
Mrazivý vítr se prohnal po návsi a na kostelních hodi-
nách se zimou začaly mnout ručičky. V té chvíli už nikdo
nepoznal, jaký je vlastně čas. Ten zimní se stejně zasta-
vuje a rozbíhá se pomalu čas jarní. Poznáme to podle
toho, že nastávají jarní prázdniny a rodiny urychleně
vyráží do hor užít si odcházející zimy. Z Obecnice by ani
nemuseli lidé odjíždět za vzduchem, kdyby občas někdo
v kotli netopil dřevotřískou a jiným sajrajtem. Ale zase
nejsou u nás sjezdovky, které by stejně byly bez sněhu.
Na Šumavě na Lipně sjezdovky zatím sníh mají i když
většinou stejně umělý. Také je zamrzlá Lipenská přehrada.
Tak jsme vyrazili, jarní prázdniny, jarní nálada, jarně
naladěná vnoučata. Když jsme šli vyzkoušet brusličky
na lipenské jezero, šla před námi nějaká rodinka s dcerou.
Dcerka asi dvanáctiletá měla nejspíš nějaké připomínky
k pobytu na Šumavě a tak slyšíme, jak jí matka říká:
„Jo miláčku, ale my tady nejsme za trest, ale za odměnu.“
Potomkům se asi nikdy nezavděčíte. Došli jsme na Lipno
k bruslařské dráze a jali se obouvat. Babička Evina se
této činnosti radostně ujala. Já už totiž moc nemohu,
když se ohnu k zavazování, začínám brunátnět a lapat
po dechu. Jak to napsat abych neurazil. Evině to vnuko-
vo obouvání moc nešlo a rozčileně povídá: „Já jsem Miky
takové nešikovné trdlo.“ Mikuláš jí na to odvětil: „Babi
to nevadí, ale švestkové knedlíky umíš výborně.“ Zrov-
na jsem byl v předklonu a málem jsem se udusil. Jsou
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hodná ta naše vnoučátka. Tak to byly jarňáky. S nimi
mne napadá i jarní očistná myšlenka, vždy� o jarním
očištění těla i mysli se všude povídá. Kdysi už jsem
o očistě psal v souvislosti s pampeliškami, tentokrát
jsem zkusil úplně náhodně jinou očistu, ale také přírod-
ní. Před lety při pokládání střešní krytiny náš dům
vytopila řádná buřina a od té doby se v koupelně na stropě
objevuje plíseň. Letos jsem byl, coby zodpovědný údrž-
bář, pověřen vedením domácnosti, plíseň odstranit tak-
zvanými bakteriemi, které ji prý žerou. Na krabičce bylo
napsáno, že jsou neškodné lidskému organismu. Čtrnáct
dní jsem se na práci s bakteriemi připravoval a minulý
týden na to nastoupil. Jak by řekl kamarád Jirka, když
chlap něco slíbí, není nutné mu to každý půlrok připo-
mínat. Rozdělal jsem roztok s bakteriemi. Vylezl jsem na
kovové schůdky, sklenici od okurek jsem držel v jedné
ruce a ve druhé štětec. Natírání mi šlo od ruky, bakterie
se vášnivě vrhly na plíseň. Najednou sebou schůdky na
dlaždicích cukly a já jsem si půl sklenice roztoku s bak-
teriemi vylil na hlavu. Hned jsem si ji dvakrát raději umyl.
Poté mi došlo, že je to vlastně asi zmíněná jarní očista.
A� mi te	 někdo zkusí říct, že jsem plesnivej dědek.
Vždy� já jsem proti plísni a plesnivosti jarně ošetřen.
A ještě mi možná narostou husté kudrnaté vlasy, které
jsem míval. Tak přátelé, radostně do života a zkuste
také nějakou přírodní jarní očistu. bs

Obecnice
Obnova Malého Veského rybníka

CZ.1.02/6.4.00/13.20326

Projekt byl realizován za finanční podpory
v rámci Operačního programu
Životní prostředí prioritní osa 6

- Zlepšování stavu přírody a krajiny
z prostředků Státního fondu životního prostředí

ve výši 1 912 385 Kč.
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Jubilea v březnu slaví a 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
Pavel Zelenka  70 let

Jubilea v dubnu budou slavit
Marie Rozsypalová  75 let
Bohumil Danda  50 let

Blanka Kofroňová  70 let
Irena Slančíková  50 let

Pavel Hansel  60 let
Marian Průša  50 let
Zdeněk Švehla  70 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

O Obecnickém zpravodaji

Vydávání Obecnického  zpravodaje jsme obnovili
po roce 1989, ale měl svého předchůdce, Obecnický
zpravodaj vydávalo Místní kulturní středisko. Redakci
tenkrát tvořili Jarda Vyšín, Jirka Smrček, Anička
Kadlecová, Maruška Rozsypalová a Jarda Ko-
pecký. Náš porevoluční se z bývalého vyvíjel, nejprve
formát A5, poté formát A4 a nynější podobu mu vtiskla
grafička Katka Stejskalová. Díky mnoha stálým dopi-
sovatelům se stal zajímavým i pro čtenáře, kteří nejsou
místními občany. Příkladem je fotografie naší čtenář-
ky z Moravy paní Aničky Tomisové, která zpravodaj
čte vyvedený i barevně. Tímto ji zdravíme a pošleme
malou pozornost.          Redaktor Bohouš Svoboda

Se smutkem v srdci dáváme na vědomí,
že nás opustil

a vydal se do ochotnického nebe
náš dlouholetý herec, částečně i režisér,

pan František Kuba.

Zemřel 28. února 2018 ve věku 81 let.

Fando budeme na Tebe vzpomínat.

Členové Divadelního souboru Skalka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
silné mrazy, které nám přinesla letošní zima, už povolily
a všechny nás už vítá sluníčko a příjemnější teploty. Já se
ale ohlédnu za akcemi uplynulého měsíce. Nebylo jich
mnoho. Dne 17. února se konal v naší obci Masopust.
My jsme se ho též zúčastnili, jen škoda, že vlivem chřipky
nás mnoho nešlo. Kdo přišel, určitě si užil spoustu legrace
a různých lumpáren. Snad nás příští rok půjde více.

Po oteplení, v sobotu 10. března jste mohli vidět v obci
naši Tatru. S tím samozřejmě pro všechny řidiče platí to,
že by měli parkovat své vozy tak, abychom měli zabezpeče-
ný průjezd. Na žádost našeho starosty jsme jeli pročistit
kanály. Budeme muset postupně zkontrolovat určená mís-
ta, tak jak to děláme vždy na jaře.

Pocitově se sice hezky oteplilo, to ale neznamená, že se
přestává topit. Proto jste několikrát v uplynulém měsíci
mohli vidět, že u hasičárny řežeme dřevo. Naštěstí spotře-
ba dřeva už bude jen klesat.

 Momentálně hasičárna žije přípravami na Hasičský
ples, který se rychle blíží. V době, kdy čtete tyto řádky,
byste měli být všichni pozvaní a těšit se na samotnou akci.
My doufáme, že se povede.

 Jak už jsem psal, jaro je tu, a já tedy přiložím pár rad,
jak zvládnout jarní úklid zahrádek bez zásahu hasičů:

Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o
požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení
tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až

ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické
osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale
také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalo-
vání hořlavých látek na volném prostranství povinny uči-
nit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - ji-
nak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo
kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby
a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování
hořlavých látek na volném prostranství - včetně přijatých
protipožárních opatření - předem oznámit územně přísluš-
nému hasičskému záchrannému sboru kraje.

