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To jsme si užili, u moře, na horách, na kole, tělo svoje
tužili, což jsme mu většinou celý rok dlužili. A na koho
to neplatí, ten se o prázdninách také neztratí a třebas
odpočinkem energii svému tělu navrátí. Návrat z časů
prázdninových do pracovních procesů či do škol nás poté
tolik nebolí. Podle sebe však soudím, jak koho, že?
Tak nějak zjišuji, že u mne i návraty po čase tráveném
v odpočinku jsou stejně bolestivé jako po práci. Tělo bolí
úměrně věku a hlava od nastávajících starostí. Děti
či vnoučata nastupují do škol a školek, někteří poprvé.
U některých dětiček obavu překonává zvědavost, u některých naopak zvědavost překonává obava a stesk.
V prvním týdnu bývá situace pro rodiče či prarodiče přímo hororová. Pláč, brek, dítě ve smyku. Rozumnější
caparti, jak jsem zaslechl, mamince rezolutně oznámí
ráno při přezouvání: „A řekni jim maminko, že už sem
příště nejdu.“ Nastává vysvětlování, že maminka musí
do práce a oni nemohou sami zůstat doma. Většinou se
po týdnu situace změní a rodičové v šatně vyčkávají,
až si jejich ratolest dohraje a milostivě svolí, že půjde
domů. Hodně z nás ze starostí tak trochu i stárne. My,
co nejsme tělem už v raném věku, si to tak nebereme.
Já jsem si stárnutí na posledním vandru po Hřebenech
trochu prověřil. Ještě než jsme v pátek zapadli na jedno,
dvě do hospůdky s krásným názvem Europajzl u Pajmy,
jsem zkoušel své mládí na dětské skluzavce před hospůdkou. Jedna místní přihlížející teta mě varovala: „Jestli se

to pod vámi rozlomí, budete muset koupit novou.“ Nerozlomila se, jen se mi z ní blbě vylézalo. Ovšem večerní
cesta do kopce na Stožec ukázala, že to s tím mládím nebude moc slavné. Ještě že mám svého kamaráda Totema,
ten je mladší, ještě dobře dýchá a má mne rád.
Zachránil mne před uhynutím. Opravdu jsme si ten poprázdninový vandr užívali, krásné Brdy i zážitky. Hned
následně jsem o nich vyprávěl i vnoučatům. Připravuji
je na to, že s dědou budou po lesích také trempovat. Přeci aby mě měl kdo zachraňovat. Kamarád Totem nebude
stále mladý ☺ . Vnuk Tonda, když se se mnou loučil
v pátek na nádraží byl dost zaražený při pohledu
na pány v zelených nebo maskovacích mundúrech.
V pondělí u nich doma jej přesvědčuji: „Těch si se nemusel bát, to jsou dědovo kamarádi.“ A on na to: „Ale ten
jeden si dělá děti na másle“. Má pamatováka, to mu
na nádraží říkal vtipálek Petr zvaný Cikán. Po mé návštěvě v Praze volala snacha Eva: „Tonda sedí na nočníku v chodbě a já v kuchyni slyším, jak vypráví zážitky
jako že je děda Božoj: „Tak jsem byl na vandru s Pavkou
a potkal jsem živého velikého jelena. To jste nikdy neviděli jak byl obrovský, ty parohy, no řikám nejmíň
decatjerák.“ Jak stárnu asi jsem se před ním trochu
vytahoval. Jo a příště pro vás rozvinu téma dědího podzimu, mám novou knihu „Umění stárnout“. Přeji zatím
hodně pevných nervů v poprázdninovém stárnutí.
bs

Územní plán obce Obecnice
Po zrušení vojenského újezdu Brdy byly rozšířeny katastry některých sousedících obcí. Naše obec z tohoto území
získala největší část a to 45 km2 zapsaných v katastru nemovitostí jako Obecnice v Brdech. Současně s tímto územím vyplynula i povinnosti vypracovat nový územní plán.
Dokument je v současné době rozpracován a firma PRISVICH, která tento územní plán zajišuje na základě výběrového řízení zpracovává připomínky od příslušných orgánů
k jednotlivým územím. Následovat bude veřejné projednávání, které bude na zasedání obecního zastupitelstva.
Územním plán je zpracováván na základě novelizace stavebního zákona. Novelizace přináší některé nové skutečnosti při
tvorbě územních plánů. Jednou z důležitých novinek je skutečnost, že pozemky, které jsou zařazeny do územního
plánu a jsou určeny k zastavění, a nezačne se na
nich do 5 let od účinnosti územního plánu stavět,
budou automaticky z územního plánu vyřazeny.

O dalším postupu při pořizování ÚP budeme informovat
na stránkách Zpravodaje popřípadě na webových stránkách obce.
Josef Karas, starosta

Stavba silničního ostrůvku na křižovatce u kostela
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V souladu s § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
poskytuji informace o době a místě konání voleb

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
se uskuteční

v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.
Sídlo volebního okrsku č. 1: Spolkový dům Obecnice, č. p. 315
Sídlo volebního okrsku č. 2: budova OÚ Oseč, č. p. 4
Josef Karas, starosta obce Obecnice

Dětské hřiště v Oseči
Na základě žádosti občanů Oseče, rozhodlo zastupitelstvo obce Obecnice o vybudování dětského hřiště. Na stavbu bylo nutné vybrat nejprve příhodný pozemek, který
bude nejlépe ve vlastnictví obce. Proto byl vybrán pozemek v blízkosti čekárny na Obecnici, a který je ve střenu
Oseče.
Pro projekt byly, po dohodě s rodiči dětí z Oseče, vybrány
herní prvky. Následně byly na základě poptávky objednány u firmy Antoš. Obecní úřad požádal stavební úřad
v Příbrami o udělení souhlasu se stavbou. Z počátku se vše
jevilo jako jednoduché, ale zde jsme narazili na některá
úskalí. Vše se ale podařilo vypořádat a po udělení souhlasu
se stavbou od majitelů sousedních pozemků jsme obdrželi
i souhlas od stavebního úřadu. Celý pozemek byl uklizen
a srovnán tak, aby zde mohla dodavatelská firma provézt
osazení celkem 5 ks herních prvků a dalšího mobiliáře (lavičky a odpadkový koš). Areál byl následně oset travou
a oplocen, aby nemohly, hrající si děti, vběhnout přímo na
silnici.

PODĚKOVÁNÍ
Vše se podařilo zdárně dokončit a hřiště bylo dětem předáno v sobotu 2. 9. 2017.
Nezbývá než si přát, aby hřiště sloužilo dětem co možná
nejdéle, a aby si jej děti náležitě užily.
Josef Karas, starosta

Děkujeme vedení obce za výstavbu dětského hřiště v Oseči.
Hřiště je pro nás místem, kde se mohou rodiče a děti
z Oseče scházet a spokojeně trávit svůj volný čas. Zvláště
děkujeme paní Soukupové a panu starostovi Josefu Karasovi.
Občané z Oseče

Vojenské lesy a statky ČR s. p., divize Hořovice oznamují, že lesní správa se přesunula
do náhradních prostor v bývalé lesní školce a areál správy byl předán dodavatelské stavební firmě KOMPAKT
Příbram k celkové rekonstrukci, která by podle smlouvy o dílo měla být koncem příštího roku hotova.
Ing. Václav Pernegr, vedoucí LS Obecnice
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E
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VZPOMÍNKA

Jubilea v září slaví a budou slavit
Josef Krotil 65 let
Václav Neliba 70 let
Jana Zelenková 55 let
František Mareš 70 let
Jiří Hylán 65 let
Jiřina Fulínová 70 let

Dne 15. září 2017 uplynulo 16 let,
kdy nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Jaroslav Polák .
Dne 5. října 2017 by oslavil 67 let.
S láskou stále vzpomíná manželka Eva,
dcera Romana s dětmi, syn Jaroslav s rodinou
a ostatní příbuzní

Jubilea v říjnu budou slavit
Božena Oktábcová 80 let
Pavel Ručka 55 let
Věra Škardová 55 let
Jana Kaslová 55 let
Alena Žahourková 65 let
Antonín Hrdina 60 let
Miroslava Rudovská 65 let
Hana Svěchotová 65 let
Ladislav Rozsypal 85 let
Zuzana Caranová 50 let
Milan Brůček 55 let

VZPOMÍNKA
Dne 30. září 2017 to bude
jeden smutný rok, co nás opustila
paní Maruška Juríková z Oseče.
Stále vzpomíná syn Marian s rodinou,
dcera Renata s rodinou,
sourozenci s rodinami a ostatní příbuzní

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

E

D

SDH Obecnice
Po menší prázdninové odmlce opět zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje. V době, kdy se vytvářel
minulý Zpravodaj, jste mohli slyšet naši sirénu. V pondělí
31. července v 11:25 hod. nám byla nahlášena likvidace bodaného hmyzu, a to konkrétně zde v Obecnici. Jelikož jsme
nedělali zásah poprvé, byl rychlý a my jsme se mohli brzy
vrátit zpět k rozpracované práci.
V neděli 6. srpna se opět rozezněla siréna už v 9:50 hod.
Při tomto poplachu se už jednalo o požár - konkrétně
u Kloboučku. Po příjezdu na místě čekal lesník, který událost hlásil. A o co se jednalo? V lese na hrabance bylo nedohašené ohniště, které hořelo ještě plamenem. Okolo ohniště též hořelo pod hrabankou. Naštěstí díky včasnému zásahu se oheň nerozšířil. I tak jsme na uhašení vystříkali
skoro celou Tatru, protože jsme okolí ohniště ve větším
okruhu museli pořádně rozhrabat.

