
Letošní podbrdský končící podzim mne zasáhl tak, jak to
dělá každým rokem. Dostavila se nostalgická nálada
a lenost a nechu�. Nechu� cokoliv psát, hlavně úvodníky.
Padlo to na mne jako mokré listí na trávu, která se chou-
lí před nastávající zimou. Listí se dá shrabat hráběmi,
ale mně se hrábě do hlavy nevejdou. Jak mozeček pro-
hrábnout, aby se zapojil k tvoření? Zkusil jsem alkohol,
nefunguje. Co procházka v lese? Trochu zabrala, barev-
ný obraz brdských lesů rozjasnil přes zrakové zážitky
některé mozkové závity, ale jako vždy zabrala naše vnou-
čata. Zvedlo se mi sebevědomí, když se manželka Evina
vrátila z hlídání těch příbramských. Podala mi omalo-
vánky s Krtečkem a povídá: „To ti posílá naše Malvín-
ka“. Koukal jsem asi dost přiblble na předkreslené krteč-
ky a zajíčky, protože hned dodala: „Říkala, že děda si to
už určitě domaluje sám.“ To, jak mi důvěřuje, mně
vskutku dodalo elán do další tvorby. Pustil jsem se hned
do kreslení obrázků k divokému seriálu Vaška Moravce
o brdském „jettym“. Naštěstí si nepamatujete, co bylo
minule ve zpravodaji nakresleno. Ony totiž moje naivní
ilustrace jsou tak trochu stejné, ale les mi jde úplně nej-
lépe. Také jsem si domaloval krtečka a skoro jsem nepře-
tahoval. Jde to dost složitě, když je člověk přetažený
z politiky, z podzimu, z práce.... tedy ze zaměstnání, ně-
kteří dobří kamarádi „táhla“, by se začali hned pochech-
távat: „To jo, ty a práce, hehe.“ Stejně mi závidí, kde
dělám“. Také jsem unaven volbami. Jejich výsledky mo-
hou našemu nepolitickému zastupitelstvu přinést víc
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Zveme vás  na

zahájení adventu
v neděli 3. 12. 2017

v 17 hodin na návsi

u vánočního stromu

v Obecnici

Vánoční hra Narození Krista
v podání Divadelního spolku Skalka

v kostele sv. Šimona a Judy od 17 hodin

Rozsvícení vánočního stromu
Vypouštění lampionů štěstí

Srdečně

Vás zveme!

papírů, které budou obecní úřad a starostu zdržovat
od smyslupné práce a mohou způsobit, že může být
méně peněz na investice a hospodaření. Z dlouhodobého
sledování naší politické elity jsem nabyl dojmu, že se
tam myslí ekonomicky hlavně na sebe, na rodinná hníz-
da a jiné podobné záležitosti. To mně připomnělo po-
myslet také na své blízké. Malý Melichar zatím nemlu-
ví, jen ukazuje prstem. Mohli by to dělat při diskuzi
v parlamentu i naši politici a možná by se domluvili
rychleji a lépe, ubylo by nesmyslných zákonů  a ještě
nesmyslnějších novel. Opoziční politik by vystoupil
za pultík a ukazoval do sálu: „Ty, ty a ty“. Hned by se
vědělo, kdo nosí domu erární tužky a gumy. Protivník
by mu to vrátil výkřikem: „Já ne, ty, ty a ty.“ Poté by
vystoupil premiér, pozvedl by prstík jako náš Melichar
a zahrozil by: „Tytyty.“ A mohli by jít domu. Já se vrá-
tím také domu. Maminka Eva omylem sebrala Toníkovi
kartáček na zuby. Toník si hned běžel stěžovat babičce
Helče: „Taky jsi brala mamince kartáček na zuby?
Ne,nebrala. A dědovi Václavovi? Také ne. A strejdovi
Václavovi? No, také ne. A Svatému Václavovi? Ale kde
ten by asi měl kartáček Toníku? Přeci na hlavě. To asi ne.
Tak ho měl asi v pideli.“ „Tondo to se přeci neříká“,
umravňuje jej od něj odvrácený táta. No zkuste se ne-
smát. I pan premiér, hlavu pod pultem by zvolal: „Tyty-
ty.“ To můžete s klidem dnes dělat na mne, když už jsem
konečně dopsal o svém nostalgickém podzimu.

bs
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UZÁVĚRKA  prosincového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v pondělí 11. prosince 2017

ZPRÁVY
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zvýšení bezpečnosti chodců
v obci Obecnice
Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců
v Obecnici. Zejména se toto opatření dotkne bezpečnosti
dětí, které navštěvují základní a mateřskou školu v Obec-
nici.
Stavba je spolufinancována Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj Integrovaného regionálního
operačního programu.

Jubilea v listopadu slaví a budou slavit
Eva Štamberková  65 let
Blanka Andělová  75 let
Růžena Průšová  55 let

Jana Vimrová  75 let
Jaroslav Anděl  80 let

Jaroslav Eichler  55 let
Zdeněk Kozák  70 let
Josef Němčák  70 let

Jubilea v prosinci budou slavit
Pavel Štamberk  70 let
Eduard Švára  65 let

Antonín Tůma  60 let
Karel Oberfalcer  70 let

Milan Švehla  55 let
Rudolf Líbal  50 let
Eva Poláková  65 let

Václav Poplštein  55 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

Zastávka autobusu na Drahlín

Dokončený mostek

Při sedmnáctém listopadu
17. listopad nás ani letos

nenachytal v klídku a poho-
dičce. Máme za sebou jedny
volby a na dveře už klepou
další. Nacionalisté se nevybí-
ravě otírají už i o ty nejmenší,
imigranti k nám pořád ne-
chtějí, počasí si taky dělá,
co chce... Ale naštěstí jsou
mezi námi i ti, kteří dávali
všanc své životy v bojích
světové války nebo ti, kteří i si nenechali pískat ani dal-
ších čtyřicet let. Taky mezi námi chodí lidé, kteří neváhají,
bez ohledu na vlastní nebezpečí, vynést z hořícího domu
cizí dítě nebo nastavit vlastní tělo autu, jen aby nebyli zra-
něni malí školkáčci.

Naše pocity jsou součástí našeho vnímání světa a jak se
do lesa volá... S tím voláním – volme dobře slova, někdo si
možná ani „do huby“ nevidí. Podle Budhy slovo totiž po-
chází myšlenky. Ze slova se stává skutek a ze skutků zvyk,
který utváří náš charakter. Jako stín provází naše tělo,
i my se ubíráme tam, kam nás vedou naše myšlenky.
Tak tedy š�astnou cestu toho 17. listopadu. Evas
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Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
podzimní vítr nám rychle odnesl uplynulý měsíc, a tak vám
opět přiblížím, co se dělo u vašich hasičů. V neděli 22. října,
pokud jste zrovna jeli do Hluboše, jste si mohli všimnout,
že se tam pohybuje větší počet hasičů. To bylo způsobeno
tím, že jsme prováděli dálkovou dopravu vody z koupaliště
pod Hluboší do rybníčku v Hluboši. Této akce se účastnili
sbory III. okrsku Příbramského. A to konkrétně Obecnice,
Hluboš, Kardavec, Sádek a přidali se i Bratkovice. Akce
začala hlavní poradou u koupaliště. Poté jsme rozestavěli
mašiny a spojili vedení. Protože jsme museli přecházet ha-
dicemi přes cestu, bylo nutné použít přejezdové můstky.
V tomto úseku jsme museli řídit  dopravu. V první fázi měli
na starosti přejezd my a hodně nás překvapilo, kolik lidí
neumí přes přejezdy přejíždět. Asi v polovině akce jsme
střídali první mašinu, kterou měl Kardavec. Akce trvala
zhruba čtyři hodiny a povedla se. Do rybníku se podařilo
napumpovat potřebnou vodu. Pro ostatní sbory byla dál-
ková doprava vody novým poznatkem, pro nás tak moc ne.