I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na za-
hrádce, klestí) - zejména pálení většího množství materiá-
lu - je vhodné předem ohlásit na operační středisko Hasič-
ského záchranného sboru.

Pro časté ohlašovatele pálení nabízí HZS Středočeského
kraje možnost nahlásit pálení odpadů/klestí on-line pro-
střednictvím webových stránek. Při ohlášení je třeba
uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včet-
ně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči
pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení
biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
• Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte.
• Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. ka-

meny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody
popř. jiné hasební látky.

• Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vy-
soce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.

• Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul
kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření
a vzniku požáru.

• Nezapomeňte
ohniště dů-
kladně uhasit
a přesvědčit
se, že nemůže
dojít k opětov-
nému vzníce-
ní. I ve zdán-
livě zcela vy-
haslém ohniš-
ti se mohou
skrývat žhavé
oharky, které

• Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítom-
nosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

• Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny.
Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší

lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí
nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či ji-
ných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte
hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150.
V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň do-
káže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může
způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody
s mnohdy nevratnými následky.

Přeji Vás mnoho hezkých jarních dní strávených na za-
hrádce.

Petr Zima
velitel SDH Obecnice

poryv větru může
znovu rozdmýchat
a oheň roznést do
okolí.

• Spalování odpadů by
mělo probíhat na
bezpečném místě,
v dostatečné vzdále-
nosti od objektů,
lesa, stohů, seníků,
polí. Zakázáno je
rozdělávat oheň na
místech se vzrost-
lým porostem, tedy
i na louce nebo na
strništi, s výjimkou
hospodářské správy
a vyhrazených tábo-
řiš� míst se nesmí
spalovat materiál
v lese.

U Z Á V Ě R K A
dubnového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude ve čtvrtek 12. dubna 2018
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Návštěva divadelního představení v Praze
Dne 27. 2. navštívili žáci I. - III. třídy divadelní představení v divadle Gong. Tentokrát jsme z programové nabídky diva-

dla vybrali zpracování veselé a poučné pohádky Lakomá Barka z Fimfára (J. Werich). Představení doplněné žertovný-
mi písničkami a nádhernou výpravou se dětem moc líbilo. Přiblížilo dětem nepěkné lidské vlastnosti, zejména lakotu
a hamižnost.

Těšíme se na další představení tohoto divadla. Jezdíme tam s našimi žáky již léta, nikdy jsme nebyli zklamáni.
Učitelé I. stupně

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Zima v lese

Dne 23. 2.  jsme společně s lesními pedagožkami  vyrazili
do terénu poznávat stopy a život zvěře v zimním období.
Děti soutěžily v poznávání stop, vyhledávání zanechaných
pozůstatků od zvěře a jejich zařazení. V průběhu celého
dění jsme se dozvídali podrobnější informace o každém
zmíněném zvířeti. Od začátku až do konce děti dostávaly

za správné odpovědi razítka se zvířecí tématikou. Na zá-
věr se sčítala razítka, soutěžící byli odměněni drobnými
předměty, a ti nejlepší plechovými hrníčky od VLS. Touto
cestou ještě jednou děkujeme paní Večeřové a její kolegyni
za výborně připravené a příjemně strávené odpoledne.

(pokračování na str. 5)
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(dokončení ze str. 4)

Bruslení na přelomu března

Vzhledem k příznivým mrazivým podmínkám jsme se
rozhodli podporovat u dětí: snahu, nadšení, pohybovou
obratnost, krasobruslařskou eleganci a hokejové úspěchy
na ledě. Od pondělí do pátku jsme vždy vyráželi: posilněni
obědem, s dobrou náladou a patřičnou výbavou na Malý
Veský rybník.  Chlapci se převážně vrhali do hokejového
utkání, zatímco děvčata podporovala krasobruslařskou
dráhu. Návrat zpět do družiny nám určovalo vždy počasí.
Myslím si, že na závěr zimy jsme si to všichni obrovsky
užili a své umění na bruslích jsme dostatečně podpořili.
Nu a nyní jsme připraveni a těšíme se na první jarní
paprsky…

Pavla, Hanka a družinové dětičky

Velikonoční omalovánky pro děti
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V pondělí 12. a
v úterý 13. úno-
ra děti navštívily
místní knihov-
nu, kde si pro
nás slečna Str-
misková připra-
vila podrobné
informace o ame-
rickém svátku
sv. Valentýn.
Děti vyslechly
příběh, vypraco-
valy pracovní
listy a vyrobily
valentýnku.

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

V pondělí 12. února jely
Žabičky linkovým auto-
busem do Příbramského
divadla na muzikál:
A� žijí strašidla. Dětem se
muzikál velice líbil a vy-
držely v klidu sedět a sle-
dovat celé představení.
Již máme naplánovaný
další muzikál, který nese
název Čertův švagr, kam
s sebou vezmeme i nej-
starší děti z Berušek.

O týden později 19. února k nám do školky přijela slečna
z OFČR s výukovým programem pro děti. Poprvé měly
Berušky a Žabičky jiný program. Téma Kamarádi z luk
a polí měly Berušky, které se seznámily se zvířátky, která
žijí na louce a základními druhy lučních květin. Naučily
se poznávat nejběžnější druhy savců, plazů a hmyzu žijící-
ho na loukách a polích. Hravou formou si vyzkoušely, jak
taková zvířátka žijí a co jedí. Žabičky se účastnily tématu:
Otravy číhají v přírodě. V přírodě, na zvířátka i lidi číhá
nebezpečí škodlivých látek. Pomocí her se děti učily, jak se
mají chovat v přírodě a na co si mají dávat pozor. Pochopi-
ly, že i odhozené odpadky mohou pro zvířátka znamenat
velký problém.

(pokračování na str. 7)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
(dokončení ze str. 6)

Ve středu 21. února se Žabičky byly podívat v první třídě
základní školy, kde pozorovaly práci dětí, a postupně se
k nim zapojovaly. Házely kostkou a vymýšlely slova podle
písmenek, která jim padla na kostce. Vyluštily křížovku,
která měla zajímavé otázky, jako například: co to je? Jezdí
se na tom v zimě, dvě prkýnka na každé noze. Odpovědi
na ně zapisovaly do tabulky a následně měly další úkol,
a to kroužkování písmenek podle čísel, které jim paní uči-
telka diktovala. Vyluštěné slovo bylo přítel. Prvňáčci nám
ukázali, jak umí číst, psát, počítat. Žabičkám se v první
třídě moc líbilo a vrátily se do školky nadšené. Určitě se
na ně půjdeme podívat zas, třeba zrovna na některé Žabič-
ky, které letos v červnu budeme pasovat na budoucí prv-
ňáčky.