Asi týden se nic nedělo, až z úterý 15. na středu 16. srpna se v 0:47 hodin rozezněla siréna. Byl nám opět nahlášen požár v lese. Tentokráte to bylo o kousek dál za Rovinami. Naštěstí si ohně opět všiml lesník, který se v lese
pohyboval. Díky včasnému nahlášení a rychlému zásahu

se oheň moc nerozšířil. I tak jsme hasili přes dvě hodiny.
Po zmíněných událostech bych chtěl na všechny apelovat,
aby dodržovali v lese zákaz rozdělávání ohňů. Když si „staří“
zkušení trempové udělají v lese oheň, druhý den ani nepoznáte, že tam byli. Ale když si rozdělají oheň lidé, kteří si
tak pouze říkají, dopadá to jako při výše uvedených situacích. Ani si neuvědomují, že v podstatě ničí cizí majetek.
Výjezdů pro tento výčet už bylo dosti, tak něco z příjemnějšího soudku. V sobotu 26. srpna se konalo na fotbalovém hřišti „Rozloučení s prázdninami“. Nejdříve probíhaly různé soutěže pro děti, potom přišla na řadu tolik oblíbená pěna, která se jako vždy dětem moc líbila. Však se
na ni pokaždé všechny děti moc těší.
V sobotu 9. září jste mohli naši Tatru vidět u vlakového
nádraží v Příbrami. Tento den probíhalo několik akcí.
My jsme byli zapojeni do akce „Dny železnice“, při které se
po trati pohybovala parní lokomotiva, kterou jsme zásobovali vodou. Myslím, že celá akce se povedla.
A co nás čeká na podzim? Určitě se budeme účastnit Rally
Příbram i dalších zajímavých akcí.
Všem přeji krásné babí léto, které snad letos opět bude.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Nový školní rok v MZŠ a MŠ Obecnice
4. 9. 2017 přivítali pan starosta Josef Karas s panem
ředitelem Jiřím Kadlecem 21 nových prvňáčků.
Sbor pedagogů posílily: Šárka Štorkánová – AJ, Lenka
Růžičková – Čj, Dě.

Prvňáčkům přejeme hodně štěstí a úspěchů,
a se jim ve škole daří! ☺

I v mateřské škole se změnil pracovní
kolektiv, nastoupily tři nové paní učitelky.
Do třídy předškoláků Kateřina Bírová
a do třídy malých dětí Soňa Krajčová –
Mazurková a Kateřina Ma arová.
Vedoucí učitelkou zůstává nadále
Růžena Míková.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Nový školní rok pro děti v MŠ
Obecnice začal v pondělí 4. 9. 2017.
Ale už v pátek 1. 9. 2017 jsme přivítali
děti. V prvním týdnu jsme se seznamovali s novými učitelkami, dětmi
co přišli mezi nás poprvé, hračkami,
s režimem školky a bezpečností.
Pojmenovali jsme si nově třídy malé
děti (1. třída) jsou Berušky a starší
děti (2. třída) Žabičky.
První dny se samozřejmě neobešly
bez slziček, obzvláš u těch nejmenších, ale vše se brzy srovnalo a po několika dnech se některým dětem dokonce ani nechtělo ze školky domů.
Vždy se jim u nás otevřel svět plný
nových kamarádů, hraček a zajímavých činností.
Prostředí školky je prostorné, účelně vybavené, prosluněné a moderně zařízené. Celoroční pohybové využití
umožňuje i krásná, rozlehlá zahrada s přírodními prvky,
např.: lanové prvky, menší svah, velké pískoviště, prolézací lo , altánek, …
Co nás čeká?
A že toho zase bude!
Spousta her, zábavy,
sportovních činností, ale také činnosti,
které vedou ke zdokonalení našich dětí
ve všech oblastech
jejich vývoje. Až to
všechno zvládneme, budeme o něco větší a mnohem šikovnější a vzdělanější.

Přeji všem
dětem, rodičům
a celému kolektivu
mateřské školy
pohodový rok!
RM

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)

UZÁVĚRKA říjnového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude ve čtvrtek 12. října 2017

Těšíme se na nové strávníky!
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice
Co jsme všechno tvořili o prázdninách…
O prázdninách jsme se rozhodně nenudili. V rámci prázdninového programu jsme měli každý den co dělat. Malovali
jsme, vyráběli, vytvářeli, zpívali, tančili někdy i skotačili.
Ani procházky za poznáním brdských lesů a strašidel nám
nebyly cizí. Nejvíce se však ujalo nacvičování Červené
Karkulky, co by písně J. Uhlíře a Z. Svěráka. S tímto
nápadem přišly děti úplně samy. A musím uznat, že byla
radost pozorovat jejich zápal do práce.
Prázdniny jsme tak zakončili 25. srpna na místním hřišti
v podobě akce Rozloučení s prázdninami. Děti si tak zasoutěžily v několika disciplínách a za nasbírané body si pak
vybraly odměny. Na závěr celého programu bylo skotačení
v pěně od místních hasičů a opékání špekáčků. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu při přípravách
i průběhu programu na hřišti.

CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM
I letos jsme se zapojili
do projektu Celé Česko
čte dětem.
Přij te předčítat svým
ratolestem každé pondělí
tentokrát v čase od 17.00
do 17.20 hodin. Čtěme
dětem 20 minut denně. ☺

Kroužek VŠEZNÁLEK
Baví Tě tvořit? Lenošení u televize není pro Tebe? Chceš
si vyrobit třeba i pěkný dáreček? Přij mezi nás! Od září
totiž opět funguje kroužek Všeználek. Pokud máš zájem
navštěvovat náš kroužek není problém! Přij se přihlásit
do Spolkového domu (knihovny) kdykoliv ve všední den. ☺

Kroužky probíhají:
Děti ze školy:
Každý čtvrtek 15.00 – 16.00 hodin (kdo nemůže
ve čtvrtek nabízí se úterý ve stejný čas jako čtvrtek ☺)
Děti ze školky:
Každý pátek 12.30 – 14.00 hodin (děti vyzvedávám
ze školky po obědě ☺)