 Když jsme přijeli z dálkové dopravy vody a začali uklízet
potřebné náčiní, rozezněla se siréna. V 15:05 nám byl na-
hlášen požár v Bratkovicích, konkrétně nad Dominikální-
mi Pasekami. Protože jsme ještě vyklízeli vlek s náčiním,
odjela k požáru nejdříve pouze Tatra s posádkou. Ostatní
naši členové se mezitím dostavili do hasičárny a práci
s úklidem dodělali. Poté jsme se spojili s výjezdovým druž-
stvem, zda máme také vyjet k akci. Po telefonické domluvě
jsme také vyjeli, protože se jednalo o extrémně neprostup-
ný terén. Za našimi kluky jsme rychle dorazili a zapojili se
do zásahu. Při cestě co nejblíže k požářišti museli být
poraženy asi čtyři stromy. A to jsme ještě museli vodu vy-
táhnout do cca stometrového převýšení. Oheň se nakonec
podařilo uhasit a my jsme se stejnou cestou vrátili domů.
Byli jsme všichni rádi, že je akce úspěšně zakončena. Chtěl
bych vám všem připomenout, že v lese (i když je podzim
a mokro) by se rozdělávat oheň neměl.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice

Všichni si určitě pamatujete, že v období mezi 28. a 30.
říjnem se přes naše území přehnala vichřice Herward, kte-
rá byla nejničivější za uplynulých deset let. Ze začátku to
vypadalo, že budeme mít klid. Ale v neděli to začalo. Ranní
budíček v 7:48 nám oznámil, že jsou padlé stromy mezi
Obecnicí a Osečí. Ty byly zlikvidovány rychle. Sotva jsme
se vrátili domů, byl vyhlášen další poplach v 10:52. Jelo
do Oseče, kde strom zasahoval do vozovky a poté jsme li-
kvidovali strom u Spolkového domu. V té době už přestá-
valo fungovat operační středisko v Kladně, protože bylo
přetíženo. Vichřice nám připravila ještě jeden výjezd
v 16:07 do Brd, konkrétně na Alianku, kde byly též spada-
né stromy. Více práce jsme naštěstí s Herwardem neměli.

V neděli po Sv. Martinu bylo naši Tatru vidět, jak jede
k čističce, kde jsme museli vyčistit přítok do čističky, který
se kolem poledne ucpal. Po chvilkovým boji se to podařilo.
Velice nás překvapiloe, co se v kanalizaci všechno vyskyt-
ne. Po proražení „špuntu“ na nás na česlech čističky vy-
plavalo chumáč hadrů. A ty rozhodně do kanalizace nepa-
tří,  patří do popelnice. Bohužel jsou v naší obci lidi, kteří
si neuvědomují, že když se kanalizace ucpe, tak musejí být
vynaloženy náklady na opravu, musí zaplatit obec.

V poslední řadě bych chtěl připomenout, že ne všude se
může u cesty parkovat. Občas jsem udiven, když procházím
k večeru obcí, jak lidé parkují. Určitě byste nebyli rádi,
až bude potřeba projet velkou hasičskou technikou k nena-
dálé situaci, a zrovna váš soused by nenechal na komunika-
ci dostatečný průjezd, a my bychom se k vám včas nedostali.
Malý průjezdný profil je vidět pravidelně u školy. I když se
tam v horní části posunul plot, aby se tam dalo parkovat,
tak spoustu lidí stále parkuje ve spodní části, někteří
dokonce i v křižovatce. Když tam budete parkovat, zkuste
popřemýšlet, zda tam projede víc než jen osobní auto.

Nakonec všem přeji krásně prožitý před adventní čas.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

HALOWEEN ve škole

Dne 31. října 2017 se ve škole připomínal svátek
„Halloween“. Většina žáků 1. stupně přišla v maskách.
Po škole se procházeli kostlivci, strašidelní zombíci, čaro-
dějnice a čarodějové, duchové, upíři a upírky, dokonce
i mumie a liška. Žáci se seznámili s tradicemi a zvyky oslav
svátku Halloween. Třetí vyučovací hodinu se konal v tělo-
cvičně halloweenský ples. Žáci se aktivně zapojili do ryt-
mických a pohybových her, společně si zatancovali ptačí
tanec a macarenu.

Největší radost z tohoto dne měli naši noví prvňáčci, kte-
ří celý den trávili v hlavní budově školy.

Co se jim nejvíce z celého dne líbilo, jsme zjiš�ovali v malé
anketě.

„Nejvíce se mi líbily tance.“ (Zuzana Kadlecová)
„V tělocvičně hrály hezké písničky.“ (Beáta Laipoldová)
„Mě se líbilo všechno.“ (Barbora Juríková)
„Líbilo se mi focení masek.“ (Adélka Roušalová)
„Zaujal mě tanec Mašinka.“ (Matěj Urban)
„Naučil jsem se  tanec Mašinka.“ (Lukáš Peták)
„Děti měly krásné převleky.“ (Lucie Švehlová)

„Líbily se mi pracovní listy od
paní učitelky.“ (Vojtěch Šrámek)
„Líbil se mi tanec Praní prádla.“
(Jan Peták)
„Převlékla jsem se za čarodějnici.
Bylo to super.“ (Adélka Prokešo-
vá)
„Hodně se mi líbila maska dvoj-
čat.“ (Romana Srchová)
„Mě se líbilo učení ve škole.“
(Adam Kakus)
„Ve škole bylo hodně masek upírů,
kostlivců a čarodějnic.“(Vanesa
Novotná)

Mgr. Eva Bízová
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Podzimní tvoření v 1. třídě

V úterý 24. 10. 2017 se sešli rodiče prvňáčků na podzim-
ním tvoření „ Pečeme písmenka“.

Nahlédnutí do první republiky

Dne 10. 10. 2017
vyjela 9. třída vla-
kem na výstavu
13. komnat první re-
publiky. Velice nás
zaujalo krásné auto
z dřívějších dob,
hračky, jak vypada-
ly šaty a mnohem
více věcí. Měli jsme
i tu možnost se se-
tkat s tím, jak to vy-
padalo v domácnos-
ti. Po prohlídce jsme
šli na procházku
historickým cent-
rem Prahy s výkla-
dem pana učitele
Kernala.

Tento výlet se nám velice líbil a těšíme se na další příleži-
tost se podívat do Prahy. Š. Strniš�ová, 9. tř.

Rodiče se na společné setkání těšili, napekli bábovky,
buchty a připravili občerstvení. Dobrůtky dětem moc chut-
naly.  Během této akce panovala příjemná atmosféra.
Všichni si tvoření užili.

Poděkování patří i našim kuchařkám, které nám druhý
den vytvořená písmenka zapekly v troubě.

Mg. Eva Bízová

SVÁTEK STROMŮ

Nejprve prv-
ňáčci předvedli
rodičům krátký
program písní a
básní. Poté se
všichni odebrali
do prostor škol-
ní jídelny, kde
společně ze sla-
ného těsta vy-
modelovali pís-
menka velké tis-
kací abecedy.

V pátek 20. říj-
na vyrazila škol-
ní družina s lesní
pedagožkou Pet-
rou Večeřovou do
lesa, směr lesní
cesta Klobouč-
ská. Nejprve se
děti seznámily
v úvodním kru-
hu, kde jsme si
řekli, že jsme se
v lese sešli na po-
čest svátku všech
stromů. Děti do-
staly do ruky jele-
ní parůžek a kar-
tičku s obrázkem
zvířete nebo stro-
mu. Parůžek putoval po kruhu a ten, kdo ho držel, se mu-
sel představit a říc, co je na kartičce. Poté jsme se přemís-
tili k borové kultuře. Děti určily, o jaký strom se jedná
a k čemu slouží bílá barva na špičce stromu. Pokračovali
jsme do bukového lesíka, kde děti měly za úkol najít bukvi-
ci a dozvěděly se, že bukvice jsou největší pochoutkou pro
divoká prasata. Od buků jsme přešli k oplocence a řekli si,
kdo ji postavil, k čemu slouží a jaký je rozdíl mezi oplocen-
kou a lesní školkou. Děti dostaly za úkol najít nejprve
smrkovou šišku. To se podařilo všem. Šišku okousanou
od veverky našel málokdo a jedlovou šišku nenašel nikdo,
ne proto, že v okolí žádná jedle nebyla, ale proto, že jsme se
dozvěděli, že se jedlová šiška na stromě rozpadá. Nakonec
se děti rozmístily do družstev a vyzkoušely si, jak je těžké
se pohybovat v lesním prostoru poslepu. Odpoledne uteklo
jako voda a přišlo loučení. Děti dostaly krásné pexeso
s obrázky lesních zvířat.

Hana Poláková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

S dětmi jsme ve středu
18. 10. navštívili míst-
ní knihovnu ve spolko-
vém domě, kde jsme se
dozvěděli, jak se snad-
no můžeme orientovat
mezi knihami. A to po-
mocí třídění podle pís-
men, kterým začíná
jméno autora nebo
druhu zaměření knih.
Poslechli jsme si stra-
šidelný Halloweenský
příběh a nakreslili ob-
rázek.

Ve čtvrtek 19. 10. do-
poledne jsme se vydali
na výlet na nedalekou
oboru s daňky. Kde jsme pozorovali nejen daňky, ale i ryby,
králíky a kamerunské kozy. Procházeli jsme nádhernou
zahradou a kochali se její krásou.

hrály na sběr surovin, co patří a nepatří do kompostu;
na žížalu a na ptáčky. Na závěr si všechny děti pohladili
živého ježka.