Ve středu 28. února se naše mateřská škola proměnila
v malou pohádkovou, fantastickou říši, protože se u nás
konal dětský karneval. Děti se převlékly do krásných zví-
řecích masek, které si vyrobily z různých výtvarných tech-
nik, pár dní před karnevalem a rázem tu byly – kočičky,
pejskové, žirafa, žába, medvědi, motýli, zajíčci, liška, kach-
na, mravenec, netopýr atd. Teprve po svačince, ale začal
náš pravý karneval. Pustila se hudba a děti mohly tančit
a pěkně si to užívaly. Karneval začal přehlídkou masek,
pak jsme tancovali, soutěžili např. v hodu míčkem na cíl,
v opičí dráze, ve slalomu, tancování s balónkem a jiné
zábavné společenské hry. Společně jsme si zazpívali, zatan-
covali si společný tanec „hlava, ramena, kolena, palce“
a jiné tanečky, co mají děti rády. Na závěr celého karneva-
lu jsme se projeli mašinkou a děti dostaly za pěkné masky
a soutěžení sladkou odměnu. Příjemné dopoledne se nám
vydařilo, na tvářích byla vidět spokojenost a radost nás
všech.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Akce, které proběhly:
V úterý 6. března proběhla
v knihovně beseda na téma
„Zapomenuté osudy“.
Beseda, která nás seznámi-
la se životy nejen českých
spisovatelů a osobností…
Besedou nás provedla paní
spisovatelka Martina
Bittnerová, která je prá-
vě autorkou knihy Zapo-
menuté osudy. Autorka
nám představila nejen za-
pomenuté osudy, ale také

(pokračování na str. 9)

další ze svých knih. Dále jsme se dozvěděli, kde všude musí
sama autorka hledat různé informace a podklady, aby
mohla pod její rukou vzniknout taková krásná životopis-
ná kniha. Samozřejmě jsme se dozvěděli i o její vlastní tvorbě
a také to, co člověk musí udělat, jaké úsilí musí vynaložit,
aby mohl knihu napsat a poslat ji tak dále než se dostane
k samotnému vydání. Autorka byla velice sympatická a vše
nám naprosto srozumitelně a lidsky vysvětlila. Myslím,
že jsme si z besedy domů odnesli spousty zajímavostí
ze světa literatury.

18. 2. proběhl dětský maškarní ples. V neděli jsme se spo-
lečně se všemi „bečánovskými“ dětmi a s dětmi z přilehlé-
ho okolí sešli ve 14 hodin v místní Staročeské hospodě, kde
jsme to pořádně rozbalili. ☺  Pro děti bylo nachystáno
několik soutěží, mnoho odměn a bohatá tombola. A tak za
pomoci sličných asistentek Štěpánky, Míši a asistenta Mi-
lánka začala maškarní zábava. Na parketu panovala ne-
skutečně skvělá taneční i soutěžní nálada. Nechybělo ani

vyhlášení nejlepších ta-
nečníků a nejlepších ma-
sek. První místo v dám-
ské kategorii si odnesla
Adélka Roušalová,
co by „Zloba“. A první
místo v kategorii pánské
si zasejc odnesl Rudík
Červenka, co by baba
„Jaga/Ježibaba“. Velký
dík patří hlavně všem
pomocníčkům a pomoc-
nicím, kteří nezaháleli
a přidali ruku k dílu při přípravách. Dětský maškarní ples
se tak velmi vydařil a těšíme se zase za rok. ☺
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Akce na měsíc březen a duben:

Nové akce v knihovně vždy v prvním týdnu měsíce:

Pondělí 9. 4. Rodinko vyprávěj pohádku – rodinní pří-
slušníci vypráví / čtou pohádky svým ratolestem ☺ 16.00 –
17.00 hod.
Čtvrtek 12. 4. Turnaj ve vědomostních hrách – 16.00
– 17.00 hod.

23. 3. Odpolední chvilka
s Andersenem – 14.15 –
15.30 hod. – tématické
odpoledne v rámci projektu
„Noc s Andersenem“. Že
nevíte o co se letos půjde?
Tady je malá ochutnávka:
„Jistě už víte, že v Noci
s Andersenem si budeme
připomínat několik výročí:
V roce 1928 vznikla krásná
knížka Povídání o pejskovi
a kočičce (Albatros letos na
jaře vydá reedici této moc
pěkné knížky a pejsek s ko-
čičkou budou zdobit i pla-
kátek a pohlednici) - téma
pro menší děti
Koncem roku 1938 začaly vycházet kreslené příběhy klubu
Rychlých šípů, i jejich 80. výročí si můžeme připomínat
v Noci s Andersenem - téma pro starší děti. A v roce 2018
to bude 180 let od doby, kdy Hans Christian Andersen na-
psal svou pohádku Statečný cínový vojáček - téma pro
všechnyAle jak píšeme každý rok, nic není striktně dáno,
jsou to jen návrhy, všechno záleží na Vás a na Vašich pod-
mínkách, prostorech a dětech.“
Zdroj textu: http://www.nocsandersenem.cz/novinky/
tema-noci-s-andersenem-2018.html

BEČÁNOVSKÁ KRASLICE
Proběhne těsně před Velikonoci –
ve čtvrtek 29. 3. od 17.00 do
18.00 hodin. Co s sebou? Vyfouk-
nutá, plastová či jiná vajíčka, třeba
i techniku, kterou budete tvořit a
hlavně dobrou náladu. Na místě
bude na tvoření také nějaká technika + pomůcky zajištěny
např. vosk, ubrousková technika, bavlnky, lepidla, štětce,
špejle, nůžky, barevné papíry, barvy na sklo atd. Na místě
bude připraveno i menší pohoštění. Je možnost čas i pře-
sáhnout, v případě, že nestihneme výrobky dokončit. ☺
Na konci tvoření vyberu nejhezčí kraslici a ta bude oceněna.
11. 4. Beseda se spisovatelkou
paní Hanou Hindrákovou od
17.00 hod. – autorské čtení
z vlastních románů paní Hindráko-
vé , které formou beletrie představu-
jí život v Africe, konkrétně v subsa-
harské Keni. Součástí autorského
čtení je také povídání o životě v Keni,
promítnutí 2 kratších videí a foto-
grafií z Keni.
13. 4. Jarní dílnička – 14.00 – 15.00 hod. – Tvorba
jarních dekorací z keramické hlíny
20. 4. Jarní dílnička – 14.00 – 15.00 hod. – Dokončení
keramiky (barvení)
25. 4. v čase 14.00 – 16.00 hod. + 25. 4. v čase 13.00 –
16.00 hod. – vyzvednutí keramických výrobků
Jarní dílnička – příspěvek na zajištěný material činí 50 Kč/
osoba (v ceně zahrnutá hlína + glazury, barvy na keramiku,
plus neomezený počet výrobků).