Akce pro děti:
Dětský halloweenský ples – 25. 10. 2017

Akce pro dospělé:
Opět budou ve spolkovém domě probíhat kurzy s Blankou – tentokrát ve všední dny. Aktuální kurzy budou
vyvěšeny v podobě plakátu na nástěnkách v obci, na webu
knihovny nebo na facebookové stránce knihovny.
Ani přednášky nás neminou! Tentokrát bude i více besed
- třeba se spisovateli. Aktuální přednášky/besedy budou
zveřejněny stejně jako kurzy s Blankou. Můžete se těšit
třeba na besedu se spisovatelkou paní Jitkou Ládrovou (autorkou fantasy pro dospělé), která proběhne
ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 18.00 hodin.
Aktuální dění a akce v knihovně také můžete sledovat
na webových stránkách knihovny:
http://www.obecnice.knihovna.cz/
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Z Prahy do Svatojánských proudů
To si tak sedím na lavičce na Vyšehradě, květnové sluneční paprsky mě příjemně hřejí do zad, do nosu se mi
vkrádá linoucí se vůně šeříku kvetoucího na stráních kolem hradeb a já v jakési zvláštní letargii sleduji ten spěch
a shon tam dole na březích kolem řeky. Auta troubí, tramvaje cinkají, na železničním mostě zaduní projíždějící vlak
a do toho všeho se ozve mručivé zahoukání parníku, šinoucího se po Vltavě od Podskalí k Vyšehradu. V tu chvíli procitnu z toho zvláštního stavu a v hlavě se mi začíná okamžitě rýsovat konečný plán výletu, který jsem chtěl již
delší dobu podniknout. Ne, nepůjdu ze Štěchovic pěšky
přes Svatojánské proudy do Třebenic, jak jsem původně
zamýšlel, ale já tam pojedu parníkem! Koneckonců si této
kratochvíle užívali výletníci již na konci 19. století, tak
proč bych si tento zážitek nemohl dopřát i já na počátku
století jednadvacátého. ☺ A tak jsem se jednoho červencového sobotního rána hrdě nalodil na palubu parníku Vltava, který se pohupoval na hladině Vltavy u náplavky Rašínova nábřeží. Restaurační kolesový parník Vltava, patřící
do flotily Pražské paroplavební společnosti, byl spuštěn na
vodu již v roce 1940 původně jako osobní lo , ke svému
současnému účelu byl přestavěn v roce 1991 a následně
zmodernizován v roce 2009. Se svojí délkou 53 metry a šířkou 5 metrů pojme až 200 cestujících. S úderem pražských
zvonů, oznamujících půl devátou, odrazil parník od náplavky, lopatky kolesa se začaly zakusovat do vodní hladiny a pozvolna posouvat výletní lo vstříc Svatojánským
proudům. Za zády nám postupně zůstaly věže Emauzského
kláštera, slavný Vyšehrad, Podolská vodárna, Barrandovské terasy – je zajímavé, jak je z hladiny řeky pohled
na tyto notoricky známé objekty hned úplně jiný. Po překonání zdymadla v Modřanech a proplutí soutokem Berounky s Vltavou v Lahovicích nás čekala první zastávka
ve Zbraslavi. Odtud jsme dále pokračovali přes plavební
komoru vodní elektrárny ve Vraném nad Vltavou do další
zastávky v Měchenicích. Doprovázen železniční tratí Posázavského Pacifiku se parník poklidným tempem přiblížil
k Davli. Podpluli jsme ocelový most přes řeku, pocházející
z roku 1905, který si zahrál hlavní roli ve válečném filmu
„Most u Remagenu“ (natáčený zde v roce 1968), a hned
za ním jsme v přístavišti přibrali další cestující, rovněž lačnící po sobotní projíž ce lodí. ☺ Za Davlí nás čekal další
říční soutok – Sázavy s Vltavou – a kousek za ním Ostrov
sv. Kiliána s pozůstatky Ostrovského kláštera založeného
kolem roku 999. Bezchybně fungující parní stroj posouval
lo dál proti proudu řeky k poslední zastávce a překážce
v cestě – ke Štěchovicím a stejnojmennému vodnímu dílu
Vltavské kaskády. Po zastávce ve Štěchovicích byla paluba
parníku již zcela zaplněná cestujícími a po chvíli plavby se
před námi objevila otevřená vrata plavební komory, největší
na této cestě. Tato komora má celkovou délku 118,4 metru,
šířku 12 metrů a plavidla v ní překonávají rozdíl hladin
20 metrů. Disponuje třemi vzpěrnými vraty, která svojí
výškou představují unikát ve vodním hospodářství v Evropě. Po proplutí plavební komorou jsme se dostali do poslední fáze naší cesty a zároveň do té nejzajímavější – do bývalých Svatojánských proudů. Tímto pojmenováním byl
označován úsek Vltavy mezi Štěchovicemi a jejich částí
Třebenicemi, kde řeka protékala hlubokým skalnatým
údolím s řečištěm plným balvanů, ve kterém se vytvářely
divoké a prudké peřeje (slapy). Na místě jsem se pak z jed-

Parník Vltava

Štěchovice

né z informačních tabulí naučné stezky dozvěděl následující: „Začátek Svatojánských proudů dnes hledejte v místě
hráze Slapské přehrady. V prostoru vývaru přehrady se
v někdejším říčním korytě ukrývá příčně vystupující skála
Kubíček, která tvořila tzv. Dolní Slap. Dál proti proudu, asi
v padesátimetrové hloubce, je pohřben samotný Horní Slap
se skaliskem Sedlo. Právě u něj začínaly Svatojánské proudy, někdejší 7 km dlouhý peřejnatý úsek se spádem 20 metrů, kde v minulosti ztroskotala nejedna lo nebo vor…
Horní Slap vystupující z levého břehu, původně zasahoval
až do poloviny říčního koryta a značně komplikoval cestu
po významném středověkém dopravním tahu mezi rakouskými zeměmi a Čechami. Císař Ferdinand III. proto vydal
již roku 1640 příkaz odstranit tuto nebezpečnou překážku.
Přestože část skály byla rozstřílena a průjezd lo mi se stal
snadnější, řeka si i tak zachovala značnou divokost.
Na památku byl na zbytku skaliska vztyčen pamětní Ferdinandův nebo také solný sloup. Několik desítek let po Ferdinandově sloupu byla na toto místo umístěna i socha
sv. Jana Nepomuckého – patrona plavců. Byla vztyčena
v roce 1722 a podle tohoto patrona plavců byla celá oblast
pojmenována (dříve se nazývala Vltavské či Štěchovické
proudy). Definitivní konec nebezpečných Svatojánských
proudů pak zpečetila výstavba Štěchovické a Slapské přehrady. No a tím se také můj výlet lodí z Prahy do Svatojánských proudů dostal po čtyřech hodinách plavby do svého
cíle. Do cíle pod těleso hráze Slapské přehrady, tam, kde
jsou hluboko pod hladinou řeky pohřbeny ony legendární
Svatojánské proudy. (pokračování příště)
Z cest Vás všechny zdraví
Martin Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Strachy, úzkosti a fóbie
Hadů, pavouků, myší nebo výšek se bojíme
odjakživa. Dnes se přidaly nové strachy, ze zapomenutého mobilu, z nemožnosti být on line, z hypotéky...
Strach člověka obvykle nelimituje, ale hranice mezi fóbií je
tam, kde to člověka začne omezovatv práci, v mezilidských
vztazích. Člověk si rozumově dokáže vysvětlit, že proti
nám tak malý pavouk nepředstavuje žádné nebezpečí, ale
přesto řada z nás při pohlednu na něj ztuhne, zrychlí se
tep, může se spustit i panická ataka. Mluvíme tady
o arachnofóbii. A jaké jsou ty další nejčastější? Z uzavřeného prostoru – klaustrofóbie, z létání – aviafóbie, z lidí –
sociofóbie, z veřejných míst – agorafóbie, ze zvířat – zoofóbie, z výšky nebo hloubky – akrofóbie, ze smrti – thanatofoóbie, ze špíny – myzofóbie. Specifické fobie má až deset
procent populace, obvykle nejsou příliš zatěžující a je tam
jasný spouštěč, když uvidíme pavouka, myš, velkéh psa...
Fobie se nejlépe vyléčí tak, že se jim vystavíme. Npříklad
zoologické zahrady nabízejí specielní kurzy, kdy se klienti
nejprve teoreticky dozví o životě například pavouků nebo
hadů, postupně se zvyšuje expozice přes obrázky, videa, pozorování live a končí tím, že se osmělí na ně sáhnout. Jiný
případ je, když úzkost nemá spouštěč, ale pacient má nutkavou myšlenku, která se mu stále vrací i proti jeho vůli.
Je to tzv. obsedantní porucha. Například u strachu ze špíny odmítá pacient sahat na kliky. Obsesi se pacient snaží
vykompenzovat určitými rituály, aby z hlavy dostal nutkavé myšlenky. Úleva je ale jen na krátkou dobu a brzy se
zase vrátí. Jedná se už o nemoc, která se jmenuje obsedantně kompulsivní porucha – OCD. Trpí jí asi dvě procenta

