
Život nám přináší mnoho radostí. Ač někteří nejsme ro-
dičové dětí, které mají tzv. jarní prázdniny, musíme tuto
radostnou událost našeho školského systému také dodr-
žovat. No zrovna ta vnoučata, se kterými jsme te� byli
týden spolu s jejich rodiči, zatím do školy nechodí. Naše
Brdy jsou krásné, co říkám pro nás patrioty nejkrásněj-
ší, ale v České republice je samozřejmě mnoho dalších
krásných míst. My jsme navštívili Jizerské hory, půvab-
nou horskou vesničku Příchovice, areál s názvem
U Čápa. Tam kde jsme byli ubytováni, Penzion a restau-
race U Čápa, se mi začalo líbit hned při vstupu. Součástí
hospody je totiž pivovar. Ale jaký pivovar. Vše se točí
okolo světoznámého českého génia Járy Cimrmana.
I to pivo. Vaří jej skvělý sládek Martin, se kterým jsem
se hned druhý večer seznámil a ten mě pozval na prohlíd-
ku malého pivovaru. Za celou dobu pobytu jsem prohlíd-
ku nestíhal, stihl jsem jen řádně popít jeho výborná pivo
Světoběžník JC – Cimrmanův světlý ležák a Jubilejní po-
lotmavou třináctku. Areál U Čápa má ještě mnoho dal-
ších zajímavých míst. Jedním z nich je Muzeum Járy
Cimrmana, které se nachází tak třicet metrů od restau-
race. Cesta te� v zimně je k němu krutá jako výprava na
severní pól. Uklouzaná a hrbolatá, když v hlubokém
sněhu zamrznou šlápoty. Ani jsem se svojí snaše nepři-
znal, že jsem den před tím, při procházce s malým vnu-
kem Frantou v kočáru, tudy z kopce jel i s kočárkem.
Nemohlo se nic stát, držel jsem se jednou rukou ohrady
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a Frantík nic nenamítal, protože spal. Občas se mi stá-
vá, že jsem při psaní úvodníků vyrušen nebo ztratím
vůli psát. Horko těžko se pak k němu vracím. Dneska
jsem musel. Po masopustním průvodu a následné vese-
lici ve Staročeské hospodě to půjde jako na koni.
To jsem si vzpomněl, že v průvodu ti koníci od pana
Jaroše byli opravdu krásní. Ovšem krásné byly i dámy
provozující nejstarší lidské řemeslo, jak se kdesi říká.
Téma masopustu Dělání, dělání bylo velmi široké. Kaž-
dý, kdo vymýšlel masku, jej pojal podle svého. Tak bylo
vidět obecnického kováře s funkční výhní, exotické ha-
vajanky a další krásné masky různých řemesel. Průvod
jsme zakončili u Bečánovského pracáku, bylo potřeba
řešit stížnosti místních hospodyněk, že v obci se pohy-
buje velké množství dam provozujících zmíněné nej-
starší řemeslo. Navíc za to dostávají tučné odměny
a dotčené hospodyňky vykonávají doma stejnou odbor-
nou práci, a to prosím, zadarmo. Rekvalifikace byla
provedena, ovšem dámy se vzbouřily a z pracáku uděla-
li k radosti bečánovských mužů takzvaný Bečánovský
hampejz. Dál raději nebudu popisovat, někdo viděl, ně-
kdo se dozví od místních „drben“. Důležité bylo, že
na našem pracáku jsme ty pracovníky, kteří měli ruce
levé, naučili pracovat pravými, ty, co měli ručičky vol-
šové, jsme rekvalifikovali tak, že mají nyní ty zlaté čes-
ké. Protože, přátelé, dělání, dělání všechny smutky
zahání... bs

MASOPUST
v Obecnici

sobota
17. února 2018
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Jubilea v únoru slaví a budou slavit
Dagmar Uhýrková  80 let
Jaroslav Makovec  75 let
Jarmila Sedláková  75 let

Jaroslava Rozsypalová  75 let
Ludmila Vimrová  55 let
Růžena Nelibová  70 let

Helena Zapletalová  65 let
Anna Petráňová  55 let

Libuše Záborcová  60 let

Jubilea v březnu budou slavit
Radka Ptáčková  50 let
Jana Havelková  60 let

František Habernal  50 let
Zdeňka Zelenková  60 let

Vlastimil Vimr  80 let
Rostislav Švarc  50 let

Miroslav Labský  55 let
Miroslav Hrubý  75 let

Jan Zelenka  65 let
Marie Vávrová  85 let

Josef Bendl  75 let
Daniel Dohnal  50 let
Karel Hrabák  85 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

VÝSTAVY  | ČESKÝ SOCHAŘ
Letos v červnu uplyne 170 let od narození českého sochaře Josefa Václava
Myslbeka. Žil v letech 1848 až 1922 v Praze. Patřil ke generaci Národního
divadla a náměty pro svá díla čerpal z české historie. Jeho nejznámějším dílem
je jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Pracoval na ní
celých třicet let a doplnil ji sochami českých patronů - Ludmily, Vojtěcha,
Prokopa a Anežky. Další jeho sochy najdeme na Vyšehradě, v chrámu sv. Víta,
na pražských hřbitovech a také v parcích. Na Petříně je pomník věnovaný
K. H. Máchovi. Také vytvořil busty mnoha osobností své doby např. F. Palackého,
J. Hlávky, B. Smetany. Některá jeho díla jsou i v cizině - ve Vídni a v Paříži.

E. T.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice

Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 22. března 2018

v Příbrami
Odvoz z transfuzní stanice v Příbrami do Obecnice
zajištěn. Na OÚ v Obecnici budou předány plakety.

Občerstvení zajištěno ve Staročeské hospodě.

DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

OBECNICKÝ MASOPUST
se vydařil na „jedničku“
(více na str. 12)

UZÁVĚRKA březnového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v pondělí 12. března 2018



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Únor 2018 3

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc je opět za námi a zde přináším informace ohledně
dění u vašich hasičů. V době tvoření lednového zpravodaje
jste mohli vidět zvýšenou činnost okolo hasičské zbrojni-
ce. Nejvyšší četnost byla v sobotu 13. ledna. To byl den,
kdy jsme měli Výroční valnou hromadu. Celá akce začala
již v 15.00 h. a konala se do nočních hodin. Při této akci
vždy vidíme třeba i mnoho našich členů po roce. Na této
schůzi se mohou všichni dozvědět zhodnocení uplynulého
roku, jak z činnosti SDH, tak i JSDH či naší ekonomickou
stránku. Po těchto formalitách samozřejmě vystoupí po-
zvaní hosté či zástupci obce. Nedílnou součástí je i nástin
činnosti a akcí tohoto roku. Poté přijde to nejpříjemnější,
a to občerstvení, které bylo letos opět formou vynikajícího
guláše. Jídlem končí oficiální část schůze a začíná tzv. vol-
ná zábava. To se většinou vytvoří skupinky, které řeší růz-
né věci. Myslím si, že mnoho věcí se podařilo naplánovat
a uvidíme, co vše nám z toho vyjde.

Kromě občasného řezání dřeva na hasičské zbrojnici se
v podstatě nic neudálo. Zúčastnili jsme se Zlatého nugetu
Bečánova. S maskami jsme nešli až tak daleko. Rychlejší
posádka byla jako vojáci. O něco pomalejší byli zdravotní-
ci, kteří byli dokonce ve čtyřech. Po odpoledním běhu jsme
se sešli k večeru v naší hospůdce na vyhlášení. Při této pří-
ležitosti jsme se účastnili ještě řezání kaprem a dekomla-
tu. Už se těšíme na další ročník.