Z Ochrany fauny České Re-
publiky k nám do školky
v úterý 24. 10. přijela s výu-
kovým programem ,,Kom-
post,, slečna, která nám pově-
děla co je to kompost. Kdo
v něm žije, co do něj patří, jak
se o něj starat, jeho užitek
a jiné zajímavosti. Děti si za- (pokračování na str. 7)
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Mateřská škola

(dokončení ze str. 6)

Ve středu 25. 10. proběhl ve školce
a v místní Staročeské hospodě
společně se školní družinou Hal-
loweenský ples. Je to zábavný
irský svátek. Sice stále typický
pro anglicky mluvící země, přesto
se dýně a strašidelné dekorace sta-

Také k nám do školky přijelo „Divadlo kolem“ s pohádkou
pro děti. Představení trvalo necelou hodinu, kde vystoupi-
li dva herci. Pohádka s názvem „Kamarádství nad zlato
byla opravdu moc hezká, poučná a upoutala všechny děti.
Pohádky se zúčastnila třída Berušek, Žabiček a 1. třída
základní školy. Hlavními postavami byli Honza a jeho ka-
marád Nebojsa. Cílem příběhu bylo poučit děti, jak se mají
k sobě chovat a že přátelství a kamarádství je nad zlato.

Momentálně ve školce probíhá sběr papíru, soutěž o nejo-
riginálnějšího draka (práce rodičů s dětmi). V brzké době
nás čeká vyhlášení soutěže a Drakiáda s rodiči, na kterou
se všichni moc těšíme.

ly součástí naší podzimní výzdoby a děti v maskách čaro-
dějů, čarodějnic, duchů, netopýrů, zombie, dýní či různých
strašidel dodaly tomuto dni výjimečnou atmosféru.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Co proběhlo:

V měsíci říjnu byl v rámci spolkového domu opravdu
nabitý program.

V pondělí 23. 10. proběhl kurz s Blankou. Tentokrát se
tvořilo z pedigu a tak pod šikovnýma ručkama návštěvní-
ku vznikaly nádherné ošatky. Samozřejmě vše pod pečli-
vým dohledem paní Blanky. Myslím si, že kurz pletení
z pedigu se vydařil. Návštěvníci byli moc šikovní, práce se
jim podařila i paní Blanka měla velkou radost z vytvoře-
ných děl. Všichni jsme tak byli spokojení a těšíme se na
další kurz, který bude brzy… ☺

Ve středu 25. 10.
proběhl ve spolu-
práci se školní
družinou a ma-
teřskou školou
dětský halloween-
ský ples. Všichni
jsme se sešli v od-
poledních hodi-
nách na sále sta-
ročeské hospody.
Pro děti byl při-
praven program
v podobě tanco-
vání a soutěží.
Za každou soutěž
byla připravena
odměna. A tak se
celé odpoledne
soutěžilo, skota-
čilo, tančilo, ale
hlavně strašilo.
Nevěříte?

Však se podívejte
sami… ☺

V úterý 24. 10. v knihovně proběhla beseda se spisovateli
Jiřím W. Procházkou a Klárou Smolíkovou na téma „ Jak
se píše ve dvou“. Pan Procházka je autorem detektivek
a fantasy knih – například kniha Není krve bez ohně. Paní
Smolíková je zase autorkou knih spíše pro děti - například
Vynálezce Alva. Tito dva spisovatelé jsou ve skutečnosti
manželé. A i když každý píše jiný žánr, jednoho dne zkusili
tvorbu společnou. Pod jejich rukama tedy vzniklo napří-
klad dílo pro dospělé „Mrtvá šelma“, což je kniha pro do-
spělé. Napsali dílo ale i pro děti – například knihy „ Tajná
dvojka A+B“. Na besedě jsme se dozvěděli nejen jaké to je
psát ve dvou, ale také spisovatelské začátky, vydávání
knih, a další body ze spisovatelského světa, ale také nám
zodpověděli veškeré dotazy. Za mě byla beseda velice pove-
dená. Návštěvníci byli spokojeni. A pro naši knihovnu
byla čest návštěva právě těchto dvou spisovatelů
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Aktuáln í  dění  a  akce  v  knihovně  také  můžete
s l edovat  na  webových  s t ránkách  kn ihovny :
http: / /www.obecnice.knihovna.cz/

Ve čtvrtek 9. 11. proběhla be-
seda se spisovatelkou paní
Jitkou Ládrovou. Paní Ládrová
je autorkou fantasy. Přijela
za námi až z krkonošských
lesů. V rámci besedy hovořila
o tom, jaké to je stát se spisova-
telkou. Dozvěděli jsme se napří-
klad, že začátky nejsou vůbec
jednoduché, ale možností jak se
prokousat ke psaní je spousta.
Vyprávěla nám i o svém fantasy
světě, jak ho vidí sama autorka
a jak lidé okolo ní. Beseda byla
vydařená a kdo ví, třeba se
s paní Ládrovou ještě setkáme.

Z kroužku VŠEZNÁLEK

Mateřská škola v knihovně

V pátek 10.11. knihovnu navštívila místní mateřská ško-
la. Pro děti bylo připraveno povídání o Svatém Martinovi,
omalovánka, Svatomartinské bludiště a písničky o Svatém
Martinovi. Děti byly velice šikovné a pozorné. Těším se na
další návštěvu s nimi.

Na kroužku každý týden
tvoříme jako o závod. V ak-
tuálních měsících jsme tvo-
řili například škrabací ob-
rázky, kasičky na korunky.
Nebo jsme byli v keramické
dílně, kde vznikaly soví mis-
ky nebo například adventní
kapříci. Další tvorba už
bude směřovat spíše do té
Vánoční nálady.

Akce na listopad a prosinec:

22. 11. Kurz s Blankou – Zdobené vánoční kouličky
– začátek v 17.00 hodin.
6. 12. „V Hrsti“ Beseda s ilustrátorem
Vojtěchem Juríkem
– začátek v 18.00 hodin.
13. 12. Česko zpívá koledy
– přij
te si společně zazpívat
– začínáme v 18.00 hodin.

Jménem všech strávníků

školní kuchyně děkuji

paním kuchařkám za skvělé obědy,

na kterých si všichni rádi pochutnají!

Kristýna Strmisková

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Každé pondělí od 16.00 hodin –
přij
te si přečíst nebo poslechnout
pohádku.
Čteme dětem 20 minut denně. ☺
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Z Prahy do Svatojánských proudů

(pokračování z minulého čísla)

Byl jsem napjatý jako struna, za kterou zatáčkou se osa-
da již objeví. Za touto? Za tou další? O Ztracence jsem
dosud pouze četl a dvakrát jí viděl shůry, z protější Smeta-
novy vyhlídky nedaleko od obce Třebsín. Nebylo tudíž
divu, že jsem tuto „legendu“ chtěl zažít tak říkajíc na vlast-
ní kůži. ☺ Vzdálený hlahol a větrem nesený závan kouře
z ohně prozrazoval, že se neomylně blížím k osadě. Minul
jsem poslední stromy a najednou tu stála proti mně v celé
své kráse. Louka, saloon, písčité hřiště, ohniště, osadní
totem, dřevěné chatky a pár osadníků, kteří mě srdečně
zdravili, jakoby jsme se znali odnedávna. Cítil jsem se tak
trochu jako vetřelec, ale postupně jsem si dodával odvahy,
až jsem si nakonec dovolil sejít z cesty vedoucí skrz osadu,
abych si jí trochu blíž prohlédnul. A jakže se tato legendár-
ní trampská osada vlastně zrodila? To je pro příchozí
popsáno na tabuli, jejíž text k tomuto místu  sděluje násle-
dující: „Psal se rok 1918, skončila 1. světová válka a do ci-
vilního života se vracela také skupina šesti mladých chlap-
ců. Hledali zapomenutí na válečná léta, a protože mládí
je často romantické, vydali se proti proudu Vltavy až do ro-
mantických a divokých Svatojánských proudů, kde našli
krásné místo k táboření. Vraceli se sem každou sobotu, a to
většinou pěšky z Prahy, podél Vltavy přes Štěchovice. Své-
mu tábořišti říkali Vydří doupě, později ho přejmenovali
na Tábor řvavých. Když se v pražských biografech začal
promítat film Červené eso, začali místo nazývat podle zlato-
kopeckého tábora Ztracená naděje. V roce 1922 měla osada
již 105 mužských a 18 ženských členů. Na Ztracenku, která
se stala vzorem pro založení dalších trampských osad, se
sjíždělo mnoho známých osobností z řad hudebníků, herců
a sportovců, např. malíř Zdeněk Burian nebo komik Jaro-
slav Štercl. Nejznámějším z nich byl nejpopulárnější
trampský textař a skladatel Jarka Mottl, který zde prožíval
61 let svůj trampský život.“ První chata stála pod Mraven-
čí skálou, která je dnes pietním místem. Na jejím vrcholu
je umístěn osadní totem a stojí zde i tzv. pietní sloupy. Jsou
to torza kmenů stromů ovinutá stonkem, na který se upev-
ňují jména zemřelých kamarádů z osady s datem jejich
úmrtí. V okolí těchto sloupů je rozptýlen popel některých
z nich, proto je sem vstup přísně zakázán.  Černým obdo-
bím pro Ztracenku byly jarní „ledové dřenice“ při velkém
jarním tání v roce 1929 a v roce 1941. Druhá byla o to hor-
ší, že na osadě bylo již mnohem více chat. Snad nejhorší
byla pro Ztracenku výstavba a napuštění Štěchovické pře-
hrady, kdy bylo zaplaveno původní místo osady a celá Ztra-
cenka se musela stěhovat nad zátopovou zónu, kde se
nachází dodnes. Součástí osady je i hřiště, nebo� se zde
hojně sportovalo, hlavně se hrál volejbal. Byl pořádán kaž-
doroční meziosadní turnaj o putovní „Totem Ztracené na-
děje“. Tradice meziosadních turnajů je v mnohých osadách
zachována dodnes. Kromě toho Ztracenka pořádala kaž-
dých 5 let od svého vzniku jubilejní Potlachy, které byly vy-
hlášené a oblíbené pro svůj program a vystoupení známých
a populárních účinkujících. Doufejme, že v osadě budou
při jubilejních potlachách ještě dlouho znít slova písničky
Jarky Mottla „Osada stará je naše máma, osada stará ne-
umře s náma, ta bude za sto let vyprávět, až my budeme
spát, kterak jí měl každý rád“. Z mého snění, jak to na mís-
tě asi vypadalo před těmi sto lety, mě probralo zahoukání