populace. Například lidé se strachem ze špíny si stále myjí
ruce, třeba hodiny denně, lidé tzv. kontroloři mají obavy,
že zapomněli zamknout auto, byt, zavřít vodu... a tak to
stále kontolují. Ti, kteří se obávají nepořádku, mají vše
pečlivě vyskládáno, každé přeložení věci je vyvede z míry,
ve sklepě má všechno své přesně dané místo... Společnost
nadbytku a blahobytu, ve které se nyní nacházíme, ač si to
ne každý je ochoten připustit, přináší nové strachy. Chceme žít nejlíp, protože máme tu možnost. Na rozdíl od totality, kdy měli všichni více méně stejně, je dnes společnost
ekonomicky rozvrstvená. Díky sociálním sítím , kde každý
ukazuje, jak je na tom dobře, se neustále s někým srovnáváme. Řada lidí má potřebu mít víc, aby dohnali souseda
nebo celebrity z bulvárních časopisů. Objevují se strachy,
že něco zmeškají, nebudou perfektní a in. V dnešním světě
je stále těžší vyniknout, a proto jsou někteří schopni dělat
i šílené věci. Jako odstrašující případ nešastná rychlá jízda dvou mladých dívek přenášená živě na sociální sítě.
Někteří lidé začínají chápat, že se dostáváme na šikmou
plochu. Přemíra informací vede k úzkosti. Sociální sítě nás
propojily, ale nevedou k tomu, abychom si byli blíž, spíše
nás okrádají o čas na skutečný život a na naše nejbližší.
Podle psychiatra Alexandra Nawka bychom měli stavět
náš život na šesti pilířích – zdraví, rodina, práce, koníčky,
budoucnost a spiritualita. A občas si dopřát krátkou modlitbu: „Bože, dej mi pokoru přijmout věci, které změnit nemůžu. Sílu změnit věci, které změnit můžu. A moudrost
odlišit jedno od druhého“.
Podle veřejných zdrojů
upravila Drsvo

Habsburk císařem v Mexiku
V roce 2016 uplynulo 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. (1830 - 1916), letos
je to 150 let, co zemřel jeho bratr Ferdinand Maxmilian (1832 - 1867). Tento ctižádostivý arcivévoda těžce nesl, že jako mladší syn nemá nárok na trůn ani císařský titul.
Udělal sice kariéru v námořnictvu, oženil se s belgickou princeznou Charlottou, ale
stále mu to bylo málo. A proto využil nabídky císaře Napoleona III., aby přijal císařskou korunu v Mexiku. V roce 1864 tam odešel a stal se císařem v zemi s velmi nejistou
budoucností. Ovšem své plány jako císař mexický Maxmilián I. nedokázal uskutečnit,
nakonec byl odsouzen válečným soudem za represe proti republikánskému hnutí.
19. června 1867 byl v necelých 35 letech zastřelen. Je pohřben v Kapucínské kryptě
ve Vídni jako ostatní Habsburkové.
E.T.
Maxmilián I.
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PRÁZDNINOVÉ VZPOMÍNÁNÍ
Prázdniny a dovolené jsou „dávno“ za námi, za chvíli
nás začnou obchodní domy svádět k vánočním náladám,
ale přece jen mi dovolte ještě malý pohled zpátky. V jednom
prázdninovém týdnu přinesly postupně všechny deníky
zmínku o depresích, stresu, psychoterapii.... Snad to bylo
vhodné téma pro okurkovou sezónu, než se dalo shora zdola rozebírat téma hnutí ANO, ale přece jen nějakou souvislost dovolených a stresu bychom asi našli. Zejména ty
zahraniční nejsou za hubičku, taky to stojí nějaké rozhodování, dohánění v práci, co to jde před odjezdem... A pak
se stane, že místo plánovaného počtu hodin na cestě tam
strávíme dvojnásobek, kolony, vedro.... Po tom úmorném
cestování se může stát, že na pláži nerozpažíte nebo musíte
i o dovolené brzy vstávat, abyste nějaké místo pro sebe našli... Očekávaný relax se snad ani nestihne dostavit a už
pomalu příprava na cestu zpátky a k tomu se vtírá představa, co zase bude v práci. Tak doufám, že nic takového
vás nepotkalo, i když tohle bylo opravdu několik nechtěně
odposlechnutých zážitků.
Dovolená mých snů jsou jižní Čechy, krajina plná rybníků, ale i kopce v Novohradských horách a na Šumavě.
Už asi desátý rok navstěvujeme pravidelně vesnické muzeum v Kojákovicích nedaleko Třeboně. Bylo zřízeno v roce
2001 v budově bývalé školy. Expozice přibližuje životy lidí
na venkově, které v 19. století zasáhla vlna vystěhovalectví do Ameriky. V muzeu najdete informace o jejich těžkém
rozhodování k nejisté cestě za nadějí v lepší život, o strastiplném a nebezpečném putování přes oceán i o jejich dal-

ších osudech, které nebyly vždycky růžové. Jejich dopisy
čtu znovu a znovu každý rok, i když některé pasáže
už znám skoro zpaměti. Pokaždé mě dojímá jejich vztah
ke vzdálenému domovu, překonávání potíží, které si
neumíme představit ani v nejbujnějších snech. V další části
muzea jsou vystavené předměty denní potřeby v domácnostech a hospodářské nářadí té doby i staré školní lavice
s kalamáři. Ale i něco velmi současného. Paní průvodkyně
je mimo jiné i nesmírně šikovnou malířkou perníků, které
si můžete v muzeu koupit. Nakonec mi dovolte několik
obrázků z muzea...
Evas
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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 XVIII. • Bitva v kaňonu
Cesta zpět k "sídlišti pravěkých lovců" nám zabrala další
skoro dvě hodiny, takže se mezitím dost setmělo a les kolem nás začal vyhlížet daleko strašidelněji. Upřímně řečeno, byl jsem te velice rád, že mám s sebou někoho jako
je silák Karel, by by se nám v případě prozrazení vedlo
oběma asi nepěkně. Snadné by to však "opičky" rozhodně
neměly.
Z jejich kaňonku nebylo nic slyšet, je vidět, že si během
těch dlouhých let (staletí, tisíciletí!?) již brdští kosmatci
vypěstovali, či spíše neztratili, návyky divoké zvěře. Vzpomněl jsem si, když jsem sloužil na vojně u spojařů, ještě
hluboko za "totáče", tak jsme měli v Prešově na učebně
heslo - "Pozor, nepřítel naslouchá". Yettiové si žádná hesla
psát nemuseli, i kdyby znali písmo, oni to měli zažité.
Je jasné, že kdyby dělali rambajs a chovali se jako sídlišácká rodinka na výletě v přírodě, tak by již byli dávno
vyhubeni nebo skončili v nějaké ZOO.
"K zemi," zasyčel Karel asi padesát metrů od trnito-jehličnaté ohrady, obklopující přírodní neviditelný azyl opolodí. Samozřejmě jsem co nejrychleji uposlechl a zaryl nos
do země.
"Ani se nehni," šeptal zálesák a mně se začal po zádech
řinout pot. Ksakru, co kde viděl? Že by opičáci drželi hlídky a Karel je zmerčil?
Takto jsme se váleli na postupně chladnoucí zemi asi deset minut, ale mohlo to být klidně i mnohem déle. Pak se
náhle ozvalo jakési zapísknutí a vpravo od nás se mihl obří
stín. A hned za ním dva další. Na chvíli se zastavily a zdálo
se, jakoby naslouchaly a větřily. Ani jsme s Karlem nedutali a v takové chvíli si člověk vždy uvědomí tlukot vlastního
srdce a máte strach, že takový randál musí slyšet i váš nepřítel. Naštěstí je to jenom vaše zjitřelá obrazotvornost.
Yettiové, jasně, že to byli oni, se zdáli být spokojeni, což
dávali najevo klidným pofrkáváním a mručením. Nás neviděli, protože jsme leželi jako kusy dřeva a ještě nás skrývalo vysoké kapradí. Ještě jednou se rozhlédli, pak rozhrnuli
pás křovin a vklouzli dovnitř. Všiml jsem si, že dva menší
nesli na zádech jakýsi náklad, v tom šeru jsem ale nezjistil, co to bylo. Zřejmě nějaké jejich "papu". Hominidé jasně
v brdském revíru pytlačí. No, nějak se živit musí, ale
upřímně řečeno, taková tlupa přece už něco spotřebuje.
Nevím, jak jsou brdské lesy "obydleny" zvěří, jež by chlupatcům sloužila jako jídelníček, ale dle mého laického názoru
by mělo lesáky už dávno zarážet, že zvěř mizí, že jí je stále
méně. Anebo je to všechno úplně jinak a moudrá Matka příroda stavy "jedlé" zvěře v Brdech hbitě doplňuje tak, že rovnováha není narušena ? Nevím, nejsem zoolog, nerozumím
tomu, ale jak je vidět, prostě nějak to stále funguje!
Ale dost rozumování. Opové zmizeli a my se pomaloučku, polehoučku začali plazit těch několik desítek metrů
k sídlu "velkých smra ochů", jak je příznačně nazval Karel. Nepřiplížili jsme se do místa, kde zmizeli naši polozvířecí nepřátelé, to by bylo velice neopatrné a nebezpečné, ale
nejméně dvacet metrů vlevo od jejich tajného vchodu.
"Nefuň tak, děláš randál jako parní lokomotiva," napomenul mě šeptem Karel a já si uvědomil, že tím, jak se pe-