Jelikož probíhá zima a mnoho z Vás teprve pojede na
hory, přidám pár rad od hasičů, jak bezpečně vyrazit
za zimními radovánkami.

Zima je pro řidiče i automobil nejnáročnější období, pro-
to by měl každý zodpovědný řidič změnit svoje chování
za volantem a více než jindy řídit opatrně, ohleduplně
a předvídavě k dění na silnici.

Pokud se již stane na silnicích mimořádná událost, tak
ostatní řidiči jsou povinni umožnit plynulý průjezd vozidel
záchranných složek viz § 41 zákona č. 361/2000 Sb., o sil-
ničním provozu ve znění pozdějších předpisů.

„(7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem
přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit
bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i za-
stavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela.
Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vo-
zidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel
nesmějí zařazovat.

(8) Pokud hustota provozu na dálnici nebo silnici pro
motorová vozidla o dvou jízdních pruzích v jednom směru
jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči sou-
běžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozi-
dla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh
široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem před-
nostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízd-
ních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozi-
del v levém a středním jízdním pruhu nebo středních
jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích
v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného
jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.
Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd
vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu
zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komu-
nikace a vozidla technické pomoci.“

Dodržování tohoto pravidla je pro hasiče i zdravotníky
jedoucí k nehodě nesmírně důležité, nebo	 roli hraje každá
vteřina a jakékoliv zdržení může být osudné. (zdroj:
www.hzscr.cz)

Doufám, že výše uvedenou situaci nebudete muset řešit.
Přeci je lepší se setkávat na společenských akcích, třeba
jako je naše blížící se Hasičský ples, než někde na silnici.
Přeji všem hezký další měsíc a Ti, co pojedou na hory, a	 se
v pořádku vrátí.

Petr Zima
velitel SDH Obecnice

Lyžařská sezó-
na je již v plném
proudu a proto
mnozí z nás plá-
nují vyjet o víken-
du na hory. Pokud
plánujete cestu za
sněhem, ale i kam-
koliv jinam v prů-
běhu zimy, měli
byste myslet i na
svojí bezpečnost. Každý den vyjedou hasiči na pomoc řidi-
čům při dopravních nehodách průměrně 50krát.

Jak se tedy na cestu připravit a co by mělo každé auto
obsahovat? Řidiči motorových vozidel by si měli před delší
cestou zjistit, zda je jejich plánovaná trasa sjízdná a posle-
chem dopravního zpravodajství průběžně monitorovat vý-
voj situace na silnicích. Před jízdou je třeba zkontrolovat
vybavení i stav svého vozidla a případně doplnit vše potřeb-
né. Důležitou roli v bezpečné jízdě hrají i zdánlivé malič-
kosti, jako jsou správně nahuštěné zimní pneumatiky.

Co by měla obsahovat výbava motoristy, který se vy-
dává do hor nebo na delší cestu v zimním období:
• dostatek pohonných hmot v nádrži, nemrznoucí směs

v ostřikovačích,
• rozmrazovací olej do zámků (u sebe - nikoliv v autě),
• škrabka na led, smetáček, zimní rukavice,
• sněhové řetězy, pytlík s pískem, kovová lopatka, příp.

pás pro výjezd z hlubokého sněhu,
• tažné lano, rezervní kanystr s palivem, startovací kabely,
• baterka, teplá deka, náhradní oblečení, teplý nápoj v ter-

mosce, příp. potraviny,
• funkční a nabitý mobilní telefon včetně autonabíječky.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Na Monínci to žije!

Klub mladého diváka

V roce 2017 se žáci Masarykovy ZŠ Obecnice v průběhu
října až prosince zúčastnili tří zajímavých představení
Klubu mladého diváka Divadla A. Dvořáka v Příbrami.
Hry, Narozeniny, Obsluhoval jsem anglického krále a Sa-
turnin, se divákům velice líbily. O KMD bohužel projevili
zájem pouze čtyři žáci.

Pro rok 2018 jsou připravena další tři představení: A pak
už tam nezbyl ani jeden, Hrdý Budžes a Vše o ženách. Tyto
hry už navštíví více diváků z našich řad, protože se nyní
do KMD přihlásilo dokonce 21 žáků.

Divadlo je celkem důležité, může nám hodně dát, a tak
jsme rádi, že se tentokrát sejdeme v tak hojném počtu.
Na nová představení Divadla Antonína Dvořáka se již te�
velice těšíme, a kdykoliv budeme mít další možnost, rádi
půjdeme do divadla znovu.

Štěpánka Strniš�ová, IX. třída

Koncert žáků ZUŠ J. J. Ryby

V pondělí 22. ledna 2018 se od 16 hodin konalo v tělocvič-
ně Masarykovy ZŠ vystoupení žáků obecnické pobočky
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Hlavní částí pro-
gramu byla vystoupení žáků hudebního oboru, kteří se
představili hrou na různé nástroje (housle, klavír, příčné
flétny, zobcové flétny, saxofon). Velmi působivá byla vy-
stoupení souborů více nástrojů. Diváky zaujaly také lido-
vé písně v podání dětí z hudební přípravky. Zpestřením
bylo vystoupení dívek z tanečního a dramatického oboru.

Jednotliví vystupující se velmi snažili, aby jejich výkony
byly co nejlepší. To se jim opravdu podařilo. Diváci prožili
příjemné odpoledne, rodiče byli jistě potěšeni dovednostmi
svých dětí. Poděkování za vydařený koncert patří účinku-
jícím a také pedagogům, kteří koncert připravili.

Vanessa Steinerová, VII. třída,
Tereza Krátká, VIII. třída

Ve čtvrtek 1. 2.
2018 se žáci Ma-
sarykovy základ-
ní školy zúčastni-
li jednodenního
lyžařského výcvi-
ku na Monínci.

Vyjeli jsme před
osmou hodinou,
abychom tam byli
co nejdříve. Na místo jsme dorazili kolem deváté hodiny,
ale než jsme byli zcela připraveni na lyžování, bylo kolem
půl desáté. Paní učitelka nám rozdala skipasy a šli jsme ly-
žovat. Lyžovali jsme do dvanácti, poté jsme si dali oběd
v místní restauraci. Spokojeni, po výborném obědě, jsme se
vrátili zpět na sjezdovku. Ti, co byli při odpoledním lyžo-
vání unaveni, mohli jít zpět do restaurace a odpočinout si,
protože sníh už nebyl tak dobré kvality jako ráno. Lyžování
jsme ukončili po třetí hodině a chystali jsme se na cestu
domů. Všichni jsme byli už hodně unavení. Tento výlet jsme
si velmi užili a těšíme se na další příležitost si zalyžovat.

 Strniš�ová Štěpánka, Blažková Hana,
Strmiska Vojta, IX. třída

MASOPUST ve škole
Dne 6. února se

po naší škole pro-
cházely různé mas-
ky. Tímto jsme si
připomněli tradici
masopustu. Učite-
lé prvního stupně
připravili pro žáky
bohatý program.
V úvodu se děti se-
známily prostřed-
nictvím dokumen-
tu Naše tradice se
zvyky, pranostika-
mi, tradičními maskami a pokrmy tohoto období.

Masky se nám představily ve slavnostním průvodu tříd.
Nechyběly ani žertovné masopustní hry se šunkou a kobli-
hami. Užili jsme si spoustu zábavy. Masopustu se žáci také
hodně věnovali při výtvarné výchově a pracovních činnos-
tech. Obdivovali jsme originální masopustní škrabošky
a kresby tradičních maškar.