do Štěchovic. Minul jsem osadu Fáberku, pojmenovanou
po oblíbeném převozníkovi Fáberovi, který tu měl přívoz
s kantýnou a miloval zdejší trampy. Vystoupal jsem k roz-
cestí Nad přehradou, odkud se mi po chvíli otevřel pohled
na těleso hráze Štěchovické přehrady, tentokrát z trochu
jiné perspektivy než při cestě lodí. Následovala lávka, pod
níž vede mohutné potrubí, součást přečerpávací elektrár-
ny. Štěchovická přehrada byla postavena jako druhá část
Vltavské kaskády. S její výstavbou se začalo v roce 1938,
avšak kvůli průběhu 2. světové války byla do úplného pro-
vozu zapojena až v roce 1945. V průběhu výstavby přehra-
dy bylo dodatečně rozhodnuto o vybudování vysokotlaké
přečerpávací elektrárny, která byla uvedena do provozu
v letech 1947-1948. Na svou dobu byla elektrárna velmi
moderní a dokonce byla třetí největší na světě. Tlakovým
potrubím je spojena s akumulační nádrží Homole, která je
umístěna na stejnojmenném vrchu. Poslední zastávkou
mého výletu bylo městečko Štěchovice, ležící na soutoku
Vltavy a Kocáby, kterou trampové pojmenovali Hadí řeka.
Obci dominuje kostel sv. Jana Nepomuckého, postavený
v letech 1911-1914 ve slohu secesní romantizující architek-
tury podle návrhu Kamila Hilberta. Ke vzniku tohoto kos-
tela se váže jedna zajímavá historka související s vltavskou
plavbou. Před polovinou 19. století totiž sedlák z osady Sá-
zava u Davle jménem Matěj Rada koupil ve Štěchovicích
hospodu Na Salaši a kromě jejího provozu a sedlačení se
začal věnovat také obchodu s palivovým dřívím. Při jedné
cestě po rozvodněné řece v březnu roku 1853 ale jeho plavi-
dlo kleslo ke dnu, a ačkoliv se obchodník zachránil, zemřel
za několik dní na zápal plic. Ve své poslední vůli odkázal
Štěchovickým více než 20.000 zlatých na stavbu kostela.

 Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek

parníku, který
akorát proplou-
val okolo Mra-
venčí skály při
své zpáteční cestě
do Prahy. I já
jsem zvedl kotvy,
rozloučil se se
„Ztracenou nadě-
jí“ a po břehu Vl-
tavy jsem vyrazil
k cíli mé cesty –
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 LÉKAŘ A VY • Popáleniny

Ochladilo se, začínáme topit v krbech, možná
kamnech, horký čaj se vždycky hodí, možná i gro-

ček nebo kávička s rumíčkem? Ale bez toho všeho, co je
výše uvedeno, se můžeme s rizikem popálenin setkat kdy-
koliv. A protože opakování je matka moudrosti, poj
me si
zase o nich něco povědět, abychom nezůstali jen bezmocně
zírat na dítě polité horkým čajem. Nejdříve několik situa-
cí, které mohou být pro vznik popálenin nebezpečné, ale
další a další asi najdete všude kolem sebe. Rychlovarná
konvice v domácnosti asi nejnebezpečnější předmět, který
má pro děti mnoho přitažlivostí. Svítí, hučí, bublá, a hlav-
ně má kabel, za který se dá krásně zatáhnout. Vodou pak
zalijeme cokoliv v hrnku, který postavíme na stůl. A když
je na tom stole zbrus, problém je jen otázkou času,
i za ubrus se dobře tahá. Hrnce s horkou vodou, které se
v kuchyni přemís�ují, obsah se cedí …, stačí škobrtnutí,
nešikovné scezení tekutiny do ruky, dítě se připlete pod
nohy.. Vodovodní baterie už jsou často pákové a pustit
vodu můžeme i omylem zachycením za baterii. A pokud je
nastavena zrovna na horkou vodu a dítě sedí ve vaně....
Krby jsou svým světlem a pohybem plamenů pro děti taky
velmi přitažlivé. Jen se opře o sklo dlaní... Otevřený krb
může být i překvapivě zrádný. Skvrna na kalhotách čers-
tvě vyčištěná benzinovým čističem a stačí se projít blízko
otevřeného ohně a už kalhoty hoří přímo na těle. Někdy se
stane, že chytne olej na pánvi. Víme, že vodu nikdy, ale
i pokus o vynesení pánve do bezpečí, třeba na zahradu, ne-
musí být dobrý nápad. Olej se při pohybu s pánví dá také
do pohybu, nejdřív na jednu a pak na druhou stranu.
A když vyšplouchne z pánve... Určitě má každý své zkuše-
nosti, které by mohl použít jako příklad. A za jak dlouho
udělá teplá voda vážné a hluboké popáleniny? Za 10 minut
49 stupňů teplá, 53 stupňů teplá za l minutu a 70 stupňů
za dvě vteřiny. Nezapomeňme, že kávu zaléváme vodou
vařící! Nebezpečná je i samotná pára. Tím, že se ochlazuje
a mění na kapalinu, ještě předává teplo do okolí a popále-
niny horkou párou jsou velmi nebezpečné.

U popálenin je důležitý nejen jejich stupeň, ale i rozsah.
Dlaň včetně prstů má plochu jednoho procenta tělesného
povrchu, a abychom se mohli rychle orientovat v rozsahu
popálení, existuje tzv. pravidlo devíti, které vyjadřuje pro-
centa plochy jednotlivých tělesných partií jako násobky
čísla devět. 9% má hlava a paže , přední a zadní část trupu
po 18%, každá dolní končetina představuje 18%, oblast
genitálií je l%. U dětí je plocha hlavy 18% a dolních konče-
tin po 14%. Podle rozsahu hodnotíme závažnost popáleni-
ny takto: každá popálenina u dítěte do dvou let nad 5%,
u dítěte 2-10let nad 10% a u osoby starší deseti let nad 15%
vyžaduje hospitalizaci a může být život ohrožující!

A jak je to se stupněm tedy hloubkou popáleniny?
I.stupeň vzniká krátkodobým dotykem horkého předmětu.

červená, zuhelnatělá, dochází k odumření tkáně, hojí se
měsíce jizvami, často je nutná operace. Pro závažnost po-
ranění je důležité i lokalizace popálení, na obličeji se jedná
hlavně o stránku estetickou, u rukou o porušení jejich
funkce s trvalými následky.

 A co tedy s tím? Pokud se staneme svědky takového úra-
zu, je třeba nejprve (jako vždy) zajistit vlastní bezpečnost.
Zamezíme dalšímu působení tepla – vypneme horkou vodu,
odstraníme převrženou konvici, uhasíme oděv – hořící člo-
věk má tendenci utíkat, čímž hoření podporuje. Přehodíme
přes něj třeba deku, kabát, válíme jej po zemi.. Po opaření
co nejrychleji sundáme oděv. Hned začínáme s chlazením
popálenin. Pokud jde jen o místní popáleninu, chladíme
do úlevy od bolesti nejlépe tekoucí vodou. Během chlazení
odstraníme škrtivé předměty – hodinky, náramky, prsteny
– popálenina bude otékat a pod kovovými předměty se bude
díky tepelné vodivosti držet teplo. Proud vody nenechává-
me dopadat přímo na popálené místo, vyvolávalo by to bo-
lest. Necháme ji na popáleninu stékat. Malé popáleniny
prvního stupně obvykle nevyžadují lékařské ošetření.
Je vhodné na ně aplikovat Panthenol. Plošně rozsáhlé
popáleniny nechladíme do úlevy od bolesti, ale krátkodo-
bě, aby nedošlo k celkovému podchlazení organismu. V ta-
kovém případě voláme záchranku stejně jako u všech po-
pálenin třetího stupně. Přiškvařené oděvy nestrháváme,
opatrně kolem odstřihneme. Puchýře nepropichujeme.
Popáleniny druhého stupně, které svým rozsahem nepo-
třebují lékařské ošetření, kryjeme sterilním mastným ty-
lem nebo gelem na popáleniny.