kelně soustředím, dýchám nosem, a tudíž zřejmě opravdu
funím. To byl ostatně můj problém v dětství, kdy jsem se
uměl tak zažrat do četby nějakého dobrodružného románu,
že jsem neslyšel, neviděl, vlastně to je blbost, vidět jsem
musel, ale při tom napínavém čtení jsem prostě nevnímal
a funěl jako ježek. Rodina se mi kvůli tomu smála, ale mně
to bylo jedno a zkrátka jsem se nenapravil.
Takže po Karlově výtce jsem hned otevřel ústa a začal
zhluboka, ale co nejpomaleji dýchat jenom jimi. Leželi jsme
s brdským zálesákem těsně vedle sebe a ještě bych chtěl
doplnit, že díky jeho nechuti ke střelným zbraním jsem si
nechal pušku a on svíral v pěsti svůj nožík "vykosovák".
Velice opatrně jsem hlavní Joachimovy flinty rozhrnul
křoví a sunul svou zvědavou hlavu za ní. Stejně tak vedle
mne prostrkoval větvičkama svůj masitý nos Karel.
Za chvíli nám z křoví čouhala už jenom chodidla.
V kotlince polehávalo několik postav a pár jich sedělo
v hloučku hned pod převisem, na kterém jsme se skrývali.
Slyšeli jsme do našeho provizorního úkrytu jejich spokojené štěbetání. A hrozné mlaskání. Opičáci papali. To bylo
něco pro hladového Karla. Musel jsem mu dát ruku konejšivě na rameno, aby nepropadl amoku a nevřítil se mezi ně
kvůli kusu toho žvance. Jednou jsem četl v díle o Křižácích, že je kdesi v Palestině v nějakém městečku obklíčila
obrovská muslimská přesila a vyhladověla. Pak lstiví musulmani nabídli k smrti hladovým křesanským rytířům
dlabanec, ale pouze, když přestoupí na jejich víru.
No a jeden francouzský šlechtic to zkrátka nevydržel
a ačkoliv mu jeho druhové bránili, hlad mu dodal takovou
sílu, že se dostal před hradby, kde už na něho čekala obžerská hostina. V rychlosti přijal Islám a pak se již cpal jako
sud. Teprve poté mu došlo, co udělal a že pro něho není
cesty zpátky. Tasil meč, srazil hlavu šéfovi obléhatelů
a několika dalším, ale vzápětí byl rozsekán do jitrnic.
Rytíř sice zemřel jako chlap, ale já jsem ještě pod kytky
nechtěl odejít a nadto jenom proto, že by se Karel neovládl
a šel si dolů pro kus flákoty.
"Však se dočkáš," vrčel jsem na něho a tiskl ho k zemi
ze všech sil. "No, jó, však už sem v klidu," zamrmlal obr
a nasucho polkl. Skoro mi ho začalo být líto, ale i mně kručelo v útrobách.
Pak jsem v tom houstnoucím šeru přeci jenom zahlédl
Joachima i dědouška, který se k němu tulil jako ke svému
vnoučkovi. Bylo evidentní, že opičáci se příliš nenamáhají
svého nového zajatce hlídat. Asi si byli příliš jistí tím,
že nemá šanci utéci. Mě zřejmě pokládali za mrtvého a nikdo jiný tu dle jejich tupého rozumu neměl být. To se tedy
za chvíli, chlapečkové (a holčičky?) podiví.
Možná vám také vrtá hlavou, proč vlastně Yettiové Joachima unesli. Proč ho vlastně rovnou nezabili, vždy o nich
vím, že nejsou rozhodně žádní lidumilové. Dle mého názoru jsou dvě možnosti. Bu jsou to kanibalové (ani bych se
nedivil) a kamaráda s sebou odtáhli jako takovou živoucí
konzervu na horší časy (promiň Joe) anebo, vzhledem
(pokračování na str. 11)
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Kapitola XVIII. • Bitva v kaňonu
(dokončení ze str. 10)

ke kmetskému věku pana Ondráka, chtěli starého pána
nahradit podstatně mladším Joachimem. Je možné, že stařík u nich byl cosi jako talisman, bůžek pro štěstí či něco
na ten způsob. Proč by ho jinak tahali s sebou tolik desítek
let?! Samozřejmě to mohlo být všechno úplně jinak, ale
věřím, že se to dozvíme přímo od dědouše Ondráka. Jestli
tedy ovšem za ty roky ještě umí mluvit. S opičáky si celkem logicky jistě moc nepokecal.
Joachim s panem Ondrákem... Já ho tak sice jmenuji, ale
zatím samozřejmě nevíme přesně, jestli je to opravdu on.
Hořím nedočkavostí! Takže oba "mládenci" polehávali stranou od opičí společnosti a vůbec jsem se tomu nedivil.
Puch, který kolem sebe chlupáči s kuželovitou hlavou šířili, by odradil i tchoře, natož pak člověka. Stařec také asi
zrovna nevoněl, ale opičákům se nemohl rovnat, ti to měli
vrozené. Pro plán dvojice V+K to však bylo samozřejmě
dobře. Naše oči toho viděly už dost a tak jsme z křoví zase
potichu vylezli.
"Dem na to," zasyčel krvežíznivě Karel a jako indiáni
jsme se přesunuli po úbočí kotlinky k jejímu druhému konci, kde se svažovala k přírodně utvářenému vchodu.
Naštěstí zde zbytečně neokouněl žádný "gorilák" a tak
jsme byli pojednou dole a srdce mi tlouklo válečný kvapík.
Takto se museli cítit vojáci těsně před povelem vyskočit
z relativního bezpečí zákopů a hnát se ztečí na nepřítele.
Přitiskli jsme se ke stěně kaňonu a s hlavami u sebe domlouvali poslední instrukce. Karel se vplíží dovnitř ke dvojici, která nás zajímá a pokud to půjde, tak se pod rouškou
tmy vrátí ke mně i s Joachimem a druhým zajatcem. Já je
budu zatím jistit svým střeleckým arsenálem a pokud by se
něco zvrtlo, tak spustím ohňostroj.
Ptáte se, jestli jsem se bál? Strašně! Tohle nebylo jako
v televizi a já nebyl Rambo, skutečnost je holá a daleko
horší, než jsem si uměl kdy představit. Znovu jsem si mohl
jenom opakovat, proč já, blbec, nezůstal proboha doma
s rodinou. Na co si to tady, sakra, hraji. Jenže toto nebyla
hra, by jsem se to snažil neustále zlehčovat, tady šlo zase
o život, jako v posledních třech dnech již poněkolikáté.
Jestli to všechno přečkám ve zdraví, tak snad vstoupím
do Armády spásy.
Karel vyrazil. Musel jsem znovu obdivovat jeho úžasnou
schopnost splynout i s tak velkým tělem s přírodou. Brdský bezdomovec se stal po ročním pobytu v lese prvotřídním westmanem. Určitě by mu záviděl i Old Shatterhand.
Mezitím se setmělo úplně a kromě nehorázného puchu
jsem vnímal jenom přízračné stíny opolidí, které se tu
a tam mihly na druhém konci údolíčka. Čas se vlekl zoufale pomalu a pot mě doslova zaplavoval, ačkoliv vůkol žádné teplo zrovna nebylo.
"Sakra, tak co bude?! Co dělá ten zatracenej přerostlej
mezek," skřípal jsem zuby a poulil oči do tmy.
"Mein Gott, hilfe!" Doslova mnou projel záchvěv děsu.
Joachim to posral. Promiňte, ale jiné slovo nemůže více
vystihnout podstatu příštích okamžiků. Tichým večerem
se ozvalo jeho zoufalé zařvání, které zmrazilo všechno kolem mě nevyjímaje.
"Kurva, nechrň tady," zařval mi náhle do ucha býčí hlas
a vedle mne se objevila Karlova obří figura. Za ruce táhl
vyděšeného Joachima a vyjeveného starocha, který vůbec
nic nechápal.