Celý den žáci i učitelé hodnotili kladně.
Učitelé I. stupně
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Z Ochrany fauny Čes-
ké Republiky k nám
do školky 23. 1. přije-
la s výukovým progra-
mem: „Domečky pro
zvířátka“, slečna, se
kterou jsme se dozvě-
děli, že každé zvířátko

Koncem ledna a začátkem února nás provázelo týdenní
téma pohádka. Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi pohád-
kou, bajkou a příběhem. Vyslechly pohádku a poskládaly
její děj z pomíchaných obrázků, nakreslily pár výkresů,
vypracovaly pracovní listy a nakonec si tu pohádku zahrá-
ly. Berušky hrály o Budulínkovi a žabičky Boudo, budko.

potřebuje mít svůj domeček a úkryt. Ukázala nám ve sku-
tečné velikosti, jak vypadají domečky různých zvířátek a
z čeho je staví. Také děti zjistily, kde a jakým způsobem si
hledají zvířátka potravu. Zkusily si uplést ptačí hnízdo
a lovit potravu jako liška, pohladily si ježka s morčetem
a už se těší na další příjezd slečny z OFČR.

Prvního února proběhl ve staročeské hospodě pyžamový
ples, kterého se zúčastnily děti z mateřské školy a školní
družiny. Děti si připravily svoje pyžama, do kterých se
na sále oblékly. Již při prvních tónech muziky začaly tan-
covat a pořádně se vyřádily v různých soutěžích. Nebojácně
se zapojovaly mezi starší „velké“ děti. Ples se všem velice
líbil, bylo spousty her, soutěží, tance i pohoštění. Te� už se
všichni moc těšíme na konec února, kdy budeme vyrábět
masky na maškarní bál ve školce.

Ve středu 7. 2. jsme jeli autobu-
sem do Čechovy stodoly, kde nás
čekal výukový program na téma:
„Masopust“. Po občerstvení si děti
ve výtvarné dílničce vytvořily
masopustní škrabošku na kar-
neval, pak se přesunuly do sto-
doly plné předmětů a slaměných
soch, které souvisejí s maso-
pustní tradicí. Pan „řezník Kr-
kovička“ ukázal dětem maketu
prasete, necky a nástroje použí-
vané při tradiční zabijačce pra-
sete. Děti si přivoněly ke koření,
které se používá k ochucení masa,
polévky, jelit a jitrnic při zabi-
jačce. Výstava pojednávala o ma-
sopustních tradicích, charakte-
ristice jednotlivých masek, při-
blížení tradic pravých domácích
zabijaček apod.. Celou výstavou
nás provázel „řezník Krkovička“,
který velice pěkně humorným
a vtipným způsobem přiblížil dě-
tem období masopustu.

Berušky se 8. 2. vydali podívat a nakrmit zvířátka do lesa.
Žabičky se k nim rády přidaly, i když půjdou do lesa
za zvířátky jiný den.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

První měsíc v novém roce máme za sebou,
a tak se poj�me podívat, co se v knihovně dělo
a co se chystá…

Akce, které proběhly:
25. 1. proběhla ve spolkovém domě přednáška na téma:
Magie v každodenním životě. Magií nás provedla paní
Mgr. Hana Szabad. Přednáška byla velice zajímavá i pouč-
ná a každý člověk si z ní odnesl něco jiného. Zkrátka každý
si do svého hrnečku života přidal to, co ho zrovna zajímalo
nebo to, co potřeboval doplnit. Večer bych tak uzavřela
za velice povedený. Myslím si, že důkazem bylo i poměrně
velké obecenstvo. ☺

2. 2. se konala cestopisná prezentace na téma Maroko.
Povídáním o Maroku nás provedl pan Zdeněk Vávra, který
navštívil Maroko a na základě všech získaných informací
o dané zemi si připravil naprosto brilantní ústní i elektro-
nickou prezentaci. Povídání bylo velice zajímavé a pouta-
vé. Věřím, že všichni, kteří se akce účastnili se na chvíli
do víru Maroka přesunuli.

1. 2. se uskutečnil dětský pyžamový ples. Pro děti byly
nachystány soutěže a odměny. A tak se celý sál hospody
za doprovodu taneční hudby proměnil v ráj pyžam plný
soutěží a skotačení. ☺

(pokračování na str. 7)

6. 2. proběhla reci-
tační soutěž - v do-
poledních hodinách
se v knihovně konala
recitační soutěž. Bás-
ničkování se účastni-
la v hojném počtu 3.
třída místní základní
školy. Všichni jsme se
společně sešli v 10 ho-
din ve spolkovém
domě, kde děti před
odbornou porotou
předvedly recitaci vy-
braných básní. Bás-
ničky si pečlivě nacvi-
čovaly se svojí třídní
učitelkou paní Pokor-
nou. Ale pozor! Toto bylo teprve první kolo, ve kterém byli
vybráni ti nejlepší „recitátoři“ do kola druhého. V kole
druhém půjde do tuhého a rozhodne se tam o nejlepšího
„recitátora básniček“.
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Dne 12. 2. navšívila v dopoledních hodinách knihovnu
Mateřská škola Obecnice – návštěvou nás poctila třída
mladších dětí – Berušek. Dětičky si vyráběly pro mamin-
ky valentýnská přáníčka. Práce všechny „Berušky i Beru-
šáky“ bavila, a tak vytvořila krásná zamilovaná přání.

(dokončení ze str. 6) Z kroužku VŠEZNÁLEK

Na kroužku máme po-
řád mnoho práce. Inspi-
race není nikdy dost a
tak jsme se nechali inspi-
rovat krásným zimním
obdobím a vytvořili tak
sněhové vločky, lední
medvědy apod. Jako další
inspiraci jsme využili Sv.
Valentýna, kdy jsme vy-
tvářeli srdíčkové svícín-
ky pro maminky. To ale
není zdaleka vše. Ina keramiku se
dostalo. A pod ručkama malých
umělců tak vznikaly krásné závěs-
né sovičky, které čekají na vyhřá-
tou pec a následné nabarvení. ☺

Nové akce v knihovně vždy

v prvním týdnu měsíce:

Pondělí 5. 3. Rodinko vyprávěj
pohádku – rodinní příslušníci vy-
práví – čtou pohádky svým ratolestem ☺ 16.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 8. 3. Turnaj ve vědomostních hrách – 16.00 –
17.00 hod.

Akce na měsíc březen:

6. 3. Zapomenuté osudy –
beseda s paní Martinou
Bittnerovou: „PROGRAM
představuje známé osobnosti
jako K. H. Mácha, Viktor
Dyk, S. K. Neumann, Jiří Ka-
rásek ze Lvovic. Vedle nich
přibližuje i pozapomenuté
muže – Jakuba Seiferta, Ar-
thur Breiskyho, či J. L. Tur-
novského. Za jejich učesanými
životopisy se skrývají zajímavé
profesní i lidské osudy a samozřejmě také ženy. Ani v před-
chozích dvou stoletích se totiž nevyplácelo vymykat se prů-
měru – a právě o tom nejvíce hovoří jednotlivé příběhy.“
15. 3. Prezentace s paní Mgr. Hanou Szabad na téma:
Zázračná moc kamenů. Zajímají Vás různé tajemna,
přírodní síly, různá léčiva, amulety apod.? Neváhejte
a přij�te na velice zajímavou prezentaci o zázračných ka-
menech. Začínáme v 18.00 hodin.