Podle věku jsou popáleniny nejrizikovější pro děti do tří
let a pro seniory nad 65. Tak dávejme na naše staroušky
a děti trochu pozor, a� 8. října, kdy je Den proti popáleni-
nám, si můžeme sednout v klidu k vonící kávě. ☺

Drsvo.

Hodnocení popálenin

Kůže je zarudlá,
bolest je v místě,
někdy lehký
otok, žádné
puchýře, samo se
zahojí do několi-
ka dnů. II. stu-
peň je závažněj-
ší, tvoří se
puchýře nebo
příškvary, bolest
je v místě, může
být až šokový
stav. III. stupeň
paradoxně nebo-
lí, kůže je vosko-
vě bílá, špinavě

Světlo v obraze
s podtitulem „český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené“ je název výstavy, která je v současné době
v Jízdárně Pražského hradu. Je to velká výstava - 520 obrazů od 78 autorů. Obrazy zapůjčily státní i soukromé organi-
zace, některé obrazy jsou vystaveny poprvé. V impresionismu byly hlavním vyjadřovacím prostředkem barevné skvrny
zachycující jevy a jejich neustálé světelné proměny. Vystavené obrazy ukazují různé vývojové fáze impresionismu a jsou
seřazeny podle námětů do několika oddílů např. Zátiší, Zima, Zahrady a parky, Kouzlo venkova a další.
Výstava je uspořádána tak, aby byla pro diváky srozumitelná a zajímavá. Je otevřena denně, tedy i v pondělí od 10
do 18 hodin až do 7. ledna 2018. E.T.
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

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

Kapitola XIX.  •  Prcháme a zase prcháme (Pokračování)

"Nedá se svítit, musíme to risknout. Joe, připrav si bou-
chačku a nemilosrdně sejmi každého opičáka, kterej
na nás jukne z křoví. Nemíním v lepším případě skončit
na několik desetiletí jako jejich zajatec. Doma mě čeká ro-
dina," chopil jsem se role vůdce skupiny, nebo� Karel vypa-
dal v tomto okamžiku spíše naštvaně a bezradně. Až se do-
staneme do nějaké mely, rád mu místo vojevůdce přene-
chám. Te
 ale jsem se rozhodl, že zodpovědnost vezmu na
sebe a naší povedenou rotu vyvedu z obklíčení do bezpečí.

Zkontroloval jsem si, jestli mám revolver nabitý a Karel
několikrát zaryl svůj boviják do prstnaté země. S výsled-
kem byl asi spokojen. Pokynul jsem mu, aby popadl
za ruku starého pána a tiše jsem vyrazili udaným směrem.

Ono se to nyní lehce řekne, že jsme vyrazili, ale asi nám
všem trochu jektaly zuby. Já jsem si alespoň velice dobře
uvědomoval, že jsem v předchozí bitce zranil jednoho člena
opičí tlupy a mám tedy u nich pořádný vroubek. Adrenalin
se mi zase tlačil do žil. Jelikož Brdy přeci jenom nejsou
amazonská džungle, ale středoevropský les, tak jsem dou-
fal, že narazíme brzy na nějakou silnici, které protínají
zdejší vojenský prostor. Tam bychom si ve skrytu, třeba na
stromě, počkali na jakékoliv auto, nejlépe samozřejmě ná-
kladní nebo alespoň dodávku a to nás odveze do bezpečí.
Ještě jsem neslyšel, že by některý motorista v Brdech měl
problémy s Yettii. Jó, srnku srazit, to ano, toho byla černá
kronika plná, nebo se střetnout s kancem "sebevrahem", ale
o opicích ani slůvka. Takže silnice a následně auta budou
naší stoprocentní záchranou. To jsem také kamarádům
hned za chůze šeptem sdělil a Joe i Karel hned pookřáli.

 "Ty seš fakt makovice, to je skvělej nápad," pochválil mě
dokonce jindy spíše nerudný bezdomovec-zálesák. Joachim
se zatetelil radostí, jako kdyby už byl venku z lesa, ale
k tomu bylo ještě bohužel daleko.

V útulném prostředí domácího pokoje se rád dívám (když
jsem sám), proč bych to nepřiznal, i na různé válečné fil-
my, třeba z Vietnamu a podobně. Ono se na to dobře kou-
ká, když máte nohy na stolku a vedle vás se kouří ze šálku
s kafíčkem. V posledních dvou dnech jsem se ale ocitnul
v takové menší válce doslova oběma nohama naráz a vůbec
se mi to nelíbilo. Nejsem prostě ten správný válečník až
do morku kostí. Spíše takový ten příležitostný a úplně nej-
raději jenom tyto věci sleduji z bezpečného zpovzdálí jako
divák nebo čtenář. Nyní jsem si vzpomněl, jak se ve filmu
Četa plíží hlídka amerických vojáků džunglí, kteří s očima
navrch hlavy čekají, že každou chvíli se odněkud z okol-
ních houštin ozve salva Vietkongů z AK-47. Tady sice ne-
hrozilo, že by nás hominidé ohrožovali střelbou, ale přímý
fyzický kontakt s těmito netvory byl ještě daleko horší.
Představa střetu nám dávala doslova křídla, jaké v té po-
trhlé televizní reklamě na energetický nápoj, a mazali jsme
tou naší českou brdskou džunglí jako namydlení. Karel se
hnal na hrotu a jako těžkotonážní hroch prolamoval cestu
tam, kde se proti nám tyčily houštiny. Funěl a supěl při
tom jako ono zmíněné tlamaté zvíře. Já postupoval hned
za ním a modlil se, aby mé oči byly "lejzr" a pronikly kaž-
dým sebenenápadnějším přírodním krytem, jestli se za ním
neschovává po�ouchlý a krvežíznivý brdský Yetti. Staříka
si již po několika krocích našeho překotného ústupu z po-
zic od Karla přebral Joachim, nebo� kmet nemohl stačit

dlouhým krokům brdského zálesáka. Tito dva tedy uzavíra-
li naši řadu a já se pořád ohlížel, jestli s nimi máme kontakt,
abych případně přibrzdil naši "razicí soupravu" Karla.

Ani snad nemusím dodávat, že jsme při běhu nadělali
hluku jako v nějaké kovárně. Stromy se kolem nás míhaly
a pod nohama každou chvíli rupnul suchý klacek, či botka
rozkopla nechtíc pěknou houbičku. Samozřejmě by museli
být naši pronásledovatelé úplně hluší a natvrdlí, aby tako-
vý randál nezaregistrovali. Jejich pískání se začalo ozývat
nepříjemně blízko, ale pořád ještě zezadu. To bylo nadějné,
vypadalo to, že máme alespoň teoretickou šanci k úniku.

"Udržuj směr, musíš víc vpravo" zařval jsem na Karla,
když jsem se předtím přesvědčil pohledem na slunce skrze
koruny stromů, že se uchyluje.

"No, jó, dělám co můžu," zafrfňal náš přerostlý tramp
a pádil dále jako postřelený valach.

Otočil jsem se, abych zkontroloval Joachima se staří-
kem. Drželi se necelých deset metrů za mnou, ale bylo vi-
dět, že jim docházejí valem síly. Kupodivu hlavně Joe toho
měl jak se říká "plné kecky", železný dědek Ondrák byl za
ty dlouhé roky podobným zrychleným přesunům podstat-
ně zvyklejší. By� i on již mlel z posledního.

"Karle, zastav, musíme si vorazit, chlapi už nemůžou"
křikl jsem dopředu na prorážeče.

V předklonu jsme pak lapali po dechu. Joachim se dokon-
ce zhroutil na zem a celý brunátný funěl a otíral si pot
z obličeje. Pan Ondrák se opřel zády o strom a pomalu se
sesunul do dřepu. Více než člověka mi připomínal jakéhosi
přírodního bůžka, jako zkušený jogín oddechoval zhlubo-
ka, ale pomalu a nezdálo se, že by byl kdovíjak roztřesený
jako my ostatní. Možná mu pořád ještě nedocházelo, že
je jednou nohou na svobodě a budeme-li mít štěstí, pak se
ještě podívá do civilizace.