"Vasek, já fjetěla, že ty mě najít," vyjekl nadšeně Joachim, když mě uviděl.
"Ten pitomec ječel jako na lesy sotva sem se ho dotknul,"
funěl vztekle Karel," rychle pryč vodsa , než nám šlápnou
ty gorily na kuří oko!"
"Já nejsem šátná pitomec," uraženě se ofrňoval Joachim,
ale na nějaké zdvořilosti nebyla te rozhodně vhodná chvíle. Kaňon najednou přímo explodoval zuřivým pištěním,
které nám pronikalo až do morku kostí. Píše se to tak nějak v dobrodružných románech, že ? Tak přesně tak jsme
to cítili i my. Vypadalo to, že proti přesile nemáme tu
nejmenší šanci. Víte, já jsem samozřejmě nikdy nebyl
ve válce, ani jsem se vlastně nikdy pořádně s nikým neserval a te proti nám doslova útočilo nejméně deset obrovských, sveřepých a šeredně nebezpečných bytostí, od nichž
jsme nemohli čekat tu nejmenší milost! Ve filmech jsem
vždy obdivoval a zároveň nechápal nezměrnou odvahu vojáků, když jdou proti sobě a vědí, že procento přežití je
výrazně nízké až nulové. Te jsem se náhle řízením osudu
ocitl úplně ve stejné roli a nebyl to film! O odvaze se však
nyní rozhodně nedalo hovořit, byl to pouze pud přežití.
Schopnost, jež nám byla dána do vínku matkou přírodou
od počátku věků.
Přímo přede mnou vyrostl neskutečně veliký netvor
a mně se jako na povel zkroutil žaludek nezvládnutelným
děsem. Zároveň s tím ale zapracoval pravěký instinkt, který v tomto případě kupodivu nevelel utéci, ale bojovat.
Jako vedena magnetem, obrátila se jeho směrem hlaveň
pušky, kterou jsem svíral ve chvějících se pažích a můj
ukazováček stiskl spouš. Ozvalo se hrozné zarachocení
a na místě, kde měl obr ještě před chvílí ucho, nezbylo zhola
nic. Zastavovací účinek kule byl hrozný. Chlupatého obra
to odhodilo na metr ode mě a kvičel bolestí, až mi z toho
praskaly bubínky. Mou mysl však ovládl jakýsi chladný běs
válečníka a hlaveň zamířila na další stín. Opět třeskla
rána a druhý Yetti byl prošpikován desítkami olověných
broků z druhé hlavně. Mé ruce pracovaly nyní naprosto
automaticky a v hlavě jsem měl podivné prázdno. Vnímal
jsem výbuchy řevu kolem sebe, křik kamarádů a práskání
dalších výstřelů, jak mé prsty stačily nabíjet tu hroznou
zbraň. Pálil jsem do tmy přede mnou po temných postavách a za mnou se krčili Joachim se staříkem. Karla jsem
letmo zahlédl, jak se statečně ohání nožem.
Náhle mi flintu vyrazil z ruky obrovskou silou vržený
kámen a jen tak tak jsem stačil uhnout před dalším.
"Ty hajzlové nasadili kanóny," řval bojem omámený Karel a měl pravdu. Opičáci se stáhli do bezpečné vzdálenosti,
ale z úkrytů se ozývalo jejich vzteklé pištění a řvaní. To by
nám však te vadilo ze všeho nejméně. Jenže oni vyhrabávali ze země šutráky a hned je metali naším směrem.
"Padáme, rychle pryč," zavelel jsem v tom válečnickém
opojení jako nějaký Napoleon a pod rouškou tmy jsme se
stáhli z bojiště. Do tmy za našimi zády jsem ještě vyslal
štěkavý obsah bubínku svého koltu a stačil si všimnout,
jak Karel s vítězoslavným úšklebkem hmátnul po pušce,
ležící kousek ode mně. Nebyl rozhodně čas zjišovat, jestli
bude ještě k použití. Snad se nám dostane ještě příležitosti
to zjistit. A te rychle pryč a raději se vůbec neohlížet.
Pokračování příště
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ
ÁČKO
20. 8. 2017 - okresní pohár
TJ Slavoj Obecnice – TJ Ligmet Milín
1:3 (0:1)
branka: Srch David
Musil - Houžvička, Karas, Srch M., Hájek - Škvára, Srch
D., Uzel - Vosolsobě, Hošna
Střídali: Noha, Fulajtár, Kadlec
Pohárové utkání jsme neodehráli vůbec špatně. Proti nám
stál soupeř z vyšší soutěže, přesto jsme s ním odehráli rovnocennou partii. Dle předvedené hry si troufnu tvrdit,
že letošní sezona by nemusela být vůbec špatná. ☺
27. 8.
TJ Slavoj Obecnice – SK Tochovice "B"
4:3 (1:3)
branky: Petráň D. 2, Kortán, Srch D.
Musil - Noha, Karas, Boháč, Houžvička - Soukup, Hejnic,
Šrámek, Fulajtár - Kortán, Petráň D.
střídali: Lilling, Zapletal, Pohořálek, Kratochvíl, Srch D.
První mistrovské utkání letošní sezony se muselo líbit.
Bylo to drama až do závěrečného hvizdu. Začátek se nám
vůbec nevyvedl a ve 30 minutě jsme prohrávali 0:3. Hosté
z Tochovic předváděli nádherný fotbal a my jsme byli všude o krok později. Naštěstí do poločasu David SRCH snížil
po nádherné střele na 1:3 a pořád bylo o co hrát. Ve druhé
půli jsme soupeře přehrávali a po zásluze našich výborně
hrajících forvardů jsme utkání otočili v náš prospěch.
Všichni hráči si zaslouží obrovskou pochvalu za výborný
výkon. ☺
3. 9.
TJ Sokol Kamýk n. Vl. – TJ Slavoj Obecnice 0:7 (0:3)
branky: Uzel 2, Hošna 2, Petráň D., Vosolsobě, Srch D.
Musil - Uzel, Vosolsobě, Boháč, Houžvička - Soukup, Hejnic, Srch, Kortán - Přibík, Petráň D.
střídali: Zapletal, Pohořálek, Kratochvíl, Hošna, Fulajtár
Výborné utkání, na které se dalo koukat. Hrálo se jen
na soupeřově půli a výsledek je pro domácí ještě milosrdný. Soupeř nestíhal fyzicky a my měli na všechno moře
času. Hráčům k výkonu gratuluji. ☺
10. 9.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sedlice
branky: Kortán 2, Srch D.
Musil - Uzel, Vosolsobě, Srch M.,
Fulajtár - Soukup, Hejnic, Srch
D., Kortán - Zapletal, Petráň D.
střídali: Houžvička, Lilling, Přibík, Šrámek, Stejskal
Těžké utkání, které jsme vyhráli
silou vůle, než nějakou fotbalovostí. První půle nám vůbec nevyšla,
kde jsme ze dvou střel hostů obdrželi dvě branky a do útoku jsme
byli sterilní. Zapla pánbůh jsme
vsítili branku z přímého kopu. Ve
druhé půli jsme začali lépe kombinovat a hosty přehrávat. Z toho
vyplynulo vyrovnání stavu. Borci
ze Sedlice hráli jednoduchý nakopávaný fotbal na rychlé a silové
útočníky a to nám dělalo obrovské
problémy. V závěru jsme měli štěstí

3:2 (1:2)

a David SRCH v 90 minutě vstřelil vítěznou branku.
Toto vítězství mělo hořkou pachu, protože se nám zranil
Dan PETRÁŇ, kterému jsme museli volat RZ. Naštěstí
je již v pořádku. ☺
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obecnice
Věšín
Tochovice B
Rosovice B
Sedlice
Kamýk B

3
3
3
2
2
3

3
2
1
0
0
0

0
1
1
0
0
0

0
0
0
1
1
0

0
0
1
1
1
3

14 : 5
9: 2
12 : 5
3: 4
2: 3
0 : 21

9
8
5
1
1
0

MLÁDEŽ
9. 8. 2017

JUNIOR CUP Obecnice 2017
Jednalo se o turnaj starších přípravek a turnaj starších
žáků. V každé kategorii hrálo 8 družstev, které byly rozděleny do dvou skupin. První dvě družstva postoupila do semifinále, zbylé si to rozdala o umístění. Vítězem turnaje
v kategorii starších žáků se stalo družstvo Litavanu
Bohutín, které ve finále přehrálo domácí družstvo Slavoje.
V kategorii starších přípravek urvalo vítězství družstvo
MFK Dobříš, které ve finálovém mači rozdrtilo Spartak
Příbram. Všem zúčastněným děkujeme za nádherné fotbalové zážitky. ☺
(pokračování na str. 13)
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JUNIOR CUP Obecnice 2017
(dokončení ze str. 12)