Knihovna představuje knihu:
Spolkla mě knihovna

„Dobrodružná výprava do histo-
rie knih a knihoven od oblíbené
autorky Kláry Smolíkové.“
„Schválně, jaká nejpodivnější věc se ti
s knihou stala? Tak třeba Davida a
jeho kocoura spolkla knihovna. Jen si
to představ: v klidu si chceš číst a na-
jednou jsi uprostřed té nejbláznivější a nejdivočejší výpra-
vy do knižní historie! Vyprav se tam s nimi! Navštiv
knihovny šlechtické i klášterní, potkej knihovníky, učence
i písaře, pomáhej s knihtiskem a hledej ztracený svitek.
Držíme ti palce – snad tě knihovna zase vyplivne zpátky.“

Kristýna Strmisková
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Za Freudem do Příbora

V Beskydském podhůří, v historickém kraji moravského
Lašska, leží nad říčkou Lubinou starobylé město Příbor.
Původní osada, připomínaná již v roce 1178, vznikla při
obchodní cestě do Polska a na jejím místě bylo mezi lety
1241 a 1270 z příkazu moravského markraběte Přemysla
založeno město, které se na konci 13. století stalo součástí
panství olomouckého biskupství. Hospodářský rozvoj měs-
ta spadá zejména do 16. století, později se Příbor stal vý-
znamným lokálním kulturním centrem vzdělanosti a jeho
městské jádro si dodnes zachovalo svůj památkový charak-
ter. Po obligátní návštěvě místního infocentra jsem se vy-
dal na prohlídku města, kterou jsem začal na náměstí, jenž
je pojmenováno po slavném tvůrci psychoanalýzy Sigmun-
du Freudovi. Ve středu náměstí zcela určitě zaujme pozor-
nost litinová kašna se sochou Hygie, řecké bohyně zdraví
a čistoty, obnovená v roce 1999, a opodál stojící barokní
sousoší Panny Marie s Jezulátkem, doplněné sochami sv.
Floriána a sv. Rocha. Sousoší pochází z roku 1713, z doby
posledního moru ve městě. Z honosných měš	anských
domů, které ze tří stran obklopují náměstí, stojí určitě
za zmínku renesanční Ditrichštejnský dům čp. 6, ve kterém
v roce 1592 pravděpodobně pobývala i polská královna
Anna Habsburská. Z východního rohu náměstí jsem došel
ke zdaleka viditelné dominantě města, farnímu kostelu
Narození Panny Marie, o kterém je první písemný záznam
v místních kronikách zanesen již v roce 1251. Kostel byl
přestavován a přistavován v různých dobách, tím pádem
i v několika stavebních slozích. K průčelí chrámu je přista-
věná čtyřhranná masivní věž o celkové výšce 54 metry.
Na epištolní straně je zdobena gotickými fiály – štíhlými
jehlany posázenými kraby a zakončenými křížovými kyt-
kami. Roku 1609 byl na věž osazen orloj – věžní hodiny,
který oznamoval celé hodiny úderem na velký cimbál, váží-
cí 600 kg. Na počátku 17. století byla věž doplněna šesti
zvony, které však byly v dobách válek pravidelně rekvíro-
vány, dnes ale zvony opět zdobí příborský kostel. Celý sva-
tostánek je obklopen zdí se střílnami, kapličkami křížové
cesty z 19. století a kaplí Panny Marie Lurdské. Mojí další
zastávkou v rámci poznávacího okruhu městem byl Památ-
ník československých letců, kterého jsem si všiml již při
příjezdu do města. Nachází se v ul. Frenštátská a je věno-
ván příslušníkům československého letectva, narozeným
na území Moravskoslezského kraje, kteří padli nebo zahy-
nuli ve 2. světové válce. Památník z podstavce střeží prou-
dový stíhací letoun MiG 15 bis s imatrikulací 3669 v barvách
československého letectva. Od tohoto památníku jsem se
během pár minut přesunul k další  dominantě města – pia-
ristickému klášteru se zahradou – největší a nejvýznam-
nější nemovité kulturní památce ve městě. Piaristickou
kolej v Příboře založil 5. února 1694 Karel II. z Liechten-
steina. Barokní budova postavená v letech 1694-1700 pod-
le projektu řádového architekta Giovanniho Pietra Tencally
byla původně ve tvaru písmene „L“, v roce 1768 k ní byla
přistavěna dřevěná chodba spojující budovu kláštera s kos-
telem sv. Valentina ve výši 2. nadzemního podlaží podle
piaristy P. Heliodora Knura. Tuto chodbu museli nechat
později zbourat. V roce 1875 budovu adaptovali na gymná-
zium a učitelský ústav podle projektu Kaspara Karlsedera.
Interiéry jsou vyzdobeny četnými freskami a výmalbami.
V areálu kláštera sídlí Muzeum Novojičínska se stálou
expozicí v Pamětní síni Sigmunda Freuda, městská knihov-
na, základní umělecká škola a v západním křídle kláštera
také refektář. Jedná se o nejkrásnější a nejhonosnější míst-

nost s nástěnnými malbami z přelomu 17.-18. století. Pia-
ristický klášter byl dne 3. května 1958 vyhlášen nemovi-
tou kulturní památkou. Historie přilehlé zahrady spadá
do počátku 18. století. Poté co piaristé v roce 1700 dokon-
čili stavbu kláštera, začali s rozšiřováním areálu výkupem
pozemků pro budování zahrady. U piaristických zahrad
byla za prvořadou považována jejich estetická funkce
a zahrady bývaly pýchou každé koleje. Na šikmo oriento-
vaných záhonech okrasné zahrady se pravděpodobně, jak
bylo u klášterních zahrad obvyklé, pěstovaly léčivé rostli-
ny, koření a květiny. Zahrada byla doplněna dílčími prvky
typickými pro barokní zahrady, jako byly tvarované živé
ploty, zídky a konstrukce pro popínavé rostliny – treláže.
Uprostřed byla situována kamenná nádrž na vodu, kterou
řeholníci využívali rovněž k chovu ryb, jež tvořily význam-
nou součást jejich jídelníčku. Zahrady sloužily také jako
místo pro tělesnou práci piaristů, velmi důležitá byla i užit-
ková funkce zahrady. Další funkce zahrady souvisela
s hlavním  posláním členů řádu, což byla výuka ve školách
všech typů. Část výuky přenášeli do svých zahrad, aby se
žáci naučili spojovat teoretické vědomosti s praktickými
schopnostmi. Svůj poznávací okruh městem jsem zakončil
u rodného domu Sigmunda Freuda, jehož návštěva byla
mým hlavním důvodem zastávky v Příboře. Dům, ve kterém
se dne 6. května 1856 Sigmund narodil, stojí v ul. Zámeč-
nická 117 nedaleko náměstí, odkud jsem se vydal na okruh
městem. K mé smůle byl tento dům v době mé návštěvy
uzavřený, tudíž jsem byl o prohlídku expozice tohoto pozo-
ruhodného příborského rodáka ochuzen. Škoda. Snad ně-
kdy příště. Protože jsem nikam nechvátal a užíval si dovo-
lené, tak jsem se posadil do měděné kopie Freudovy vyšet-
řovací pohovky, stojící od roku 2006 na prostranství před
jeho rodným domem jako symbol psychiatrem nebo psy-
chologem vyšetřovaných pacientů, a přemýšlel jsem nejen
nad mottem, umístěným u pohovky – „Usa� se a rozjímej,
vstaň a konej!“ Myslím, že to posezení na pohovce nebylo
vůbec na škodu. ☺

 Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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 LÉKAŘ A VY • E-recepty