Kristýna Strmisková

Z kroužku Všeználek

Na kroužku to jede v plném proudu. Keramické sovičky če-
kají na výpal a na následné dobarvení. Mezi čekáním ale
nezahálíme, a tak tvoříme dál. Například v únoru, v kar-
nevalovém období, jsme vytvářeli masky pomocí techniky
kašírování. Pro některé byla technika úplně nová, někteří
už jí v knihovně tvořili. Prakticky jsme si tak zahráli na
mladé sochaře, kterým pod rukama vznikala překrásná
díla. S menšími Všeználky jsme se nechali inspirovat ještě
zimním obdobím, a to tak, že jsme vytvářeli věnečky v po-
době sněhuláčků nebo třeba ovečky zachumlané do he-
boučké vlny. Práce nás moc baví a jestli se nám povedla?
No mrkněte sami… ☺
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Na srdce jsou Poděbrady

„Je nějak veliká průtočnost na hlavní. No počkám. Chci
jet vozem se svojí družkou do Poděbrad na oběd“, pravil
dobrácký smolař Leli v podání Jaromíra Hanzlíka ve filmu
Slavnosti sněženek, sleduje dalekohledem hustotu silniční-
ho provozu na „staré Poděbradské“. A mě tím inspiroval,
kam vyrazit na sobotní výlet. S „průtočností na hlavní“
jsem si nedělal starosti, nebo� jsem se do Poděbrad vypra-
vil vlakem, poněvadž jsem již předem předpokládal, že si
při slunečném, ale mrazivém únorovém počasí, určitě do-
přeji něco na zahřátí, co by se pak dost dobře neslučovalo
s řízením motorových vozidel. ☺ Po příjezdu do Poděbrad
a po průchodu odbavovací nádražní halou se přede mnou
otevřel poměrně rozlehlý lázeňský park, na druhé straně
ohraničený ul. Na Valech. Původní park s promenádou,
doplňující komplex Letních lázní, přestal přibývajícím
lázeňským hostům kapacitně vyhovovat, proto město po-
čátkem 30. let 20. století vykoupilo soukromé pozemky
a nechalo na nich podle urbanistického  plánu Františka
Jandy vybudovat velkoryse pojatý lázeňský park. Z kom-
pozičního hlediska lze park rozdělit na tři hlavní části.
Severní část přiléhající k nádraží byla založená v letech
1929-1938. Tuto část uzavírá krytá Libenského kolonáda
s charakteristickou sklobetonovou kopulí nad pramenem
Boček, postavená v roce 1938 podle projektu architekta
Vojtěcha Kerharta. Kolonáda je pojmenována podle zakla-
datele české kardiologie, vyšetřovacích a léčebných ústavů
v Poděbradech, Prof. Dr. Václava Libenského. Střední část
se rozkládá od Libenského kolonády po objekt hudebního
pavilonu a je koncipována ve stylu volného anglického
parku. Zde také v roce 1937 vznikla známá poděbradská
rarita – květinové hodiny. Původně k nim byl umístěn i li-
tinový trpaslíček, který odbíjel každou celou hodinu na
velkou muchomůrku. Jižní část, umístěná nejblíže k ná-
městí, je vlastně původní lázeňský park, který vznikl již
v roce 1912, krátce po založení lázní. O zrodu poděbrad-
ských lázní místní průvodce říká, že jsou to lázně náhodou
„proutkem objevené“, první a jediné široko daleko. U jejich
zrodu stál tehdejší majitel poděbradského panství, kníže
Arnošt Filip Hohenlohe ze Schillingfürstu, který si v roce
1883 zvolil poděbradský zámek za své stálé sídlo. Poděbra-
dy po dlouhá léta trpěly nedostatkem kvalitní pitné vody
a kníže se rozhodl tento problém vyřešit. Pozval na své
panství proslulého proutkaře, pruského statkáře Karla
Bülowa z Bothkampu, aby pomocí své virgule našel dobrou
pramenitou vodu. Po krátkém hledání označil proutkař
místo na vnitřním nádvoří zámku a 1. srpna 1905 zde z vrtu
hlubokého 96,7 m skutečně vytryskla voda. Avšak první
nadšení poněkud opadlo, když přítomní vodu ochutnali.
Nebyla to ona očekávaná pitná voda, ale voda minerální.
Původní záměr se sice nezdařil, ale nově objevená voda
měla tak lahodnou chu�, že si pro ni brzy začali chodit lidé
z města i okolí. Mezi prvními, kteří se snažili najít pro
minerálku využití, byl především místní lékař MUDr. Bo-
humil Bouček. Zajistil chemickou analýzu objevené vody
a velmi rychle pochopil, že velký obsah oxidu uhličitého
bude mít příznivý vliv na léčbu některých nemocí. Začal
proto usilovně propagovat myšlenku lázní založených na
léčivých účincích poděbradské minerální vody. Prvním na-
vrtaným pramenem byl již zmíněný  pramen na 2. nádvoří
zámku, který byl nazván po svém objeviteli „Bülow“. V ná-
sledujících dvou letech byly navrtány další dva prameny.
První, v zámeckém příkopu vedle vstupní brány, dostal
jméno po knížeti „Hohenlohe“. Druhý, v bývalé panské

dřevnici, byl nazván po kněžně „Chariclea“. Právě u toho-
to pramene vznikly první Knížecí lázně, nyní Letní lázně
v Lázeňské ulici. V letech 1911 a 1912, na objednávku měs-
ta jako nového majitele lázní, se postupně navrtalo dalších
devět pramenů. Minerální voda byla využívána nejen k lá-
zeňským procedurám, ale byla také plněna do lahví, rozvá-
žena po širokém okolí a exportována do zahraničí. Největší
produkci měla nově postavená plnírna v objektu Zimních
lázní za 1. světové války, kdy armáda kupovala poděbrad-
skou minerálku vojákům na frontách. S bouřlivým rozvo-
jem lázní ve 30. letech 20. století nechala lázeňská společ-
nost kolem roku 1926 navrtat několik dalších pramenů.
Postupně však z důvodu lepší výtočnosti byla většina
z nich utěsněna. V současné době se pro potřeby poděbrad-
ských lázní využívají jen tři vydatné zdroje (Sondy BJ),
navrtané v polích severně od Žižkova předměstí. Z nich se
voda střídavě čerpá do rezervoárů u lázeňské polikliniky,
odkud se pak rozvádí do všech balneoprovozů. Zde se podě-
bradská kyselka již po mnoho desetiletí úspěšně používá
pro léčení chorob kardiovaskulárního aparátu, tj. chorob
srdce a cév. Hlavní prokázaný léčebný efekt je dán obsa-
hem oxidu uhličitého. Jedním z účinků uhličitých koupelí
je snížení krevního tlaku, tudíž jsou vhodné pro léčbu hy-
pertenze, onemocnění žil a tepen dolních končetin a dále
při poškozeních způsobených cukrovkou. V Poděbradech
může návštěvník ochutnat minerálku na osmi místech
z volně přístupných pítek, které jsou však v zimním období
uzavřené a otvírají se v dubnu, při zahájení lázeňské sezó-
ny. Místo vody jsem byl tedy nucen ochutnat jinou místní
specialitu – poděbradské palačinky s jablko-banánovou
náplní, přelité čokoládovou omáčkou a doplněné zmrzli-
nou. A k tomu na zahřátí svařáček. Vlastně dva. Abych
nelhal. ☺

 Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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 LÉKAŘ A VY • 21. století před naším letopočtem