"Bu
te zticha, slyším motor. No jasně, někde támhle jede
au�ák," zvedl náhle Karel ruku a my zapomněli i dýchat. Měl
pravdu, kdesi před námi se šinul silniční koráb, žeby spása..?

"Joe, vztyk, běžíme!" rýpnul jsem do supícího tlouštíka
a už naše čtveřice zase nabírala rychlost. Stromy a houšti-
ny pojednou prořídly a my skoro popadali do příkopu
u cesty. Ještě jsme stačili zahlédnout, jak v nejbližší zatáč-
ce mizejí koncová světla au�áku, který měl být naší záchra-
nou a vtom ze všech stran okolo nás pomalu a zlověstně
vystoupili ze stínu strašní brdští Yettiové...

                                                       Pokračování příště
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SLAVOJ Obecnice         STOLNÍ TENIS

Ahoj všem,
opět po roce nás již za měsíc čekají oblíbené vánoční tur-
naje pro neregistrované v naší Staročeské hospodě. Proto
si v kalendáři zarezervujte termín 28. 12. 2017. Turnaje
budou jako v loňském roce jak pro děti, ženy i muže.
U mužů se turnaj chystáme rozdělit do dvou kategorií -
hráči již dříve registrovaní a hráči amatéři. Konkrétní ča-
sový harmonogram uvedeme v příštím zpravodaji. Budeme
se na Vás všechny těšit.

A-tým

TJ Sokol Příbram "B" – TJ Slavoj Obecnice "A"    10:5
Body Obecnice: čtyřhra 1, Srch 2, Tůma 1, Hála 1
Čekání na první body v soutěži stále trvá. V šeru v pří-
bramské sokolovně k nim bylo poměrně daleko. Po čtyř-
hrách byl stav 1:1 a do vedení jsme se dostali jen po hladké
výhře Radka Srcha nad Hlaváčkem. Vedení pak mohl na
naší stranu vrátit Petráň, ale nevyužil vedení 2:1 na sety
nad Mrázem a stav byl 3:2 pro Sokol. Po výhrách Tůmy
a Hály jsme vyrovnali ještě na 5:5, ale následně jsme ztra-
tili 5 her v řadě a prohráli jsme celkově 10:5.
KST Rakovník "B" – TJ Slavoj Obecnice "A" 10:0
Jestliže jsme v Příbrami měli k bodům poměrně daleko, tak
v Rakovníku jsme narazili ještě na minimálně o třídu lep-
šího protivníka. Lídr soutěže ukázal svou sílu a nedovolil
nám uhrát jediný bod. Byla to pro nás tvrdá lekce. K bodu
měl nejblíže Tůma, který v zápase s Kosem nevyužil něko-
lika matchballů a prohrál v pátém setu o dva míčky.
TJ Slavoj Obecnice "A" –
Kanoistický klub Rakovník 8:10
Body Obecnice: čtyřhra 1, Srch 3, Petráň 2, Herink 2
Zápas, který jsme neměli prohrát. Soupeř vedený výborně
hrajícím Štěpánkem byl v zápase favoritem, přesto nám
však poskytl řadu možností jak zvrátit stav na svou stra-
nu. Bohužel se tak nestalo. Úvod zápasu jsme nezachytili
a body na naší straně přidával jen tradičně dobře hrající
Srch. Stav 2:4, 3:6 a 4:7. Pak se nám, ale povedla šňůra tří
výher v řadě a rázem jsme vyrovnali na 7:7. V posledním
kole dvouher na sebe narazili lídři obou týmů. Krásný zá-
pas, kterému v prvních dvou setech jasně vládl Srch. Ne-
š�astný Štěpánek jen kroutil hlavou. Ve třetím setu ovšem
Radek nevyužil možnosti na ukončení zápasu a soupeř
nemilosrdně trestal - stav 7:8. Naději pak vykřesal ještě
Herink, který snížil na 8:9. V posledním zápase jsme již
nedokázali zápas alespoň zremizovat, a tak jsme opět pro-
hráli, tentokráte 8:10.
TJ Slavoj Obecnice "A" – KST Rakovník "C" 6:10
Body Obecnice: čtyřhra 1, Srch 4, Petráň 1
Další prohra tentokráte s "Céčkem" Rakovníku v poměru
6:10. Skvěle hrající Srch ztratil v celém zápase pouze jeden
set i to však na výhru nestačilo. Další bod přidal již pouze
Petráň proti Círovi a celý zápas se zlomil ve chvíli kdy
Lukeš nedokázal využít vedení 2:1 na sety a 7:3 ve 4. setu.
Aby se pak to samé povedlo ještě Petráňovi s Rezkem, kte-
rý také ztratil svůj zápas za vedení 2:1 na sety a 6:1 ve 4.
setu. V tu chvíli bylo po nadějích.

1. KST Rakovník B 8 7 0 1 78:32 21
2. TTC Slovan Kladno 8 6 1 1 73:42 19
3. TTC Kladno B 8 5 2 1 75:51 17
4. TJ Sokol Příbram B 8 4 2 2 65:60 14
5. Sokol Králův Dvůr A 8 4 1 3 59:61 13
6. TJ Mníšek pod Brdy A 8 3 3 2 66:64 12

7. TJ Chaloupky 8 3 2 3 59:67 11
8. TJ Sokol Hředle 8 3 1 4 57:63 10
9. Kanoist. klub Rakovník 8 3 0 5 56:66 9

10. KST Rakovník C 8 2 0 6 49:71 6
11. SK Březnice A 8 2 0 6 45:68 6
12. TJ Slavoj Obecnice A 8 0 0 8 43:80 0

Pozvánka na další domácí zápas:
9. 12. 2017 v 17.00 hod.
TJ Slavoj Obecnice A – TTC Slovan Kladno

B-TÝM

TJ Sokol Voznice - TJ Slavoj Obecnice "B" 7:11
Body Obecnice: čtyřhry 2, Herink 4, Steiner Petr 3, Lukeš 2
B týmu se daří o poznání lépe než A týmu. U nováčka sou-
těže Voznice, který hraje své zápasy na Dobříši si výhru od
začátku pohlídal a pochvalu zaslouží především ten den
výborně hrající Herink, který vyhrál všechny své zápasy.
TJ Sokol Žebrák – TJ Slavoj Obecnice "B" 7:11
Body Obecnice: čtyřhry 2, Petráň 3, Steiner Petr 3, Herink 2,
Lukeš 1
Od začátku vyrovnaný zápas, který se zlomil až po půlce
kdy jsme z vyrovnaného stavu 6:6 dokázali odskočit až na
6:10. Základem bylo, že bodovali všichni a zafungovala
opět naše silná zbraň, kterou jsou čtyřhry.
TJ Slavoj Obecnice "B" – Sokol Hořovice "B" 10:8
Body Obecnice: čtyřhra 1, Steiner Petr 3, Lukeš 3, Herink 2,
Petráň 1
Velmi důležitý zápas s naším sousedem v tabulce. Soupeř
přijel s nejlepším hráčem soutěže Korosem, který do této
chvíle neprohrál jediný match. To se změnilo hned v úvodu
kdy Korosovi přichystal první porážku Petr Steiner. Tím
jsme se dostali do vedení 5:2. Skóre se pak přelévalo ze
strany na stranu - 6:4, 7:8. Tak abychom poslední tři dvou-
hry jasně ovládli a tím pro nás získali další důležitou vý-
hru, tentokráte v nejtěsnějším rozdílu 10:8.
TJ Slavoj Obecnice "B" – TJ Olešná 7:11
Body Obecnice: čtyřhra 1, Steiner Petr 2, Petráň 2, WO 2
Pro nás nejméně povedený zápas v probíhající sezóně.
V zápase s posledním týmem tabulky jsme byli jasným fa-
voritem, i přesto jsme však prohráli 7:11.