Máme za sebou první měsíc téměř ostrého pro-
vozu E-receptů. Co o nich vlastně víme? Smyslem
jejich existence měla být informovanost těch, kte-

ří léky předepisují, o tom, jaké jiné léky pacient užívá.
Některé medikamenty mezi sebou mohou své účinky na-
vzájem zeslabovat nebo zesilovat, ale stejně tak i své ved-
lejší účinky negativní. Zavedení E-receptů mělo tedy chrá-
nit pacienty před nechtěně vzniklým rizikem zhoršení je-
jich zdravotního stavu. Tato stránka E-receptů zatím není
funkční, přístup k takovým informacím stále nemáme.
Další pozitivní stránkou má být finanční úspora zdravot-
ních pojiš	oven za léky. Souvislost této úspory s E-recepty
mi zůstává utajena, ale předpokládám, že autoři v tom
mají jasno. Proč se tedy lékaři E-receptům tak brání?
Pravdou je, že řada z nás možná používala počítač jako
nutné zlo pro nezbytný kontakt se zdravotními pojiš	ovna-
mi. Pro ty představuje E-recept nemalý náklad finanční
i organizační. Ti, kteří již neočekávají návratnost takové
investice a organizační změny jsou nepřekonatelnou kom-
plikací, by samozřejmě dali přednost dobrovolnému zapo-
jení do systému E-receptů. Není ani jasné, jak postupovat
v případě výpadku elektrického proudu, počítačové sítě
nebo nefunkčního internetového připojení. Nemalé procen-
to lékařů není ani po prvním měsíci „ostrého povozu“ při-
pojeno k centrálnímu úložišti receptů Státního ústavu pro
kontrolu léčiv (dál SUKL). Svoji žádost sice odeslali
do stanoveného termínu, ale chybička se vloudila. Přes
všechny porodní bolesti myslím, že je jen otázkou času,
kdy si celý systém sedne a přinese výhody zdravotníkům
i pacientům a snad i finančním prostředkům zdravotního
pojištění. Obor ambulantní gynekologie a porodnictví před-
stavuje jen nevelké spektrum léků a lékových skupin, kte-
ré běžně předepisujeme. Dotazem u pacientek lze obvykle
zjistit, jaké léky trvale užívají a dle mého soudu lze riziko
nežádoucích účinků kombinací léků v naší ambulantní
praxi omezit. Co je pro náš obor typické, je pravidelné pře-
depisování medikamentů zdravým ženám, mluvím o hor-
monální antikoncepci (dál HAK). Jedná se vesměs zdravá
mladé ženy, které potřebují jednou ročně preventivní pro-
hlídku, další kontakt je již jen pro recept, obvykle opako-
vací na další půlrok. Právě tady vidím osobně velkou vý-
hodu E-receptů pro obě strany, protože umožňuje získání
medikamentu bez nutné cesty do čekárny. Předpokládá to
ale, že má lékař k dispozici číslo mobilního telefonu nebo
emailovou adresu pacientky. Mobilní telefon musí být scho-
pen přijímat MMS, což má už jistě skoro celá telefonující
populace, jen se SUKLu se zase vloudila chybička a přes
SMS zatím E-recepty nefungují, pouze e-mail. E-recept
v praxi vypadá tak, že lékař napíše do počítačového progra-
mu požadovaný lék, ale místo tisku jej odešle k evidenci do
centrálního úložiště receptů do SUKLu. Tahle operace
představuje kritizované zdržení naší práce, vytisknout re-
cept dokážeme obratem, na odpově� ze SUKLu je třeba
10-15 vteřin počkat a ještě někdy se to nepodaří napoprvé.
Myslím, že tohle se časem poddá, ale te� je to prostě otra-
va. Pokud vše proběhne hladce, dostane předepsaný E-re-
cept od SUKLu čárový kód a evidenční číslo. Jedno nebo
druhé stačí k vyzvednutí receptu v lékárně – viz obrázek.
Jméno léku je zatím součástí receptu, zůstane-li to tak i do
budoucna, nevím. V lékárně si z čárového kódu magistr

sejme všechny údaje o medikamentu, počtu balení, platnos-
ti receptu ale i o předepisujícím lékaři. E-recept tak nepo-
třebuje podpis lékaře ani razítko ordinace. Důležitý údaj je
konec platnosti receptu. Dříve bylo v silách magistra, po-
kud byl konec platnosti receptu například včera, recept
vydat. Nyní je konec platnosti zadán do čárového kódu a
čtečka po skončení platnosti recept už neidentifikuje. A jak
tedy fungují e-maily? Především je třeba říci, že posílání
receptů elektronickou poštou není povinností lékaře. Řada
kolegů má k elektronické komunikaci výhrady s ohledem
na ochranu osobních údajů, a je to tedy jen na domluvě pa-
cienta s lékařem. Najdou-li shodu, pak je potřeba, aby měl
lékař v dokumentaci správnou e-mailovou adresu pacienta
a je v zájmu každého, aby si při návštěvě ordinace svoje
údaje zkontroloval nebo aktualizoval. Lékař pak odešle
požadovaný recept do SUKLu s informací, že pacient poža-
duje recept e-mailem a z centrálního úložiště léků odesílá
SUKL E recept lékaři a současně pacientovi na uvedenou
adresu. E-mailová zpráva po otevření obsahuje kódové
(identifikační) číslo receptu, které si pacient může opsat,
nebo si přílohu zprávy otevře pomocí svého rodného čísla
a recept se objeví ve formě jako předchozí foto. Ten lze vy-
tisknout nebo vyfotit mobilním telefonem a lékárna už si
poradí. Již jsem uvedla, že v ambulantní gynekologii jsou
recepty na HAK předepisovány zdravým ženám, kde není
osobní kontakt s pacientkou nezbytný. V případě obvod-
ních lékařů je jistě osobní kontrola pacientů, kteří léky ve-
směs užívají pro mnohá onemocnění, nutná a e-mailový
recept nebude tak běžný. E-recept je povinnost daná záko-
nem, nelze například podepsáním negativního reversu ne-
souhlasit s E-receptem a požadovat papírovou formu.

Pevné nervy i zdraví
všem přeje Drsvo.
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

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

Kapitola XXI.  •  Jakoby se do země propadli (pokračování z min. čísla)

Pokud se týká pana Ondráka, ten půjde tam, kam my.
Není to sice k jeho osobě demokratické, ale v současné
době nelze jinak.

"Tak abysme šli, je to divný, ale asi se bude brzy stmívat,"
popoháněl jsem naši malou expedici a stále mi vrtalo hla-
vou, jak je možné, že před zhruba hodinou bylo ještě ráno
a te� už se schyluje pomalu k večeru. Ta magnetická bouře
s námi i s časem zřejmě zacvičila více, než jsem si uměl
představit. Ještě jsem netušil, jakou časovou prodlevu způ-
sobila, ale to te� není až tak důležité. Musíme chvátnout,
abychom opičí kaňon našli ještě za světla.

Zase jsme se tedy vraceli pomalu se šeřícím lesem
do míst, odkud jsme před několika hodinami zoufale prcha-
li. Karel nás vedl neomylně, by	 se to neobešlo bez jeho
nevrlého brblání. I když jsme na vlastní oči viděli, jak si
fialové mračno celou tlupu brdských Yettiů odneslo do jiné
dimenze, tak jsme byli pořád nesví. Vždy	 stačil jeden za-
toulaný kus a kdyby na nás odněkud náhle vyskočil, tak
nemáme šanci. Můj oblíbený autor Richard Marcinko psal,
že když se ocitl těsně před bojovou akcí, tak se mu zježily
vlasy v týle. Já bohužel takové instinkty nemám a tak jsem
se musel o to více soustředit na vizuální pozorování příro-
dy kolem sebe. Ta však vypadala opět mírumilovně, tak jak
má středoevropská příroda vypadat, bez nebezpečných pra-
věkých dvoumetrových oblud.