V minulém čísle bylo něco zbrusu nového –
e-recepty, dnes zase něco z dávné historie. V knize
Hartwiga Hausdorfa „Nevyřešené záhady posled-

ních 5000 let“ se v jedné z kapitol dočteme o nerozluštěné
hádance na poli medicíny. Nejkomplikovanější a nejnebez-
pečnější zákrok prováděný na lidech bylo otevření lebky
žijícího pacienta. Již v nejdávnějších dobách bylo poškoze-
ní lebky jedním z nejčastějších druhů poranění. Vedly k vý-
levu krve pod mozkové obaly a tyto „subdurální hemato-
my“ tlačily různou silou na mozek a k záchraně zraněného
byl nutný rychlý chirurgický zákrok. A k němu se dle do-
stupných informací uchylovali lidé už před tisíciletími. Zdá
se, že jejich nástroje už tehdy nebyly primitivní. Byly to
přesně vyrobené vrtáky, nože a pilky a zdá se, že s jejich
pomocí lékaři doby kamenné uměli otevírat poraněnou le-
beční stěnu a cíleně provádět další ošetření. Podle součas-
ného stavu našich znalostí se za nejstarší příklad dávných
trepanací pokládá lebka datovaná do doby před asi 12 000
lety nalezená v Maroku. Zdá se, že čistě uříznuté okraje
kostí se zajizvily bez jakýchkoli komplikací, což svědčí
o tom, že pacient zákrok dlouhodobě přežil. Nejsenzačnější
nálezy jsou datovány do doby před asi 4000 lety. V Arménii
byla nalezena ženská lebka s otvorem, který byl následkem
poranění ostrým předmětem. Tehdejší chirurgové si po-
mohli k jeho překrytí tím, že upravili kousek zvířecí kosti,
kterým otvor uzavřeli. Žena zákrok přežila a transplanto-
vaný kousek kosti do hlavy přirostl. Stopy velmi podobné

operace jsou v archeologickém muzeu v Sardinii. Také tam
byl do lebky vsazen kousek kosti a i tam pacient přežil.
Koncem dvacátého století německý lékař Peter Hein ana-
lyzoval pro svou dizertační práci 334 lebek z dávné histo-
rie a dospěl k závěru, že komplikovaný a nebezpečný zá-
krok přežilo 73% pacientů. To je výsledek pro tuto dobu
nečekaný. V roce 1863 nalezl americký diplomat E. G.
Squeir v někdejším hlavním městě Inků v peruánských
Andách lidskou lebku, jejíž stáří bylo odhadnuto na více
než 4000 let. Za života jejího nositele byl z lebeční klenby
odstraněn obdélníkový kousek kosti. Lebku prozkoumal
doktor P. Broc, který se proslavil ve světě medicíny tím, že
se mu podařilo lokalizovat v lidském mozku centrum řeči,
které nese i jeho jméno – Brocova oblast řeči. Broca v in-
kriminovaném místě v lebce nalezl šest tenkých drátků.
Kdo na konci neolitu instaloval do lebky drátky tenké jako
vlas a proč? Něco podobného opravdu známe z moderní
medicíny. Osoby náchylné k záchvatům, např. epileptici,
dostávají tzv. „mozkové pacemakery“, jejichž úkolem
je snížit frekvenci záchvatů nebo je zcela eliminovat. V ta-
kových případech jsou zaváděny neurochirurgem podobné
drátky. Ovšem v dávné době neolitu držel skalpel opravdu
náš předek z doby kamenné? Do našich tradičních před-
stav o minulosti to v každém případě nezapadá.

Článek z knihy Hartwiga Hausdorfa
„Nevyřešené záhady posledních 5000 let“

upravila Drsvo

PROSBA STROMU
Pomalu zmizí poslední zbytky sněhu pod sluncem, které má čím dál větší sílu, příroda se hlásí k novému životu,

je tu jaro. Na zimních horách jsem potkala „prosbu stromů“, která se mi zdá právě te� aktuální a ráda bych se
s vámi o ten krátký text podělila: „Milý člověče, jsme dárci tepla ve tvém krbu za chladných nocí. Dárci přívětivého stínu
i chladu v žáru letního slunce. Z nás je dřevo tvé kolébky i tvé rakve. My jsme trámovím tvého domu i deskou tvého stolu.
Z nás je lože, ve kterým spáváš, i lavička, na které jsi dostal první políbení. Jsme topůrkem tvé sekery i brankou u tvého
plotu. Jsme tím, čím pro blahobyt je chléb a pro krásu kvítí. Slyš tedy naši prosbu - mysli a nenič nás!“

Krásný jarní čas přeje všem Evas

Český červený kříž Obecnice
Patnáctého března 2018 se na Obecním úřadě v Obecnici

konala schůze místní skupiny
Českého červeného kříže v Obecnici. Sešlo se asi třicet

členek i členů, které uvítala předsedkyně paní Růžena Prů-
šová. Minutou ticha všichni uctili členky, které ji nejsou
mezi námi. Poté předsedkyně hovořila o činnosti a pozvala
přítomné na tradičně pořádaný hromadný odběr krve. Hos-
tem schůze byl pan starosta Josef Karas, který pozdravil
členskou schůzi a poděkoval členkám za jejich činnost.

Přínosem je i účast mladých členek ČČK a příslibem další
budoucnosti je kroužek mladých zdravotníků, které vede
paní Soukupová. Na členské schůzi  paní doktorka Eva
Svobodová seznámila přítomné se svými zkušenostmi z in-
teraktivního kurzu první pomoci v Praze. Přínosné byly
nové poznatky i praktické ukázky a nakonec i seznámení s
novým defibrilátorem. Za zajímavou přednášku jí předsed-
kyně poděkovala květinami. Poté přišlo na řadu malé ob-
čerstvení a rozběhla se debata o všem možném. Poděková-
ní patří všem členkám, které se podílely na přípravě člen-
ské schůze i všem, kteří se zúčastnili.    Red. bs
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

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

Kapitola XXII.  •  Jaké tajemství skrývá kaňon?
Rozhlíželi jsme se divoce kolem, zase nám adrenalin prud-

ce vylétl nahoru. Kdo to tak hrozně ječel? Rychle jsem okou-
kl naši skupinku. Karel se svou mačetou, Joachim ládující
svůj kanon, no jasně, scházel stařík Ondrák.

"Šlo to támle odtud," ukázal jsem směrem k místu, kde byl
kaňonek zarostlý hustými smrky, asi tak tři, čtyři metry vy-
sokými. Předtím jsme si tohoto lesíčku nějak nevšimli
a i te� vypadal v šeru dost zlověstně.

"To je určitě nějaká past, přece tam nepolezeme jako ovce
na porážku," varoval Karel a nijak se dopředu nehrnul.

Co te�, zálesák měl samozřejmě pravdu, ale nechat dědou-
še Ondráka v průšvihu, a on zřejmě v nějakém byl,
to se mi vůbec nechtělo. Vyřešil to Joachim.

"Chalo, pane Ontrák, kte jste, fileste, nic se fám nestane!" trou-
bil malý Němec s rukama stočenýma u úst do hlásné trouby.

Nic se fám nestane, kruci, kde já už to slyšel?! Ja, gut no
přece v tom českém filmu Atentát, jak naši paragáni zprovo-
dili ze světa Heydricha. Tam přece vyzývali ti esesmani aten-
tátníky úplně stejně, aby vylezli z krypty kostela. Teda,
Joachime, to snad ne!

Karel jenom kroutil hlavou a brblal něco o praštěných
Němcích. Jenže Joeova výzva zabrala. V lesíčku se zatřásly
větve, spadlo něco jehličí a objevil se ... děda Ondrák. Byl
sám, ale nějak divně se plouhal a hned, jak vylezl na volné
prostranství, tak upadl vysíleně na kolena. Na nic jsme už
nečekali a hnali se k němu, přičemž naše oči stále sledovaly
podezřelý les. Každou chvíli z něho mohlo udeřit, proč by
jinak starý pán tak zoufale křičel?!

"Starej, co je ti, co tě tak vyděsilo?" přičapl k němu Karel
a popadl ho za vyhublá ramena. Stařík k němu ani nepozve-
dl zrak, jenom si cosi mumlal pod vousy a třásl se po celém
těle. Naše nervy byly zase podrobeny zatěžkávací zkoušce.
Co se tady, k čertu, děje? Copak to nikdy neskončí?!