1. TJ Tatran Sedlčany B 8 7 1 0 96:48 22
2. TJ Spartak Čenkov 8 6 0 2 82:62 18
3. TJ Slavoj Obecnice B 8 5 0 3 77:67 15
4. SK Březnice B 8 4 3 1 73:71 15

(pokračování na str. 14)
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5. TJ Sokol Hudlice B 8 4 2 2 77:67 14
6. ST Benešov B 8 4 1 3 75:69 13
7. TJ Sokol Hořovice B 8 4 0 4 71:73 12
8. T.J. Králův Dvůr B 8 3 1 4 69:75 10
9. TJ Mníšek pod Brdy B 8 2 1 5 68:76 7

10. TJ Sokol Voznice A 8 2 0 6 64:80 6
11. TJ Olešná 8 1 1 6 58:86 4
12. TJ Sokol Žebrák 8 0 2 6 54:90 2
Pozvánka na další domácí zápas:
9.12. 2017 ve 13.30 hod.
TJ Slavoj Obecnice B – TJ Tatran Sedlčany B

C-TÝM

SK Březnice "F" – TJ Slavoj Obecnice "C" 8:10
Body Obecnice: čtyřhra 1, Vinš 4, Podsedník 4, Krátká 1
Zápas ve kterém na svůj první bod v soutěži dosáhla Terka
Krátká a tak zajistila Obecnici nejtěsnější možnou výhru. ☺
SK Březnice "E" – TJ Slavoj Obecnice "C" 10:8
Body Obecnice: čtyřhra 0, Vinš 2, Podsedník 4, Landsper-
ská 1

STOLNÍ TENIS

(dokončení ze str. 13)

Bohužel druhý zápas v Březnici jsme těsně prohráli i tak
jsme však všichni měli radost z prvního bodu v soutěži
Míši Landsperské. ☺

TJ Slavoj Obecnice "C" – TJ Tatran Sedlčany "D"   6:12
Body Obecnice: čtyřhra 1, Steiner Petr 4, Vinš 1

TJ Slavoj Obecnice "C" – TJ Klučenice 9:9
Body Obecnice: čtyřhra 1, Steiner Petr 4, Vinš 2, Podsed-
ník 2

1. TJ Tatran Sedlčany D 6 6 0 0 0 83:25 18
2. TJ Klučenice 6 5 1 0 0 83:25 16
3. TJ Spartak Čenkov C 5 4 1 0 0 65:25 13
4. TJ Hluboš-Paseky B 5 3 0 2 0 63:27 9
5. SK Březnice D 5 3 0 2 0 50:40 9
6. TJ Slavoj Obecnice C 6 2 2 2 0 54:54 8
7. SK Březnice E 6 2 0 4 0 35:73 6
8. TJ Sokol Drahlín B 5 1 2 2 0 45:45 5
9. TJ Spartak Rožmitál C 4 1 1 2 0 34:38 4

10. TJ Sokol Voznice C 4 1 1 2 0 34:38 4
11. TJ Sokol Voznice D 6 1 1 4 0 34:74 4
12. TJ Sokol Příbram D 4 0 0 4 0 7:65 0
13. SK Březnice F 6 0 1 3 2 25:83 -5

Zdeněk Petráň

29. října nás čekal druhý tým tabulky - obhájci titulu
Kentauři NK a třetí tým - Florbal Sedlčany, který pro
nás byl nakonec těžším soupeřem.

Zápas s Kentaury byl naprosto vyrovnaný, soupeř šel
do rychlého vedení 0:2, ale brzy jsme srovnali na 2:2 a drželi
krok. Měli jsme velkou šanci brát z tohoto zápasu body, ale
nestalo se a prohráli jsme 4:6. Branky: 2x se trefil Martin
Petřík, po jedné brance má Petr Mužík a Lukáš Stejskal.

V zápase se Sedlčany jsme chtěli brát body, bohužel nás
hned na začátku soupeř zaskočil dvěmi brankami a nutno
říci, že se nám hrálo hodně těžce, spíše bez míčku a soupeř
hrál výborně kombinačně. Konečné skóre 1:7. Jedinou
branku vstřelil Lukáš Stejskal. Všichni hráči i gólman si
zaslouží velkou pochvalu, na body jsme nedosáhli, ale kaž-
dý tam nechal opravdu vše a oba zápasy byly skvěle ode-
hrány.

V sobotu 11. listopadu jsme odehráli jediný zápas, a to
proti Pantherům Příbram. Nečekal nás lehký soupeř,
a také tomu tak bylo. Panteři nás hned na začátku zasko-
čili dvěma rychlými góly a my jsme se tak dostali do dvou-
brankového manka. V zápase padlo celkem 13 gólů a náš
účet otevřel Zdeněk Malý po nahrávce Lukáše Stejskala,
který se proháčkoval mezi dvěma protihráči a Zdeněk pálil
z první rány. Pohledná akce byla také vidět z hokejky Pet-
ra Svobody, který zadovkou našel přesně hůl Marka Rou-
bíčka, nebo přesný výhoz brankáře Tomáše Řepíka. Ten
vyslal po straně do útoku Martina Petříka, jenž těsně
za polovinou hřiště vypálil přesnou střelu k tyči. Do polo-
viny zápasů to byl vyrovnaný boj, pak už nám to tam zača-
lo padat a na konci 3 třetiny byl výsledek 9:4. Čtyři dvou-
góloví střelci v tomto zápase: Lukáš Stejskal, Zdeněk
Malý, Marek Roubíček a Martin Petřík, jednu branku při-
dal Petr Svoboda.

V neděli 19. listopadu v 10 hodin dopoledne proti nám
nastoupil tým FbK 2015. Zápas to byl vyrovnaný a hra
byla nahoru a dolů. Dostali jsme se do vedení a bylo tomu

SLAVOJ Obecnice         FLORBAL – PFL

tak po celý zápas. Mu-
sím uznat, že naše akce
byly pohledné a opravdu
pěkné góly, ale FbK zá-
pas vždy dramatizoval
a nedovolil nám žádný
velký náskok. Nakonec
jsme vybojovali výhru
8:4. 18. 11. Martin Sto-
klasa oslavil narozeniny
a dnes si jako dárek na-
sázel hattrick. ☺ Dalším
třígólovým hráčem je
Martin Petřík, po jedné
brance má Lukáš Stejs-
kal a Petr Svoboda.

Druhý zápas od 14 hodin proti Brdskému Wentylu
je pro nás takové malé „derby“, jelikož za Wentyl hraje ně-
kolik kluků z Obecnice (Bečánova) a jeden dokonce hájil
naše barvy v předminulé sezóně. Bylo to derby, jak se pat-
ří. Naprosto vyrovnaný zápas, obrovské emoce, skvělý
spád a samozřejmě vyhrocený scénář. Zisk tří bodů zůstal
na naší straně, opět jsme nepustili soupeře do vedení, ale
celá třetí třetina se hrála za stavu 5:3. Wentyl tlačil a bojo-
val, my jsme zas naopak skvěle bránili. V obou zápasech
nás několikrát podržel gólman Tom Řepík, který si byl jis-
tý svými zákroky. Až minutu před koncem nás uklidnil gól
na 6:3 a stav se už nezměnil. V tomto zápase byly velmi
produktivní naši beci, všichni čtyři v tomto zápase skóro-
vali: David Strniště, Zdeněk Malý, Jiří Vavroch a Martin
Stoklasa. I když je fakt, že Martin je útočník, dnes si zku-
sil novou roli a zahrál opravdu výborně. Po jednom gólu
má Petr Svoboda a Martin Petřík.

No, co psát více - kdo jste nebyl, tak jste prohloupil. ☺
Oba dva zápasy měly „grády“. Tak snad to napravíte v dal-
ším kole, které nás čeká už v sobotu 25. 11. Hejááá! LS
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ

ÁČKO

22. 10. 2017
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sparta Věšín 3:1 (2:0)
branky: Petráň 2, Kortan
Musil – Krátký, Houžvička, Srch, Pohořálek – Soukup,
Hejnic, Kortan, Uzel – Petráň, Strniště
střídali: Kratochvíl, Fulajtár, Hošna, Kadlec, Svojša
Utkání, ve kterém na sebe narazily první dvě mužstva ta-
bulky.  První půle byla plně v naší režii. Hosty jsme zamkli
na jejich půli a umně jsme kombinovali.  Z naší převahy
vyplynulo poločasové dvoubrankové vedení. Ve druhé půli
na nás soupeř vlítnul, ale z tlaku nedokázal vytěžit vůbec
nic. Naštěstí jsme se po deseti minutách vzpamatovali
a hru jsme opět začali kontrolovat.  Soupeř ke konci utká-
ní vypadal rezignovaně a my jsme po závěrečném hvizdu
mohli slavit zaslouženou výhru. ☺

12. 11. 2017
TJ Sokol Rosovice „B“ – TJ Slavoj Obecnice5:2 (2:1)
branky: Krátký 2
Musil – Kratochvíl, Houžvička, Pohořálek, Noha – Fulaj-
tár, Hejnic, Srch D., Uzel – Petráň, Krátký
střídali: Kadlec, Svojša
Nepovedené utkání, kde jsme inkasovaly branky po nesmy-
slných chybách. Téměř celou druhou půli jsme odehráli
v početní převaze, po vyloučení soupeřova obránce, ale ani
to nepomohlo. Nedokázali jsme si hřiště roztáhnout a sou-
peře vykombinovat. Naopak ten trestal naše chyby. Nezbý-
vá nám nic jiného, než se poučit a zapomenout. ☺
TABULKA
1. TJ Sparta Věšín z.s. 10 7 0 3 29:17 21
2. TJ Sokol Rosovice B 10 6 0 4 37:19 20
3. TJ Slavoj Obecnice 10 6 0 4 32:28 18
4. SK Tochovice B, z.s. 10 6 0 4 43:36 16
5. TJ Sokol Kamýk n. Vl. B 10 3 0 7 19:46 9
6. TJ Sedlice 10 2 0 8 26:40 6