 V jednu chvíli před Karlem, který naši skupinku coby
přírodní člověk přirozeně vedl, vyskočil z křoví vzrostlý
srnec a náš zálesák se málem kácel s infarktem. Ostatně
nebyl sám, i mně se pumpa rozbouřila jako o závod. Joa-
chim úlekem upustil flintu a te� ji s provinilým úsměvem
sbíral ze země. Prostě naše nervy byly přetažené k praknu-
tí. Stařík Ondrák se náhle začal smát jako šílenec. Ostat-
ně, zřejmě jím už byl, ale já si pojednou uvědomil, že je to
cesta, jak si ulevit a s chutí se k němu přidal.

"Co blbneš?" obrátil se na mě vztekle Karel.
"Uvolni se, vole. To je to nejlepší, co můžeš te� udělat,"

vyrážel jsem mezi jednotlivými vzlyky chechtotu.
Joachim pískal při smíchu skoro jako Yetti a Karel, když

to viděl a hlavně slyšel, začal se hřebit jako kůň. Vlastně,
vzhledem k jeho figuře spíše jako medvěd. A tak jsme tam
stáli a smáli se jako blázni, až jsme si z toho museli sed-
nout a pak lehnout do hebkého mechu. Smích byl opravdu
velice osvobozující, pomohl nám více než plato diazepamu.
Nejraději bych tady zůstal ležet několik hodin, tak jsem
byl najednou z toho všeho unavený. Ale řekněte sami, kte-
rý muž středního věku by po tom všem nebyl utahanej jako
pivovarská kobyla?

Jasně, že kdyby se te� objevil nějaký přerostlý opičák,
bylo by s námi zle, ale stálo nám to za to. Do kaňonu jsme
dorazili asi za další hodinu. Převelice ostražitě a s napřa-
ženými zbraněmi vstoupila na "rychlá rota" do míst, kde se
pravěk prolínal se současností. Po opicích zde nebylo ani
vidu či slechu, jenom ten jejich všudypřítomný puch tady
byl stále cítit.

"Teda, pánové, takhle jsem nesmrděl ani, když jsem
somroval na Hlavním nádraží a skoro měsíc se nemyl,"
prohlásil Karel a štítivě potahoval nosem.

Měl samozřejmě pravdu, dle mého názoru se Brdští Yetti-
ové nekoupali podstatně déle než náš zálesák. A kdoví, jest-
li vůbec někdy poznali dobrodiní vodní očisty. Ale to jsme
te� nemohli řešit. Naše bágly ležely kupodivu na místě,
kde jsem je zahlédl naposledy. Hned jsme se k nim s Joachi-
mem vrhli a Karel nás zamračeně pozoroval. Bylo na něm
vidět, že už by byl nejraději co nejdále odtud. Starý pan
Ondrák bloumal po kaňonu, jako kdyby něco hledal. Asi se
mnu zase cosi hnulo v mysli a třeba vzpomínal na "staré
dobré časy" v opičí společnosti. Ne, to jen tak cynicky ke-
cám. Posledních pár dní jsem poněkud zvlčil. Letmo jsem
zkontroloval obsah svého ruksaku. Samozřejmě byl notně
pročesán opími zvědavci a různě poškozen, jak se do něj ti
"inteligenti" snažili dostat, ale v podstatě se dal ještě použí-
vat. Tedy, až ho podrobím důkladné desinfekci. Scházelo
několik konzerv a dalších drobností, asi si chtěli naši och-
lupení nepřátelé vylepšit svůj strohý jídelníček. Joachim
byl na tom podobně a se sakrováním v rodné řeči se pře-
hraboval svým báglem.

"Do prdele, dělejte, a	 odsa� zmizíme," vrčel Karel a ne-
klidně těkal očima po šeřícím se okolí.

"No jó, neměj péči, vždy	 už deme," popadl jsem batoh
za popruhy a nadhodil si ho na záda.

"Ale předtím se ještě porozhlídnem, jestli tady někde není
nějakej ten opičák zalezlej," řekl jsem rezolutně, protože
jsem chtěl mít alespoň částečnou jistotu, že brdské lesy
budou zase oázou klidu a pohody.

"Ty seš prostě magor, že já s váma chodil," reptal náš bez-
domovec.

Chystal jsem se mu pádně odpovědět, ale vtom mi slova
v ústech doslova zmrazil výkřik plný zoufalství a děsu, kte-
rý se ozval z druhé strany kaňonu. Jeho příšerná ozvěna
dosud vibrovala mezi úzkými stěnami údolíčka a nadto na
nás náhle doslova spadla tma, jako nějaká obří temná opo-
na. Probůh, co se to na nás zase chystá?!

Pokračování příště
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XIV. PYŽAMOVÝ BÁL
Čtrnáctý pyžamák v sobotu 3. ledna

2018 ve Staročeské hospodě v Obecnici
byl jako vždy pěkný, příjemný, rozverný,
veselý a narvaný. Pořadatelé byli nadmí-
ru spokojeni, sál byl již obsazen před
zahájením. Letos nám hrála skupina
Statik, která se dle ohlasů přítomných
velmi líbila. Během večera probíhaly sou-
těže a přišlo na řadu i tradiční vystoupe-
ní „zralých dívčích“ obecnických tanečnic
s odvážnou exotickou makarenou. Na bále
se objevily i známé osobnosti světové po-
litiky i kultury a spousta dalších spacích
večerních modelů. Vítěznou cenu si za-
slouženě odnesl Eda Škvára z Obecnice.
Poděkování patří nejen pořadatelům, ale
všem kteří se účastnili a přispěli svojí dobrou náladou
k nádhernému průběhu pyžamáku v Obecnici. bs
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Obecnický Masopustní průvod
se vydal ze Staročeské hospody v sobotu 17. ve  dvě hodiny a jeho letošní téma
bylo „dělání, dělání...“. A protože dle masopustního glejtu, naše obec je plná  lidu
dělného a řemeslného, lidu tahavého ba i netahavého, hospodyněk pilných z do-
mácností a těch, co nejstaršího řemesla se zhostí, bylo opravdu na co koukat. Dál
glejt nabádal maškary, aby veselé kousky lidem dělali a dál pravil „a vy, co jste se
za maškary báli, neděste se a nepřihlížejte z dáli, sledujte dění s krásným lidem
z Brd, by neutekl vám ani prd...“.  A tak to celé opravdu bylo. Hospoda u kovárny
nebo kovárna u hospody zdárně bránila dehydrataci, kobližky nabízely malajky
černooké, ale lásku divokou za ně nabízela jiná organizovaná skupina, kominík  načernil kde koho, zboží nabízel
rybář i řezník... prostě bylo jako vždy veselo. Jiná, již léta dobře organizovaná skupina, se starala o tradiční občer-
stvení a hlavně horká polévka v docela chladném počasí přišla k duhu. Však taky nezbyl ani hlt. Mnoho hltů nabízel
jako vždy dětský kočárek a odolal málokdo. Muzika se vezla na voze, taženém krásnými koňmi pana Přemka Jaro-
še, na které byl opravdu pohled! Velká radost z toho, že v Obecnici takové krásné koně máme, poděkování za účast
při masopustu a těšení na další společné akce! Po devastaci obecnického pracáku se nakonec přesunuli všichni
do Staročeské hospůdky, kde se masopust spolu s muzikanty ještě o několik hodin protáhl. Díky všem za přípravu
i účast, a zase někdy příště. ☺ Evas.
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Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Ahoj všem,
poj�me se podívat, co se u nás událo za poslední měsíc.
Odehráli jsme 3. kolo Českého poháru, „A“ tým získal své
první body v soutěži a „B“ tým hraje jako na houpačce.