"Tam," řekl pojednou pomalu a srozumitelně ten pomate-
ný Ben Gun z brdského Ostrova pokladů a my jsme jenom
vyvalili oči a zalapali po dechu. Pan Ondrák se konečně vrá-
til mezi lidi nejen fyzicky.

"Vy mluvíte!" vyhrkl jsem nepříliš duchaplně. Čekáte-li
však klasický hapyend, jak se vše v dobré obrátí, tak bohu-
žel, skutečnost je vždy jiná. Mnohem syrovejší a drsná. Byla
to totiž poslední slova našeho kmeta. Krátce po jejich vyslo-
vení, když už jsme si mysleli, že se nám dostane vysvětlení
všech těch záhad, mu klesla hlava a Karlovi se doslova sesul
v rukách jako hadrová loutka. Zálesák ho opatrně položil
do trávy a zmateně jsme hleděli na to vyhublé tělo bez
nejmenší známky života. Připadalo mi, že to trvá snad věč-
nost. Pak jsem se ale zmátořil a pokoušel se staříka oživit.
Již po chvíli jsem však poznal, že je vše zbytečné. Přeci je-
nom měl své roky a měl jich zřejmě zatraceně mnoho. Nikdo
z nás by nevydržel to co on. Poslední zážitek na něho ale
dolehl až příliš silně...

Stáli jsme kolem toho nebohého člověka, kterému náhoda
či osud tak zbabraly život a cítili strašnou lítost. Úplně jsme
přitom zapomněli na případné nebezpečí, kterého se nebož-
tík tak vylekal. Nic však nenasvědčovalo tomu, že by bylo
akutní. Všude kolem nás vládlo ticho, prostupované jenom
vzdálenými hlasy lesní zvěře. Nebýt toho chudáka
u našich nohou, byla by to vlastně úplná idylka.

"Tak a co te�?" řekl to za nás všechny Karel.
"To je ale situace,"pokrčil jsem rameny,"máme prvního

padlého v téhle bitvě a doufám, že už posledního. Jdem se
podívat, co staříka tak vyděsilo!"

Jistě si to dovedete představit, po všech těch událostech,
v lesním šeru, temný a hustý hájek v rohu kaňonku, ve kte-
rém se může skrývat kdovíjaké nebezpečí a tři chlapíci Dlou-
hý, Široký a Bystrozraký, jak se k němu nepříliš ochotně
kradou. Scénář byl stále stejný, Karel s mesrem, já trčíc
před sebe revolver a Joachim s respekt budící flintou. Kdyby
nás te� někdo vyfotil a dal do místního tisku, tak houbaři
do brdských hvozdů pěkně dlouho nevkročí. Vypadali jsme
jako parta Sarka Farky, několik dní nemytí, tím pádem
páchnoucí jako skunkové a odporně zarostlí. Prostě neváb-
ná a podezřelá individua, jako vystřižená z černé kroniky.

Mezi stromy jsem vlezl jako první, ale rozhodně to nebylo
z nějakého přehnaného hrdinství. Tím rozhodně netrpím.
Jenže Karel dával příliš najevo, že se ho to netýká a Joe se
klepal jako sulc. Jenom jsem doufal, že mu vibrující prstík
nesklouzne na spouš	 a nenasype mi do těla salvu broků.

Takže jsem tam vplul a zbytek tlupy mě následoval v pořa-
dí Joachim (věrný Hadži Halef Omar - viz Karel May)
a zálesák Karel voj uzavíral. Vedla tudy uzounká stezička,
ale byla pořádně ušlapaná. No, ono se není co divit. Vždy	
taková nožka brdského opočlověka, když dusne do mechu,
tak tam už travička neporoste. Někde poblíže zahoukal sý-
ček, až jsem sebou trhnul, jakoby mě píchnul sršáň.

"Krucinál, to věští smůlu," zabrblal Karel s doopravdy se
pokřižoval.

"To sem nevěděl, že seš svíčková bába," řekl jsem potměši-
le, ale raději tlumeným hlasem, nebo	 na mě doslova padala
ponurost toho místa.

Joachim něříkal nic, ale určitě na české lesy jen tak
nezapomene. Tma byla stále větší a já jenom zalitoval,
že své bágly jsme nechali v kaňonku. Měl bych tam mít bu�
já nebo Joe baterku. Pozdě bycha honit, te� se tedy vracet
nebudu ani náhodou. Strach z opičáků v nás pořád ještě
vězel pěkně hluboko. Ťapkali jsme tedy ještě chvilku dále
a pak najednou konec, před námi cosi tmavého, vysokého
a neprostupného. Po prvotním úleku mi to došlo. Lesík zde
končil a toto je stěna kaňonu. A na jeho úpatí na malé mý-
tince...

Cítil jsem, jak mi po zádech stéká pot a přesto mi tělem
zalomcoval mrazivý atak. Zůstal jsem stát jako zařezaný.
Kamarádi se pomalu postavili z obou stran vedle mne a zíra-
li stejně užasle jako já. Karel to řekl za nás za všechny.

"Do prdele, kde se tady v tej pustině vzal hrob..?!"
Pokračování příště
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Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Ahoj všem,
poj�me se podívat, co se u nás událo za poslední měsíc.
Odehráli jsme 4. kolo Českého poháru, „A“ tým po 3 letech
opouští Krajský přebor 1. třídy a „B“ tým se drží ve středu
tabulky Krajského přeboru 2. třídy.

4. kolo Českého poháru:
Slavoj Obecnice – Sokol Lány 5:5 (na sety 17:20)
(body Obecnice – čtyřhra 1, Srch 2, Steiner Petr 2)
V semifinále Českého poháru na naše stoly zamířil divizní
tým Sokol Lány. Velký favorit na celkové vítězství v pohá-
ru. Přesto jsme s tímto soupeřem dokázali uhrát remízu
a jen sety rozhodly o tom, že do finále se letos nepodíváme.
Výborný zápas odehrál Petr Steiner a Radek Srch, kteří
spolu vyhráli čtyřhru a pak oba přidali po dvou bodech.
Rozhodujícím zápasem se ukázal souboj Radka Srcha
s nejlepším hráčem Lán, Moravcem. Srch rychle vedl 2:0
na sety, ale soupeř se nedal a stav srovnal na 2:2. V posled-
ním setu to bylo tak říkajíc 50 na 50, avšak štěstí se při-
klonilo k Moravcovi, který rozhodující set vyhrál 14:12.
Cesta Českým pohárem tím pro Nás skončila, ale i tak po-
važujeme účast v semifinále této soutěže za velký úspěch.

9. TJ Sokol Příbram B 20 6 4 10 0 135:167 22
10. SK Březnice A 20 7 0 13 0 132:160 21
11. TJ Sokol Hředle 20 3 2 15 0 97:182 11
12. TJ Slavoj Obecnice A 20 1 1 18 0 96:193 4

„B“ tým, Krajská soutěž 2.třídy:
„B“ tým je před dvěma posledními zápasy s Čenkovem a
Březnicí na 6. místě tabulky. To znamená, že máme jak
blízko do play off (konečné umístění na 1.-4.místě) tak do
play out (konečné umístění na 8.-11.místě).  Play outu by
jsme se určitě rádi vyhnuli, tak nám držte palce a přij�te
nás podpořit.