STARŠÍ ŽÁCI

22. 10. 2017
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Drahlín 7:0 (2:0)
branky: Hošek 2, Janák, Štamberk, Strniště, Roušal M.,
Roušal P.
Oktábec - Štamberk, Locker An., Polák, Locker Al. - Ježek,
Prokeš, Roušal M., Roušal P.- Strniště, Janák
Střídali: Hošek, Kadlec, Matějka, Novotný, Dvořáková
Bohužel musím napsat, že první půle byla katastrofální.
Nedokázali jsme podržet míč v kombinaci a místo toho,
abychom si pomohli zpětnou přihrávkou, tak jsme se sna-
žili vše prorvat silou. Proto hra byla neurovnaná a nekou-
katelná. O půli jsme si to v kabině vyříkali a kluci začali
hrát naši hru založenou na křídelních útocích. Začali jsme
se dostávat do mnoha vyložených šancí, bohužel chyběl
klid v zakončení a na góly jsme se nadřeli. Chtěl bych vyzdvih-
nout výkony dvojčat Roušalových, kde Pá�a neúnavně
brousil lajnu, pronikal do vápna a na stříbrném podnose
předkládal výborné gólové přihrávky. Mára byl dirigentem
středu zálohy a vstřelil nejhezčí branku tohoto utkání.
Prošel v rychlosti středem hřiště přes tři protihráče a ne-
kompromisně zavěsil. Jeho vedení míče mi připomínalo
hvězdného Ronalda... i oslava branky stála za to. ☺ Dou-
fám, že v příštím zápase první půli opět neprospíme. ☺

28. 10. 2017
SK Jince 1921 – TJ Slavoj Obecnice 3:4 (1:1)
branky: Prokeš, Janák, Ježek, Locker Al.
Oktábec - Štamberk, Locker An., Polák, Locker Al. - Ježek,
Prokeš, Roušal M., Roušal P.- Strniště, Janák
Střídali: Matějka, Novotný
Další kvalitní utkání, které bylo plné zvratů. Jinečtí borci
byli větší a urostlejší a s tím měli někteří naši hráči pro-
blém. Báli se hrát a nechodili do těla tak, jak by bylo zá-
hodno.V první půli měli trošku více ze hry domácí a taky
šli po zásluze do vedení. Naštěstí Tom PROKEŠ utaženou
střelou z poza vápna skóre srovnal. Do druhé půle jsme
chtěli více držet míč a více využít naše krajní hráče a to se
dařilo. Třemi brankami po nádherných křídelních akcích
jsme vedli 4:1. Bohužel po chybě stopera jsme nabídli sou-
peři tutovou šanci a ten nepohrdl 4:2. Následně po zbyteč-
ném faulu zahrávali domácí přímí kop z poza vápna a tvr-
dou střelu Samík v bráně zkrotit nedokázal 4:3. Soupeř
ke konci zápasu vše vsadil na útok a toho mohl využít
Jon
a MATĚJKA, který běžel sám na jineckého gólmana,
bohužel se šance zalekl. Troufnu si napsat, že jsme byli lep-
ším družstvem a brankový rozdíl mohl být vyšší. Výborné
utkání odehrál Lojza LOCKER, který z levého beka mocně
podporoval ofenzívu a tradičně Pá�a ROUŠAL, který svý-
mi průniky do vápna motal obráncům hlavy a připravoval
brankové příležitosti svým spoluhráčům. ☺
5. 11. 2017
TJ Slavoj Obecnice – SK Litavan Bohutín 0:1 (0:1)
Matějka - Štamberk, Locker An., Polák, Locker Al. - Ježek,
Prokeš, Roušal M., Roušal P.- Zapletal, Janák
Střídali: Oktábec, Novotný, Dvořáková, Kadlec, Strniště
Výborné utkání, ve kterém jsme s Bohutínem hráli vyrov-
nanou partii. Soupeř byl trošku fotbalovější, ale troufnu si
napsat, že brankových příležitostí jsme měli více my.
Bohužel jsme žádnou neproměnili. Našim nejnebezpečněj-
ším hráčem byl opět Pá�a ROUŠAL, který svou rychlostí
a šikovností motal obráncům hlavy. Jednu ze šanci mu vy-
tvořil nádherným pasem za obranu Tom PROKEŠ, Pá�a se
zbavil obránce, překonal i brankáře, ale tyč brány byla
proti. Přesto to byla nádherná akce, která byla přesně pod-
le našeho itineráře. ☺ Bohužel naši útočníci neměli den
a míč je ne a ne poslouchat, přesto se jim nedá vytknout
bojovnost, která byla příkladná. První půle byla s naší
strany o trošku lepší. Dařily se nám křídelní akce, ze kte-
rých jsme měli tlak na soupeřovu bránu. Druhá půle byla

(pokračování na str. 16)
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více o bojovnosti, bohužel nám ke konci zápasu docházely
síly. I přes prohru jsme odehráli dobrý zápas a kluci si za-
slouží pochvalu a uznání. Starší žáci
11. 11. 2017
SK Březnice 1918 - TJ Slavoj Obecnice 4:2 (1:2)
branky: Roušal M., Ježek
Matějka - Zapletal, Locker An., Polák, Locker Al. - Ježek,
Prokeš, Roušal M., Roušal P.- Štamberk, Janák
Střídali: Oktábec, Kadlec, Strniště
Poslední utkání podzimní části sezony jsme odehráli proti
prvnímu týmu tabulky. Od počátku bylo zřejmé, že si do-
mácí s míčem rozumí a dokáží hru pěkně přitvrdit. První
branku vsítili domácí, kdy jsme nedokázali odpravit odra-
žený míč z našeho vápna. Do poločasu se nám podařilo
skóre po brankách Máry ROUŠALA a Járy JEŽKA otočit.
Obě branky byly nádherné. Mára vystřelil z poza vápna
a vymetl pavučiny v pravé šibenici a Jára driblinkem pře-
šel přes dva obránce a chytře přehodil vybíhajícího bran-
káře. Soupeř ve druhé půli hru ještě přitvrdil a my se s tím
nedokázali poprat. Nejprve se nám v souboji o míč zranil
Tom PROKEŠ a jeho absence byla kardinální. Následně se
zranil Jára JEŽEK a Sam OKTÁBEC a jde jim ke cti, že
i přes zranění utkání dohráli. Bohužel jsme si s tvrdostí
soupeře nedokázali poradit. Prohrávali jsme souboje,
ze kterých vznikaly šance a inkasovali 3 branky. Výborné
utkání odchytal Jon
a MATĚJKA, který nám byl oporou
a do poslední chvíle držel šanci na dobrý výsledek. Zraně-
ným klukům přejeme brzké uzdravení a věřím, že to břez-
nickým na jaře vrátíme. ☺
1. SK Březnice 1918, z.s. 14 12 1 1 76:19 37
2. SK Litavan Bohutín, z.s. 14 11 0 3 103:22 33
3. TJ Spartak Rožmitál p. Tř., s. 14 10 2 2 65:15 32
4. TJ Slavoj Obecnice 14 8 1 5 52:26 25
5. SK Jince 1921/Felbabka 14 5 1 8 51:51 16
6. TJ Ligmet Milín z.s. 14 4 0 10 27:69 12
7. TJ Kovohutě Podlesí, z.s. 14 2 1 11 20:79 7
8. TJ Sokol Drahlín 14 1 0 13 12:125 3

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

TJ Slavoj Obecnice – SK Březnice 3:16
branky: Karas, Švehla, Táborský
TJ Spartak Rožmitál – TJ Slavoj Obecnice 11:4
branky: Soukup 2, Srch R., Švehla
TJ Slavoj Obecnice – TJ Ligmet Milín 13:7
branky: Švehla 6, Karas 3, Srch M. 3, Soukup
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podílejí na sportovní činnosti mládeže. Především tre-

nérům Mírovi Srchovi, Vencovi Vohradskému a Petrovi
Prokešovi, dále rodičům za podporu svých ratolestí. V ne-
poslední řadě obci Obecnice za finanční příspěvek na čin-
nost klubu. Pro rodiče, kteří přemýšlí nad tím, že dají své
dítě na fotbal, mám dobrou zprávu. Od letošního podzimu
jsme začali s fotbalovou školičkou pro děti ve věku 4 - 7 let.
V zimním období probíhají tréninky ve školní tělocvičně.
Info na facebookových stránkách TJ Slavoj Obecnice.
Sportu zdar a fotbalu zvláště. ☺

David Musil, člen výboru, trenér mládeže

STARŠÍ ŽÁCI

(dokončení ze str. 15)
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„Dokopná“ ☺