Výsledky:
STARŠÍ ŽÁCI
Žáci sk. A
1. Litavan Bohutín
2. Sokol Drahlín
3. Kovohutě Podlesí
4. Spartak Rožmitál
O třetím místě rozhodl
vzájemný zápas.
Žáci sk. B
1. Slavoj Obecnice
2. Slavoj Obecnice "B"
/Višňová
3. Sokol Pičín
4. SK Nový Knín

6:2
2:2
1:4
2:3

7b
4b
3b
3b

5:1

7b

3:0
0:3
1:5

7b
1b
1b

semifinále
Litavan Bohutín – Slavoj Obecnice "B"/Višňová
Sokol Drahlín – Slavoj Obecnice

3:1
0:3

o 7. místo
Spartak Rožmitál – SK Nový Knín

2:0

o 5. místo
Kovohutě Podlesí – Sokol Pičín
o 3. místo
Sokol Drahlín – Slavoj Obecnice "B"/Višňová
finále
Litavan Bohutín – Slavoj Obecnice

1:0
3:0

STARŠÍ PŘÍPRAVKY
přípravka sk. A
1. MFK Dobříš
2. FC Višňová
3. SK Mirovice
4. Slavoj Obecnice "B"

48:0
6:19
6:20
2:23

9b
4b
4b
0b

přípravka sk. B
1. Spartak Příbram
2. Čimelice
3. SK Nový Knín
4. Slavoj Obecnice "A"

14:3
14:7
9:8
0:19

9b
4b
4b
0b

semifinále
Spartak Příbram – FC Višňová
MFK Dobříš – Čimelice

1:0

9:0
9:1

o 7. místo se nehrálo

o 5. místo
SK Nový Knín – SK Mirovice

5:4

o 3. místo
Čimelice – FC Višňová

4:2

Finále
MFK Dobříš – Spartak Příbram

6:1

STARŠÍ ŽÁCI
27. 8. 2017
TJ Slavoj Obecnice – TJ Ligmet Milín
5:0 (2:0)
branky: Ježek 2, Janák 2, Roušal P.
Oktábec - Locker Al., Roušal M., Polák, Zapletal - Locker
An. - Ježek, Prokeš, Štamberk, Roušal P. - Janák
Střídali: Strniště, Matějka, Kadlec, Novotný
Kluci odehráli první utkání nové sezony a vedli si více než
dobře. V kabině před utkáním panovala menší nervozitka,
protože jsme poprvé hráli na velkém hřišti. První půle byla
seznamovací, přesto jsme hosty z Milína přehrávali.
(pokračování na str. 14)
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soupeřovi branky. Ukázal, jak skvělým kapitánem je ☺ .
Utkání nakonec skončilo spravedlivou remízou. Klukům
za vybojovaný bodík děkuji. ☺

STARŠÍ ŽÁCI
(dokončení ze str. 13)

Z mého pohledu jsme si v prvním poločase málo říkali
o míč a když nebyla nabídka, tak jsme neměli míč tolik pod
kontrolou a pak to stálo hodně sil v soubojích. Druhá půle
byla fotbalovější, kde jsme se dostávali do naší křídelní hry
a ta činila soupeři obrovské problémy. Vytvořili jsme si
velké množství brankových příležitostí a to je pozitivní.
Výtečné utkání odehráli naši stopeři, kteří nepustili soupeře do jediné šance. Doufám, že v příštím zápase navážeme na dnešní velmi dobrý výkon. ☺
3. 9.
TJ Sokol Drahlín – TJ Slavoj Obecnice
0:9 (0:3)
branky: Strniště 3, Štamberk 2, Prokeš, Locker Ant.,
Janák, Roušal P.
Matějka - Locker Al., Roušal M., Polák, Zapletal - Locker
An. - Ježek, Prokeš, Štamberk, Roušal P. - Janák
Střídali: Strniště, Oktábec, Kadlec, Novotný
Utkání na jednu branku. Snažili jsme se hrát neustále
po zemi a soupeře, který víceméně jen bránil, vykombinovat až do průnikové přihrávky. První půle byla složitější,
protože nám soupeř nenechával tolik prostoru. Ve druhé
půli mu došly síly, tím pádem jsme měli trošku více místa
a času na pohledné kombinace. Byla radost koukat na nádherné fotbalové akce, které zpravidla končily brankovou
příležitostí. Hráčům k výkonu gratuluji. ☺
8. 9.
TJ Slavoj Obecnice –
TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem
2:2 (1:2)
branky: Locker Antonín 2
Oktábec - Locker Al., Roušal M., Polák, Zapletal - Locker
An. - Ježek, Prokeš, Štamberk, Roušal P. - Janák
Střídali: Matějka, Kadlec, Novotný
První těžké utkání jsme sehráli proti Rožmitálu. Soupeř
byl fyzicky velmi zdatný a každý souboj o míč bolel. V prvním poločase jsme s touto tvrdou hrou měli velké problémy
a po zásluze jsme o branku prohrávali. Do druhé půle jsme
nastoupili plni odhodlání s výsledkem něco udělat a hlavně
taky přitvrdit hru a podařilo se. Najednou jsme byli nebezpečnějším týmem, bohužel jsme naše akce nedokázali dotáhnout do gólového konce. Naštěstí Toník LOCKER obul
střelecké kopačky a ze dvou trestných kopů rozvlnil sí

SLAVOJ Obecnice

10. 9.
TJ Slavoj Obecnice – SK Jince/Felbabka
3:2 (2:1)
branky: Locker Antonín, Štamberk, Ježek
Matějka - Locker Al., Prokeš, Polák, Zapletal - Locker An.
- Oktábec, Ježek, Štamberk, Kadlec - Strniště
Střídali: Janák, Novotný, Kadlec, Srch, Karas
K dalšímu mistrovskému utkání jsme přivítali družstvo
Jinců. Dle papírových předpokladů jsme neměli mít žádný
problém, což se nepotvrdilo. Jince nám byli zdatným soupeřem a do závěrečného hvizdu jsme museli o body bojovat.
Je pravdou, že nám chyběli kluci Roušalovi, kteří si užívají
dovolenou v Chorvatsku. Chyběla nám jejich kvalita
a rychlost. První utkání na velkém hřišti si zahráli Kuba
Karas a Matouš Srch z přípravky a hráli nebojácně ☺ .
Závěrem chci napsat, že přes občasné problémy jsme byli
lepším družstvem a zaslouženě vyhráli. ☺
1. Obecnice
2. Rožmitál
3. Březnice
4. Bohutín
5. Milín
6. Kovohutě Podlesí
7. Drahlín
8. Jince/Felbabka

4
3
2
3
3
2
2
3

3
2
2
1
1
1
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
2
1
2
3

19 : 4
11 : 4
17 : 4
18 : 10
9 : 11
6 : 17
1 : 15
4 : 20

10
7
6
3
3
3
0
0

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
26. 8.
TJ Slavoj Obecnice – 1.FK Příbram "B"
branky: Srch M. 3, Rössner, Karas, Švehla

6:22

3. 9.
SK Březnice 1921 – TJ Slavoj Obecnice
branky: Srch M., Karas

20:2

9. 9.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Spartak Rožmitál p. Tř. 2:10
branky: Soukup 2
David Musil
člen výboru, trenér mládeže