Poslední výsledky:
Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Voznice 12:6
(body Obecnice – čtyřhry 2, Steiner Petr 1,
Herink 4, Lukeš 4, Král 1)
Slavoj Obecnice „B“ – TJ Sokol Žebrák 9:9
(body Obecnice – čtyřhra 1, Herink 3, Lukeš 2, Král 3)
TJ Sokol Hořovice „B“ – Slavoj Obecnice „B“ 9:9
(body Obecnice – čtyřhra 1, Petráň 2, Herink 3,
Lukeš 2, Král 1)

TJ Olešná - Slavoj Obecnice „B“ 10:8
(body Obecnice – čtyřhra 1, Herink 4, Petráň 2, Lukeš 1)

Tabulka:
1. TJ Tatran Sedlčany B 20 18 1 1 0 246:114 55
2. TJ Sokol Hudlice B 20 13 2 5 0 209:151 41
3. TJ Sokol Hořovice B 20 11 4 5 0 200:160 37
4. SK Březnice B 20 9 6 5 0 178:182 33
5. TJ Spartak Čenkov 20 11 0 9 0 184:176 33
6. TJ Slavoj Obecnice B 20 9 2 9 0 174:186 29
7. TJ Sokol Mníšek pod Brdy B 20 8 2 10 0 185:175 26
8. ST Benešov B 20 7 5 8 0 174:186 26
9. T. J. Sokol Králův Dvůr B 20 8 2 10 0 178:182 26

10. TJ Sokol Voznice A 20 4 1 15 0 153:207 13
11. TJ Olešná 20 3 4 13 0 139:221 13
12. TJ Sokol Žebrák 20 2 5 13 0 140:220 11

Pozvánka na domácí zápasy:
„A“ tým:
24. 3. 2018 od 17 hodin
TJ Slavoj Obecnice – TTC Kladno „B“
25. 3. 2018 od 10 hodin
TJ Slavoj Obecnice – SK Březnice
„B“ tým:
25. 3. 2018 od 13 hodin
TJ Slavoj Obecnice „B“ – SK Březnice „B“

Zdeněk Petráň

„A“ tým, Krajská soutěž 1.třídy:
Za velký úspěch už se ovšem nedá považovat naše letošní
účinkování v Krajské soutěži 1. třídy. Poslední zápasy ja-
koby dokreslily celou sezonu, kdy jsme se nedokázali schá-
zet v nejsilnější sestavě a výsledkem toho je po 3 letech se-
stup o patro níže. Nutno podotknout zaslouženě.

Poslední výsledky:
Slavoj Obecnice – TJ Sokol Příbram „B“ 2:10
(body Obecnice – čtyřhra 1, Srch 1)
Slavoj Obecnice – KST Rakovník „B“ 3:10
(body Obecnice – Srch 2, Tůma 1)
Kanoistický klub Rakovník – Slavoj Obecnice 10:3
(body Obecnice – čtyřhra 1, Hála 2)
KST Rakovník „C“ – Slavoj Obecnice      10:6
(body Obecnice – čtyřhra 1, Srch 4, Hála 1)

Tabulka:
1. TTC Kladno B 20 15 3 2 0 184:104 48
2. KST Rakovník B 20 16 0 4 0 184:95 48
3. TTC Slovan Kladno 20 13 3 4 0 181:115 42
4. TJ Sokol Mníšek pod Brdy A 20 9 7 4 0 173:145 34
5. T. J. Sokol Králův Dvůr A 20 11 1 8 0 156:146 34
6. KST Rakovník C 20 11 0 9 0 155:142 33
7. TJ Chaloupky 20 8 3 9 0 142:166 27
8. Kanoistický klub Rakovník 20 8 0 12 0 139:159 24
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24. 2. jsme odehráli poslední dva zápasy základní části,
které jsme zvládli vítězně.

V prvním zápase jsme se utkali s Pantherama z Příbrami
a pořádně jsme se na výhru nadřeli. Naštěstí jsme zápas
zvládli a brali 3 body i díky tomu, že Pepa Neliba vstřelil
4 branky, jeden gól přidal Martin Petřík a zvítězili jsme 5:3.

Ve druhém zápase nás čekaly Chlupatý Hokejky, kteří
byly dnes v tom nejužším složení, ve kterém se může do zá-
pasů nastoupit.

Povedený zápas měla Nikča Vokurková, která vstřelila
dvě pěkné branky. Zápas jsme vyhráli 7:1, po boku Nikči
mezi střelce se ještě zapsali po jednom gólu Lukáš Stejs-
kal, Pepa Neliba, Martin Petřík, Martin Stoklasa a Zdeněk
Malý.

Základní část je za námi a zakončili jsme ji na 6. místě se
45 body, 13 výher, 10 proher a 3 vítězství na nájezdy s cel-
kovým skóre 135:121.

TJ Slavoj Obecnice         FLORBAL – PFL

PLAY-OFF
Naším soupeřem do předkola play-off, které se hraje

na dva vítězné zápasy je silný a hlavně hodně „běhavý“
tým Green Bottles. První dvojzápas nás čekal v sobotu
17. 3. od 9.00 a od 11.00 hodin. RADOST i ZKLAMÁNÍ.

V obou zápasech jsme dotahovali, v obou se šlo až
do nájezdů.

V prvním zápase jsme vyhráli 4:3 po nájezdech, 5 minut
před koncem zápasu jsme prohrávali 1:3, a to ještě 2 minu-
ty před koncem chytil náš gólman Tomáš Řepík nájezd.
2x se trefil Petr Svoboda a jednou Martin Petřík, vítězný
nájezd si připsal Marek Roubíček.

Druhý zápas, stejný scénář, základní hrací doba skonči-
la za stavu 2:2, když se trefil Lukáš Stejskal a Vít Pešl
využil přesilovku. Tomáš Řepík za celou sezónu pustil
jeden jediný gól z nájezdů, který se stal osudným právě
dnes, z našich hráčů nájezd bohužel nikdo neproměnil.

Zápasy byly nesmírně vyrovnané a pro nás dost složité,
bylo hodně těžké ohrozit soupeřovu branku.

Hráči našeho týmu a jejich kanadské body po základ-
ní části! (Z celé ligy bodovalo celkem 211 hráčů).

27. Lukáš Stejskal (c) 17+16, 33b
28. Martin Petřík 22+10, 32b
37. Marek Roubíček 18+11, 29b
38. Martin Stoklasa 21+8, 29b
62. Petr Svoboda 11+9, 20b
83. Zdeněk Karnoš 7+8, 15b
84. Josef Neliba 11+4, 15b

100. Zdeněk Malý 7+5, 12b
116. Nikča Vokurková 5+5, 10b
122. Jiří Vavroch 2+7, 9b
135. David Strniště 2+6, 8b
163. Petr Mužík 3+2, 5b
169. Vít Pešl 1+3, 4b
182. Pavel Valach 1+2, 3b
183. Jakub Strniště 0+3, 3b
184. Tomáš Řepík (g) 0+3, 3b
194. David Kyselák 1+1, 2b

Něco málo ze statistik... Nejtrestanější hráč ligy je
z týmu Brdskej Wentyl - 33 minut. Náš tým dostal celkem
56 trestných minut. Za základní část PFL se do branky
postavilo celkem 42 brankářů. Náš Tomáš Řepík se umístil
na 16. místě, odchytal 720 minut, průměr gólu na zápas
má 4,45, celková úspěšnost zákroků je 79,45%, ovšem
na nájezdy je 100%!

