
Vodo voděnko studená, ty léčíš žízeň i těla znavená a ži-
vot naléváš stromům i rostlinám, kampak ty voděnko,
kam mizíš nám... Každým dalším bolavým rokem si uvě-
domuji, jak je pro nás voda důležitá. Obyčejná neobyčej-
ná voda. Já vím, že je divné to moje rozjímání, ale právě
s každým přibývajícím rokem a s ubývající vodou mi hla-
vou běží myšlenka, co bude, až nebude. Kdesi jsem se
dočetl, že poslední válkou, která na světě nastane, bude
válka o vodu. Asi mne do té nálady dostává nynější su-
cho, které se začíná projevovat na zahradách, v lesích
a hlavně na vodních tocích. Vodáci poslední dobou pěšky
překonávají některé vodní toky při tradičním „sjíždění“
řek a pochodují korytem po kotníky ve vodě. Lodě si
tahají za sebou přes kameny a ti optimističtí si zpívají
veselé vodácké písničky: „Šlapu si, ani nevím jak, za sebou
táhnu svůj kajak, mám vodu po kotníky a jen na rtech
samé vzlyky a …“ a tak dále. Někdy býváme rádi, že ne-
prší, například při obecnických májích, při tancování
i hlídání májky. Letos to vypadá na dobrou úrodu třešní,
švestek možná i jablek, ale jestli nezaprší pořádně, všech-
no zaschne a opadá. Já jsem se pojistil proti padání
a zasel jsem na kompostu i jinde velké množství dýní
a patizonů. Bohužel jsem to zapomněl říct manželce a ta
nechala na kupě hlíny, kam jsem semínka zastrkal, hrát
vnoučata. Poté sice vše se sousedkou napravily, semínka
částečně zahrabaly, takže stejně nevím, kde co roste.
Na kompostu mám te� změ� rostlin a bude překvapením,
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MOBILNÍ ROZHLAS
V minulém zpravodaji byla uveřejněna zpráva o zavedení
mobilního rozhlasu v obci. Informace budou občanům
předávány prostřednictvím SMS, e-mailem popřípadě
hlasovými zprávami na mobilní telefon. Zájemci se musí
do systému zaregistrovat prostřednictvím webové aplikace:
obecnice.mobilnirozhlas.cz. Druhou možností
je vyplnění jednoduchého dotazníku, který byl přiložen
v minulém čísle Obecnického zpravodaje, a doručit jej
na obecní úřad. Vzhledem k tomu, že rozesílání SMS zpráv
je pro obecní úřad zpoplatněno, prosíme občany, aby z kaž-
dé rodiny se do systému registroval pouze jeden mobilní
telefon. V případě e-mailů je tato služba zdarma. V případě
jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na tel. 318 614 056
nebo 724 180 549. bs

Registrace k zavedení
mobilního rozhlasu
na:
obecnice.
mobilnirozhlas.cz

co se vyklube. Co ale ve mne stále více klube, je naděje
a víra v naše hokejisty. Zatím to vypadá, že by mohli
na mistrovství postoupit do dalších kol. To by bylo ra-
dosti. Ovšem všiml jsem si, že do dalšího kola ve své hře
postoupil mnou nevolený pán hradní, který hned přispě-
chal na pomoc svým přátelům a objevil v Čechách novi-
čok. Nejdříve jsem si myslel, že Dana Hůlku nahradil
nový zpěvák Vilém Čok – nový čok, ale zjistil jsem, že se
jedná o chemickou zbraň, která, pokud by se u nás vy-
ráběla, musela by se nazývat „nováček“. Určitě by to
nevzbudilo takový rozruch a hlavní chytrý mluvčáček,
pardon mluvčí, by mohl oznámit světu, že se u nás na-
chází množství dva tisíce devět set dvanáct nováčků.
Tedy lidí s příjmením Nováček. Ale pryč od dění, které
nás jen rozčiluje a rozrušuje... Nechme se vzrušovat jen
měsícem lásky květnem, rozdávejte ji kolem sebe, pokud
možno nejvíce doma, abych nebyl nařčen, že nabádám
k manželským nevěrám. Na omluvu nakonec dám jeden
svůj milostný vjerš: „Omlouvám se vám podprsenky,
za ruce drsné nemyté, za víno rudé vylité, že jsem vás hodil
mezi trenky. Omlouvám se vám podprsenky, za ramínka
vytahaná, za hledání pod postelí zrána, za patentky
utrhané i za krajky - to se stane. Omlouvám se vám pod-
prsenky, vám se budu vždycky kát, ale dělal jsem to
rád“. Přátelé, napijte se vody, dokud je, milujte se a ne-
ničte podprsenky.