3. kolo Českého poháru:
Slavoj Obecnice – KST Rakovník „C“ 6:4
(body Obecnice – čtyřhra 1, Hála 2, Srch 2, Herink 1)
Ve 3. kole Českého poháru jsme změřili síly s pro nás dob-
ře známým soupeřem z Rakovníka, s kterým se potkáváme
i v mistrovských soutěžích. Na úvod zápasu duo Petráň -
Srch ovládlo čtyřhřu v poměru 3:1 na sety a poslalo nás do
vedení. Další vývoj zápasu byl následující: 1:1, 2:2, 3:3, 4:4
kdy se Rakovníku dařilo vždy ihned odpovědět na naše
průběžné vedení. Rozhodnout tedy musely dvě poslední
dvouhry. V nich Hála a Herink ukázali větší psychickou
odolnost a překlopili celé utkání na tu správnou stranu. ☺
V dalším kole, ve kterém už půjde o možnost účasti na fi-
nálovém turnaji, narazíme na divizní tým Sokol Lány.

„A“ tým, Krajská soutěž 1. třídy:
Slavoj Obecnice – TJ Sokol Hředle 10:4
(body Obecnice – čtyřhry 2, Hála 3, Srch 3, Steiner Fr. 2)
S předposledním týmem tabulky jsme dokázali získat naše
první vítězství v sezóně. Od začátku zápasu výborný týmo-
vý výkon, nedal Hředlím jedinou naději na úspěch. Možná
na nás zapůsobily svítivé oranžové dresy, jako slavní Oran-
jes, v nichž soupeř nastoupil ☺

Slavoj Obecnice – TJ Sokol Mníšek p. Brdy 9:9
(body Obecnice – čtyřhry 2, Srch 4, Tůma 2, Hála 1)
Převládající euforie z prvního vítězství se částečně přenesla
i do tohoto utkání. Výsledkem je cenný bod se 4. týmem
tabulky. Avšak po průběhu zápasu v nás převládlo veliké
zklamání. Od výhry nás několikrát dělil pouze jeden mí-
ček…
TJ Chaloupky – Slavoj Obecnice 10:6
(body Obecnice – čtyřhry 2, Srch 3, Petráň 1)
TJ Sokol Králův Dvůr – Slavoj Obecnice   10:3
(body Obecnice – čtyřhry 1, Herink 1, Petráň 1)
Tabulka :
1. KST Rakovník B 16 14 0 2 0 152:67 42
2. TTC Kladno B 16 11 3 2 0 144:88 36
3. TTC Slovan Kladno 16 11 3 2 0 149:85 36
4. TJ Sokol Mníšek p. Brdy A 16 7 6 3 0 136:117 27
5. T. J. Sokol Králův Dvůr A 16 8 1 7 0 123:120 25
6. KST Rakovník C 16 8 0 8 0 117:117 24
7. TJ Chaloupky 16 7 2 7 0 117:133 23
8. SK Březnice A 16 6 0 10 0 104:129 18
9. TJ Sokol Příbram B 16 4 4 8 0 111:138 16

10. Kanoistický klub Rakovník 16 5 0 11 0 103:137 15
11. TJ Sokol Hředle 16 3 2 11 0 88:142 11
12. TJ Slavoj Obecnice A 16 1 1 14 0 82:153 4

„B“ tým, Krajská soutěž 2. třídy:
Slavoj Obecnice „B“ – ST Benešov „B“ 10:8
(body Obecnice – čtyřhry 1, Steiner Petr 3, Herink 3,
Lukeš 2, Petráň 1)
Slavoj Obecnice „B“ – TJ Sokol Mníšek p. B. „B“ 10:8
(body Obecnice – čtyřhry 1, Steiner Petr 3, Herink 3,
Lukeš 2, Petráň 1)
TJ Sokol Hudlice „B“ – Slavoj Obecnice „B“ 10:8
(body Obecnice – čtyřhry 1, Petráň 3, Herink 2, Lukeš 2)
TJ Sokol Králův Dvůr „B“ – Slavoj Obec. „B“ 11:7
(body Obecnice – čtyřhry 1, Herink 3, Petráň 2, WO 1)

Tabulka :
1. TJ Tatran Sedlčany B 16 14 1 1 0 191:97 43
2. TJ Sokol Hudlice B 16 11 2 3 0 176:112 35
3. TJ Sokol Hořovice B 16 9 3 4 0 158:130 30
4. SK Březnice B 16 8 4 4 0 142:146 28
5. T. J. Sokol Králův Dvůr B 16 8 1 7 0 153:135 25
6. TJ Spartak Čenkov 16 8 0 8 0 140:148 24
7. TJ Slavoj Obecnice B 16 8 0 8 0 136:152 24
8. ST Benešov B 16 6 4 6 0 144:144 22
9. TJ Sokol Mníšek p. Brdy B 16 4 2 10 0 140:148 14

10. TJ Sokol Voznice A 16 4 1 11 0 127:161 13
11. TJ Olešná 16 2 3 11 0 110:178 9
12. TJ Sokol Žebrák 16 2 3 11 0 111:177 9

Zdeněk Petráň
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Dne 21. 1. jsme odehráli důležitá utkání, ve kterých bylo
potřeba bodovat za 6 bodů. To se však úplně nepovedlo,
první zápas jsme udolali až na nájezdy. Tým z Milína je
nepříjemný, už nás tuto sezónu porazil a tentokrát se
v úvodu dostal hned do dvoubrankového vedení. Zvládli
jsme vyrovnat a zápas otočit, závěr jsme ale nezvládli
a z našeho dvoubrankového náskoku, dvě minuty před
koncem, skončil zápas 6:6 a šlo se do nájezdů. Nevzpomí-
nám si, kdy naposledy nějaký gól z nájezdů za svá záda
pustil náš gólman Tomáš Řepík, a dnes se na tom nic ne-
změnilo, nájezdy vychytal. Marek Roubíček a Lukáš Stejs-
kal své nájezdy proměnili a brali jsme 2 body. V zápase
skóroval 2x Martin Petřík, po jednom gólu má Marek Rou-
bíček, Lukáš Stejskal, Nikola Vokurková a Petr Svoboda.

ných 2:6. O branky se postaral Zdeněk Karnoš, který se
vrátil po dlouhodobém zranění a Martin Stoklasa, asisten-
ci si připsal gólman Tomáš Řepík a obránce Marek Roubí-
ček.

Během února jsme měli opravdu náročný týden, ve kte-
rém jsme odehráli celkem 4 zápasy během 6 dnů. V sobotu
10. 2. jsme měli dva zápasy proti týmům, kteří se nacházejí
v tabulce až za námi. Ale jistotu zisku bodů to vážně
neznamená, oba zápasy jsme hodně nezvládli a vysoko pro-
hráli.

BEČÁNOV vs. FBK 2015 – 3:9 (Zdeněk Malý, Zdeněk
Karnoš a Jiří Vavroch).