STOLNÍ TENIS

Nová sezóna klepe na dveře
Letní přestávka utekla jako voda a my se již nemůžeme
dočkat prvních zápasů. V letošní sezóně postavíme opět tři
družstva. "A" a "B" v Krajských soutěžích a "C" v okresních.
"A" tým bude obhajovat příslušnost v Krajské soutěži
1. třídy sk.A, která nás letos přiřadila do západo-jižní části
Středočeského kraje. Dle již zveřejněných soupisek našich
soupeřů však lze vytušit, že nás nečeká vůbec snadná práce. Většina týmů má v kádru hráče, kteří již okusili ligové
soutěže. Přesto však věříme, že naší bojovností a zarputilostí jim dokážeme být vyrovnaným soupeřem.
Mezi největší favority soutěže patří bezesporu Sokol Králův Dvůr, kterému již loni utekl postup pouze o vlásek.
Dále dva celky z Kladna, Slovan a TTC, které kvalitně posilnily a tradičně výborně hrající KST Rakovník. Zbylé cel-

ky jako Sokol Hředle, Březnice, Mníšek pod Brdy, Sokol
Příbram... by měly předvést vyrovaný souboj o záchranu
v soutěži. My se zuby nehty budeme rvát o sedmé místo
znamenající jistotu udržení.
Soupiska áčka Slavoje - Srch Radek, Tůma Radek, Steiner
František, Hála Pavel, Petráň Zdeněk, Herink Jan, Král
Pavel, Lukeš Tomáš a Vinš Stanislav.
Pozvánka na první domácí zápasy "A" týmu:
14. 10. 2017 od 17.00 hod.
Slavoj Obecnice "A" – TJ Chaloupky
15. 10. 2017 od 10.00 hod.
Slavoj Obecnice "A" – T. J. Sokol Králův Dvůr "A"
(pokračování na str. 15)
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Nová sezona klepe na dveře
(dokončení ze str. 14)

"B" tým se bude snažit vylepšit své loňské 9. místo v Krajské soutěži 2. třídy sk. C. Zde se mezi největší favority řadí
Tatran Sedlčany "B" v čele s Jirkou Kocurou, dlouholetým
hráčem ligových soutěží. Sedlčanům bude nejspíše nejvíce
sekundovat tým z Hudlic, který má tým dobře poskládaný
ze zkušených hráčů a nadějných mladíků. Ostatní týmy
jako např. Benešov, Hořovice, Žebrák, Čenkov... svedou
boj o střed tabulky tak aby se vyhly boji o záchranu. Tomu
se budeme vší silou snažit vyhnout i my.
Soupiska béčka Slavoje - Petráň Zdeněk, Herink Jan, Lukeš Tomáš, Král Pavel, Steiner Petr, Podsedník Jarda,
Vinš Stanislav a Burian Václav.

naši zkušenější hráči. Cílem bude především sbírání zkušeností našich mladších.
Soupiska céčka Slavoje - Podsedník Jarda, Burian Václav,
Vinš Stanislav, Krátká Tereza, Landsperská Michaela,
Steinerová Vanessa, Srch Radek ml., Matulová Marie
a Steiner Petr.

Pozvánka na první domácí zápasy "B" týmu:
14. 10. 2017 od 13.30 hod.
Slavoj Obecnice "B" – TJ Sokol Hudlice "B"

Všechny zveme do tělocvičny MZŠ především na naše domácí zápasy "A" týmu, protože letos bude k vidění celá řada
doopravdy kvalitních a atraktivních zápasů.

15. 10. 2017 od 13.00 hod.
Slavoj Obecnice "B" – T. J. Sokol Králův Dvůr "B"

Pro případné zájemce, kteří by si chtěli zkusit stolní
tenis, jsou dveře vždy otevřeny každé úterý a pátek
od 17 hodin v tělocvičně MZŠ.
ZP

"C" tým bude hrát Regionální přebor 2. třídy. Základem
mužstva budou naše mladé naděje, které budou doplňovat

SLAVOJ Obecnice
Sezóna 2017/18 se nám už minulý víkend rozjela v plném
proudu a my získali dva body z možných šesti.
Nejdříve ke změnám v mužstvu… Začneme tím nejméně
příjemným, a to, že náš tým opustil, alespoň pro tuto sezónu, Pavel Tobolič (kvůli zranění) a náš nejlepší hráč z minulého ročníku Pavel Hudík. Mužstvo jsme posílili především do obranné části, a to Davidem Kyselákem, který
v prvním působení soutěže PFL za nás odehrál pár zápasů
a v současné době by měl být opět součástí naší sestavy
v zápasech. Hned v prvním kole si připsal gól a asistenci.
Několik hráčů, kteří byli vždy důležitým článkem sestavy,
brzdí zatím zranění - především Pavla Steinera, který má
problémy s kolenem a jeho návrat na hřiště zatím není
znám. Stejný problém měl brankář Jaroslav Kozák, který
už začal před týdnem trénovat a jeho stav je zatím v pořádku, tak snad to tak bude i nadále. Jak na houpačce to má
Jiří Vavroch, kterého občas koleno také zlobí, ale momentálně je fit. Náš tým na kolena bohužel nějak trpí, s tímto
problémem se v současné době potýkají i Pepa Neliba,
Lukáš Stejskal a dlouhodobě Pavel Valach. Všichni tři
však naplno trénují, hrají zápasy a střílí góly ☺.
1. kolo = RADOST I ZKLAMÁNÍ
Bečánov má za sebou první kolo PFL. První zápas jsme
odehráli proti týmu, který skončil v minulé sezóně na třetím místě - Florbal Sedlčany. Nepříznivý stav 1:3 jsme
dokázali otočit a nakonec jsme se radovali z vítězství 4:3
po SN, které proměnil Petr Svoboda a Martin Stoklasa.
Velkým dílem tomu přispěl náš gólman Tomáš Řepík, který
nájezdy soupeře vychytal. V zápase se trefil Lukáš Stejskal, Pavel Valach a Martin Stoklasa. Body: P. Valach 1+1,
L. Stejskal 1+0, M. Stoklasa 1+0, P. Svoboda 1+0 – vítězný nájezd, D. Kyselák 0+1.
Druhý zápas se vyvíjel až překvapivě dobře a nečekaně.
Přestože jsme nastoupili proti obhájcům titulu z minulé
sezóny - Kentauři NK, dostali jsme se rychle do vedení 3:0.

Pozvánka na první domácí zápasy "C" týmu:
21. 10. 2017 od 9.00 hod.
Slavoj Obecnice "C" - SK Březnice "D"
21. 10. 2017 od 13.00 hod.
Slavoj Obecnice "C" – Sokol Hluboš "B"

FLORBAL – PFL

Poté se začal trefovat soupeř, vedení jsme stále drželi, a to
například 4:1 nebo 5:3. Bohužel ve druhé třetině se to
začalo lámat a na začátku třetí třetiny jsme inkasovali
zbytečné góly, na které jsme bohužel už nestačili reagovat.
Konečné skóre se zastavilo na nepříznivých 5:9. Výkon
jsme podali velice dobrý a od toho se musíme odrazit.
Tyto zápasy ukázaly jedno, že dokážeme hrát proti jakémukoli týmu z PFL. V zápase nám chybí dostatečná koncentrace, kdy je potřeba se soustředit od začátku do konce
a podobná vedení, jako jsme měli ve druhém zápase, si bezpečně pohlídat a dotáhnout zápas do vítězného konce.
V tomto duelu se z gólů radoval 2x Zdeněk Karnoš, Nikča
Vokurková, Lukáš Stejskal a David Kyselák. Bečánov
vs Kentauři NK 5:9. Body: L. Stejskal 1+2, Z. Karnoš
2+0, D. Kyselák 1+0, N. Vokurková 1+0, M. Stoklasa
0+2, Z. Malý 0+1.
(pokračování na str. 16)
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Slavoj Bečánov - florbal

(dokončení ze str. 15)

PŘÍBRAMSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Sportovní hala Příbram – Vavex (Plavecký bazén)
Další zápasy nás čekají v sobotu 23. 9.
13.00 hod. Slavoj Bečánov – Rosenthals Lions
16.00 hod. Slavoj Bečánov – Green Bottles
Naše spoluhráčka Nikča Vokurková, která se mimo florbal také
věnuje profesionálně flag footballu
(„bezkontaktní americký fotbal“),
má za sebou výbornou zkušenost
a skvělý zážitek. Dostala se do národního týmu mezi 13 nejlepších
dívek z ČR a odcestovala na ME
do španělského Madridu. Byla to
první účast českého ženského týmu

na ME a Nikča se hned zapsala do historie, když jako
první hráčka za národní tým bodovala. Holky na turnaji
skončily na 4. místě, což je pro ně obrovský úspěch. Jako
jediný tým porazily mistryně z Rakouska, které šampionát
vyhráli 5x v řadě. Získaly cenu fair-play. Velká gratulace.
☺
LS

FOTOSTŘÍPKY z Obecnice

Dokončovací práce silničního ostrůvku na křižovatce

Ukončení realizace stavby chodníku je plánováno na 20. 11. 2017

Nové oplocení u základní školy
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