P. - Prokeš, Locker, Kadlec
Utkání, ve kterém jsme se nemohli střelecky prosadit.
Bylo to velmi dobrým výkonem soupeřových gólmanů, kte-
ří byli téměř neprůstřelní. Naštěstí má Jára JEŽEK repre-
zentační formu a vystřílel nám důležité 3 body ☺. Soupeř
byl na nás velmi dobře připravený po taktické stránce, kde
nám nedával prostor, čímž jsme byli neustále v soubojích.
Přesto jsme byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli. Te	
už chybí poslední krůček ke konečnému titulu a to porazit
příští týden Dobříš. ☺
1. TJ Slavoj Obecnice 11 10 0 1 76:12 30
2. MFK Dobříš 11 9 1 1 87:31 28
3. TJ Spartak Rožmitál 11 8 1 2 61:33 25
4. SK LITAVAN Bohutín 11 4 0 7 39:59 12
5. 1. FK Příbram, a.s. 12 3 1 8 46:55 10
6. SK Nový Knín 11 2 0 9 26:89 6
7. TJ Sokol Nová Ves  11 1 1 9 36:92 4

MUŽI
21. 5.
TJ Slavoj Obecnice – FC Višňová 7:6 (3:4)
branka: Kortán 3, Šrámek 3, Přibík
Musil - Pohořálek, Karas, Kratochvíl P., Stejskal - Fulaj-
tár, Hejnic, Přibík, Uzel - Houžvička, Kortán
střídali: Hošna, Kadlec
Hodně divoké utkání se š�astným koncem. Myslím, že si
přihlížející diváci přišli na své. Hrálo se hlavně do útoku
a výsledek utkání tomu odpovídá.
28. 5.
TJ Ligmet Milín – TJ Slavoj Obecnice 12:0 (3:0)
Musil - Pohořálek, Šrámek, Houžvička, Noha - Fulajtár,
Hejnic, Kortán, Uzel - Hošna, Stejskal
Ostudné utkání, na které bych raději zapomenul. Do Milína
jsme přijeli v jedenácti hráčích a do poločasu se nám zranil
Martin Šrámek. První půle ještě šla, ale druhá byla tragé-
die, kterou nemá smysl komentovat.

4. 6.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sedlice 2:1 (1:1)
branky: Houžvička, Kortán
Musil - Pohořálek, Karas, Kratochvíl P., Hájek - Boháč,
Hejnic, Přibík, Uzel - Vosolsobě, Kortán
střídali: Houžvička, Stejskal, Kadlec
Poslední utkání sezóny jsme zvládli jak herně, tak výsled-
kově. Byli jsme lepším týmem na hřišti a zaslouženě vyhráli.
Jarní část sezóny nebyla vůbec jednoduchá. Chci poděko-
vat fanouškům a přátelům obecnického fotbalu za podporu
a věřím, že v ročníku 2017/2018 se budeme fotbalem jen
bavit.

1. TJ Sokol Narysov 16 14 0 2 70:18 44
2. TJ Ligmet Milín B 16 13 0 3 68:23 38
3. SK Klučenice 16 11 0 5 60:24 34
4. TJ Sparta Věšín 16 11 0 5 41:25 32
5. TJ Slavoj Obecnice 16 7 0 9 33:61 21
6. TJ Sokol Rosovice B 16 5 0 11 39:60 13
7. TJ Sokol Kamýk n. Vl. B 16 4 0 12 38:71 13
8. FC Višňová B 16 4 0 12 31:75 12
9. TJ Sedlice 16 3 0 13 31:54 9

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

MLADŠÍ ŽÁCI

(dokončení ze str. 14)
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Ahoj všem fotbalovým fandům, chci se s vámi podělit
o "zlato" naší mladší přípravky. Vyhráli turnaj v Pičíně,
a to nad týmem Rosovic (8:5), nad Pičínem (9:1) a Novým
Knínem (5:2). Velký dík patří jejich trenérům, protože
je učí souhře, bojovnosti a týmovému duchu. A tam jsme
to zažili – v brance obětavý Dany a na hřišti celý tým,
který bránil, útočil a vytvářel šance. Bylo v tom srdce, síla
a odhodlání. Borci, děkuji vám všem a za všechny vaše
fanoušky přeji mnoho dalších úspěchů. RS

Obecnice, pátek 16. 6.

Fotbalové utkání rodičů s dětmi
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Kluci to dokázali -
máme TITUL!
18. 6. 2017
TJ Slavoj Obecnice – MFK Dobříš

3 : 1  (1 : 0)
branky: Roušal P., Srch, Prokeš
Oktábec - Roušal M. - Polák, Skierski
- Štamberk, Srch, Ježek, Roušal P. -
Prokeš, Strniště, Kadlec
Poslední utkání sezóny bylo finále se
vším všudy. Hrál se nádherný fotbal
v obrovském tempu. Útoky se přelé-
valy s jedné strany na druhou a oba
gólmani se museli činit. Důležité bylo,
že jsme ke konci poločasu vsítili důle-
žitou branku, kde se Pá�a ROUŠAL
proháčkoval přes tři soupeře a zakon-
čil na přední tyč. V tu chvíli bylo
vidět, jak všichni hráči zápasem žijí
a zavládla obrovská euforie. Ve druhém poločase Má�a
SRCH po nádherné individuální akci přešel středem hřiště
a vystřelil k pravé tyči a bylo 2:0. Chvíli nato překvapil
Tom PROKEŠ brankáře hostů z přímého kopu. Tom si
na půli hřiště postavil míč a zavěsil pod břevno 3:0. Hosté
v poslední minutě vymetli Samíkovi šibenici a snížili
na 3:1. To nás nemuselo mrzet a po závěrečném hvizdu
jsme slavili titul přeborníka okresu. ☺

Děkuji všem hráčům
za píli, oddanost,
bojovnost a přístup
k této nádherné hře.
Rodičům za podporu
svých ratolestí a fa-
nouškům za krásnou
atmosféru, kterou nám
vytvářeli v každém
utkání. Na tuto nád-
hernou sezonu budu
vzpomínat celý život.
Jsem na kluky pyšný,
a to nejen proto, jaký-

Foto Miroslav Maršálek

mi fotbalisty jsou, ale i jací jsou to správní kluci, od kterých
se i já učím. ☺

1. TJ Slavoj Obecnice 12 11 0 1 79:13 33
2. MFK Dobříš 12 9 1 2 88:34 28
3. TJ Spartak Rožmitál 12 9 1 2 62:33 28
4. SK LITAVAN Bohutín 12 4 0 8 39:60 12
5. 1. FK Příbram 12 3 1 8 46:55 10
6. TJ Sokol Nová Ves pod Pleší 12 2 1 9 41:96 7
7. SK Nový Knín 12 2 0 10 30:94 6

David Musil

GRATULUJEME! ! ! !