BEČÁNOV vs. Brdskej Wentyl – 2:6 (Zdeněk Malý a Jo-
sef Neliba) v obou zápasech jsme dělali velké chyby. Nedo-
kázali jsme podržet míček, dostat se k soupeřově brance
a připravit nějakou kombinací, v obranné fázi bez důrazu.
Tyto zápasy nám opravdu nevyšly a je to velká ztráta
bodů. Ale je to jen sport, hlavní úspěch rozhodne play-off,
od kterého nás už dělí jen 2 zápasy a snad se do nich odra-
zíme z nedělního (11. 2.) výkonu, kdy jsme vrátili Hunters
úterní porážku.

BEČÁNOV vs. Hunters Příbram – 3:2 (2x Josef Neliba
a Petr Svoboda) asi málo kdo to čekal. Únava ze soboty,
tragický výkon..., ale v neděli jsme byli úplně jiný tým,
rychlý přístup k hráčům, obětavost, důraz, silní na míčku.
Nutno podotknout, že soupeř nedal asi tři vyložené šance,
ale hraje se na góly. Byl to skvělý zápas, odmakaný od za-
čátku až do konce a doufám, že takhle budeme bojovat
i v dalších utkání. Každá výhra nás moc těší, výhra nad
Hunters o to víc.

17. 2. PRVNÍ ČISTÝ ŠTÍT OD ZALOŽENÍ KLUBU...
Výhra 13:0 nad Chlupatýma Hokejkama. Upřímně jsme
čekali dost jiný průběh, vyrovnaný zápas a boj až do sa-
motného konce, ve výhru jsme však věřili! Ale tento zápas
se ohromně povedl. Za „x“ odehraných zápasů v PFL,
za dlouhé 4 roky, jsme dnes dokázali udržet čisté konto,
a to samozřejmě zásluhou našeho gólmana „Řepy“, který
ke své nule přidal i perfektním výhozem asistenci. ☺ Hned
dva hráči slavili hattrick, a to Martin Stoklasa, který se
trefil 4x a 3 góly nasázel Martin Petřík. Po dvou brankách
má Lukáš Stejskal a Marek Roubíček, jeden gól dal Ví�a
Pešl a Zdeněk Karnoš.

Poslední dva zápasy odehrajeme v sobotu 24.2. proti
Chlupatým Hokejkám a SK Panthers Příbram.

LS

Ve druhém zápase nás hned v začátku hry zaskočil tým
FC Křížák, když se dostal do vedení 1:0. Dobře bránil, vy-
rovnat se nám podařilo až po 10 minutách, a od té doby
jsme hru kontrolovali a přidávali další góly, konečný vý-
sledek byl 11:2 a 3 body doma. Skvělý zápas měl Marek
Roubíček, který nasázel 5 branek, 2x se trefil Lukáš Stejs-
kal a Martin Petřík, jednou Zdeněk Malý a David Strniště.

V úterý večer 6. 2. jsme se utkali s týmem Hunters
Příbram, nutno říci, že zápas to byl vcelku vyrovnaný.
Soupeř se dostal do vedení, my jsme ho však vždy dokázali
stáhnout na rozdíl jedné branky, to platilo do stavu 2:3.
Pak jsme udělali chybu v rozehrávce a Hunters zvýšili
na 2:4, i přesto, že jsme se snažili jak to jen šlo, skórovat
už jsme nedokázali. Soupeř svůj náskok navýšil na koneč-

TJ Slavoj Obecnice         FLORBAL – PFL
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TJ Slavoj Obecnice - KOPANÁ

Zdravím fanoušky kopané
I přes zimu se naše družstvo starších žáků vzorně připra-
vuje na jarní část sezóny a nečeká ho nic lehkého… i letos
bude hrát o přeborníka okresu s nejsilnějšími družstvy
a cíl je skončit do 5. místa.
Někomu se to může zdát jako malý cíl, ale je třeba si uvě-
domit, že hrajeme proti ročníkům 2003 a naše družstvo
tvoří hráči zejména ročníků 2004 a 2005. Budeme rádi,
když nás přijdete podpořit. ☺

25. 3. 2018 Březnice – Obecnice
1. 4. 2018 Obecnice – Petrovice
7. 4. 2018 Nový Knín – Obecnice

15. 4. 2018 Obecnice – Sedlec Prčice
22. 4. 2018 Bohutín – Obecnice
29. 4. 2018 Obecnice – Rožmitál p. Třemšínem
6. 5. 2018 Kamýk nad Vltavou – Obecnice
8. 5. 2018 Obecnice – Kamýk nad Vltavou

13. 5. 2018 Obecnice – Březnice
19. 5. 2018 Petrovice – Obecnice
27. 5. 2018 Obecnice – Nový Knín

ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA 10. 2. 2018

Meziokresní přebor
Celková tabulka Z Skóre B
1. HT Mníšek pod Brdy 15 118:84 34
2. TJ Sokol Solopisky 15 135:57 31
3. HK Příbram 99 15 72:61 28
4. TJ Slavoj Obecnice 15 77:108 21
5. SK Černošice B 15 62:79 15
6. HC Lány 15 63:138 6

12. kolo
OBECNICE – ČERNOŠICE 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)
Sestava Obecnice: Terš – Kozelka L., Moser, Veselý, Hys-
pecký, Stoklasa, Bělka, Kozelka P., Kubista, Dvořák, Ko-
zelka M., Kozohorský, Větrovský, Procházka. Branky:
Stoklasa.
13. kolo
MNÍŠEK – OBECNICE 12:4 (2:1, 6:0, 4:3)
Sestava Obecnice: Terš, Brůček – Moser, Střeska Jan, Sto-
klasa, Bělka, Kozelka P., Hyspecký, Kozelka M., Kozohor-
ský, Větrovský, Štofa, Procházka. Branky: Bělka.
14. kolo
OBECNICE – PŘÍBRAM 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)
Vyhrál ten, kdo si šel ve druhé a třetí třetině víc za vítěz-
stvím, a to hokejisté Slavoje, po 15. kole hokejisté z Obec-
nice stále figurují na 4. místě MOP v ledním hokeji.
15. kolo
OBECNICE – SOLOPISKY 1:17 (5:0, 12:1, ukončeno)
Hokejisté Slavoje utrpěli debakl, a to rozdílem 1:17, nutno
říct na naši obranu, že 6 hráčů hrálo s teplotou a nachla-
zením. Sestava Obecnice: Brůček – Kozelka L., Střeska
Jan, Moser, Uzel, Bělka, Kozelka M., Kozelka P., Kozohor-
ský, Stoklasa, Větrovský.
16. kolo proti Lánům, které se mělo odehrát v sobotu
17. 2. 2018 na Kladenském stadionu, je na žádost hokejis-
tů z Lán odloženo, náhradní termín zatím není znám.

TJ Slavoj Obecnice     LEDNÍ HOKEJ

Posádka žen z Rezervace Obecnice (Lenka Uzlová,
Nikol Kindlová a Pavla Obstová) obsadila krásné 2. místo!
Gratulujeme!

Výsledky:
muži: 1. místo HORSKÁ SLUŽBA BRDY

2. místo CHCI WOHNOUT
3. místo ZLEJ SEN

ženy: 1. místo FANYNKY
2. místo REZERVACE OBECNICE
3. místo OKTÁVA

děti: 1. místo OSMÁCI
2. místo FANOUŠCI
3. místo ZOMBIE KVARTETO

3. 6. 2018 Sedlec Prčice – Obecnice
10. 6. 2018 Obecnice – Bohutín
17. 6. 2018 Rožmitál p. Třemšínem – Obecnice

David Musil, trenér mládeže, člen výboru
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ dne 10. 2. 2018

Anna Wanda Josková

Andrea a Jakub Červenkovi

Magdalena Uzlová

Liliana Kaslová