Nejlepší hráč
tohoto dvojzá-
pasu jedno-
značně Tomáš
Řepík, který
p ř e d v á d ě l
skvělé zákro-
ky, držel naše
naděje a hasil
naše chyby.
Klobouk dolů
před tím, co
předvádí celou
sezónu a v těch-
to zápasech
obzvláš�.

LS
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24. 2. 2018
Naše přípravka doplněná o hráče a hráčky z fotbalové ško-
ličky odehrála halový turnaj v Čimelicích. Pro naši školič-
ku to byl první kontakt s fotbalem mimo obecnickou půdu.
Do posledního utkání hrálo naše družstvo o bednu a bylo
to dramatické do posledního hvizdu rozhodčího. Nakonec
jsme skončili čtvrtí, ale u těchto kategorií je výsledek dru-
hořadý. ☺ Děti odjížděly s úsměvem na rtech a my, trenéři
a rodiče, jsme byli pyšní na naše ratolesti. ☺ Fotbalu zdar!

Valná hromada
Dne 25. 2. 2018 se uskutečnila valná hromada, kde jsme

zhodnotili uplynulý rok 2017 a nastínili jsme střednědobý
plán činnosti Slavoje. Dále následovaly volby do členského
výboru a kontrolní komise.

Na valné hromadě se sešlo 52 členů, kteří zvolili jedenác-
tičlenný členský výbor ve složení: Eduard Škvára, Kamil
Matuška, David Musil, Martin Sirotek, Miloš Hrubý, Zde-
něk Petráň, Jaroslav Střeska, Lukáš Vosolsobě, Luboš
Kortán, Miroslav Srch a Václav Vohradský. Kontrolní
komise byla zvolena ve následujícím složení: Jan Karas,
Veronika Kindlová a Josef Hudeček.

Nově zvolený členský výbor následně volil předsedu
a místopředsedu. Za předsedu si výbor zvolil Kamila Ma-
tušku a za místopředsedu Davida Musila. Předsedkyní
kontrolní komise byla zvolena Veronika Kindlová.

Prioritou Slavoje je nadále práce s mládeží v činnosti
kopané a nadále působení v činnostech stolního tenisu,
oddílu žen a ledního hokeje, které mají v Obecnici dlouho-
letou tradici. David Musil

trenér mládeže, člen výboru

reprezentovali: Kuba Karas, Míša Švehla, Fíla Vohradský,
Zdenda Soukup, Mára Štamberk, Rá
a Srch, Lucka Šveh-
lová, Á
a Prokešová, Honzík Musil, Samík Staněk, Luky
Peták a Vojta Krahulec
naše výsledky:
Obecnice – Bohutín 2:0, Obecnice – Březnice 1:0, Obecnice
– Milín 1:2, Obecnice – Mirovice 0:1
konečné pořadí:
1. Milín 4. Obecnice
2. Březnice 5. Bohutín
3. Mirovice

TJ Slavoj Obecnice - KOPANÁ

V Ý S TAV Y

Šperky, klenoty a drahokamy
"Klenoty z Českého ráje"

se jmenuje výstava, která je k vidění

až do 27. 5. 2018 v Galerii České spořitelny

v Rytířské ulici v Praze. Ve dvanácti vitrínách

jsou vystaveny brože, náhrdelníky, závěsy, náramky,

misky, dózy a podobné výrobky ze zlata či stříbra,

zdobené českými granáty, křiš�ály, opály, rubíny,

perlami, safíry. Vše jsou to práce šperkařské školy

v Turnově, která byla založena již v roce 1884.

Na stěnách visí 34 rozkreslených návrhů

různých šperků. Líbila se mi všechna ta třpytivá

nádhera, ale nejvíce mě zaujal náhrdelník

 s motýlem z roku 1901 a náhrdelník s hlavou faraona

z roku 1912.

Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin

a vstup je zdarma.

E.T.
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VELIKONOCE - SVÁTKY JARA
Velikonoce jsou většinou spojovány s jarem, což je správ-

né, nebo� opravdu časově spadají do tohoto bezesporu krás-
ného ročního období (Boží Hod velikonoční je vždy první
neděli po prvním jarním úplňku). Stejně tak jako spojuje-
me Velikonoce s jarem, spojujeme jaro s životem. Na jaře
se probouzí příroda a s ní veškerý život po dlouhém zim-
ním spánku a dává nám to najevo svými pestrými barvami,
všudepřítomnou smysluplnou vůní, slunečnými paprsky
prohřátým vzduchem a krásným zpěvem ptactva. Snad pro-
to v tento krásný čas naši předkové slavili svátky plodnosti
a po velmi dlouhou dobu považovali jaro jako začátek roku
nejen zemědělského, ale i kalendářního.

Jak spočítat datum příštích velikonoc?
Velikonoce a jejich datum pro ten který rok vypočteme

takto: V kalendáři vyhledáme, kdy je měsíc v úplňku popr-
vé po prvním jarním dnu (vždy 21. březen). Velikonoční
neděle je potom ten rok první neděli po takto vypočteném
prvním jarním úplňku. Tato neděle tedy může být nejdříve
22. března. Nejpozději mohou být Velikonoce 25. dubna.
Pokud by jejich datum vyšlo později, posunou se o týden
dopředu. Pokud by v letech 1997 až 2016 vyšly Velikonoce
dvakrát na 25. dubna, pak se ty druhé posunou také o týden
dopředu. Totéž se bude opakovat v letech 2017-2036 atd.

Velikonoční symboly
Beránek představoval v ži-

dovské tradici Izrael jako
Boží stádo, které vede Hospo-
din. Zároveň Židé při svém
svátku pojídají beránka jako
připomínku svého vysvoboze-
ní z Egypta. V křes�anství je
beránek jedním ze symbolů

Persii se na svátky jara barvila červeně vajíčka. Zdobení
skořápek vajec však může sahat až do pravěku. V souvis-
lostí s lidovou tradicí se zvyk tato vejce malovat udržuje
i nadále (označení „kraslice“ je pak odvozeno od červené
barvy). Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě
i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době jakožto
lacticinie. V západním křes�anství se vejce vykládá jako
symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako sym-
bol nesmrtelnosti. Ve východním křes�anství se červené
vykládá jako krev Krista.

Kříž je nejdůležitějším z křes�anských symbolů, protože
Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest pa-
třil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. Tento symbol
je ale mnohem starší. Ukřižování odpovídá zimnímu slu-
novratu, kdy Slunce vstupuje do souhvězdí Jižního kříže.

Dalším z velikonoč-
ních symbolů je vajíč-
ko, symbol nového ži-
vota, nebo� samo zá-
rodek života obsahu-
je. V mnoha kultu-
rách je vejce symbo-
lem plodnosti, života
a vzkříšení. Už ve
starověkém Egyptě či

Ježíše Krista, nebo� obrazně podle křes�anské víry on je
beránek, obětovaný za spásu světa.

Kočičky symbolizují pal-
mové ratolesti, kterými ví-
tali obyvatelé Jeruzaléma
přicházejícího Krista. Tra-
dičním křes�anským zvy-
kem je jejich svěcení na
Květnou neděli a používání
popela z jejich spálení o Po-
peleční středě.

Zdroj: internet

Fotostřípky z dětského maškarního plesu, 18. 2.