bs
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U Z Á V Ě R K A
červnového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude ve středu 13. června 2018



 

Jubilea v květnu slaví a budou slavit
Naděžda Soukupová  65 let

Ivana Vosolsobě  55 let
Vladimír Dušek  80 let
Jana Brůčková  55 let
František Čech  65 let

Jana Švajdlerová  65 let
Miroslav Perman  60 let
Alena Blažková  75 let
Jitka Ježková  50 let
Václav Wimer  50 let

Jarmila Hronková  55 let
Marie Šilhanová  85 let
Hana Medalová  55 let
Milan Dohnal  60 let

Jubilea v červnu budou slavit
Miroslav Kalousek  65 let

Pavel Lukeš  55 let
Jaroslav Havelka  70 let
Šarlota Handlová  65 let

Milan Pešl  65 let
Zuzana Křížová  55 let
Věra Škodová  80 let

Hana Schnejderová  65 let
Marie Švejnohová  70 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE
v běhu na lyžích
Sobota 26. května 2018

VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE  závod pro děti
Pro děti připraví hasiči PĚNU!

START:

na koupališti v Obecnici

ve 13.00 hodin

START:

na koupališti v Obecnici v 15.00 hodin

Divadelní soubor SKALKA sehraje v přírodním divadle Na Skalce
v Novém Podlesí  komedii Václava Klimenta Klicpery

ŽENSKÝ BOJ
Režie: Josef Hudeček

Pátek 29. června 2018 Čtvrtek 5. července
Sobota 30. června Pátek 6. července
Středa 4. července Sobota 7. července
Občerstvení zajištěno.  Srdečně jste zváni!

S KA L KA

D
IV

ADELNÍ SOUBO
R

Začátek představení

vždy ve 21 hodin

Nedávno bylo znovu
otevřeno zrekon-
struované Umělec-
koprůmyslové mu-
zeum v Praze. Probí-
hají v něm i různé
výstavy, v současné
době až do 23. září
2018 je to také vý-
stava s názvem
Návraty. Předsta-
vuje celoživotní tvorbu fotografa Josefa Koudelky,
který letos slaví 80. narozeniny. Fotografoval spoustu té-
mat, nejvýznamnější jsou soubory Cikáni a Invaze - v něm
zachytil invazi vojsk Varšavské smlouvy do Prahy v roce
1968. Z těchto důvodů z naší země emigroval, v roce 1987
se stal francouzským občanem a ve Francii žije stále.
Do rodné země však jezdí a UPM věnoval průřez svou celo-
životní tvorbou - přibližně 400 fotografií. Je to jediné
muzeum na světě, kde bude jeho dílo uloženo. Výstavu lze
navštívit denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. E.T.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc nám rychle odstrčilo jarní sluníčko, které tak hezky
svítí, a já vám zde opět nastíním to, co se u vašich hasičů
událo. Minule jsem avizoval, že jsme před sezonou přetěs-
nili olejovou vanu u naší PS 12. Již je připravena na sezo-
nu a olej by neměl unikat.

Spoluobčané si všimli, že v sobotu 24. dubna bylo u naší
hasičské zbrojnice rušněji. Konečně jsme se sešli v dosta-
tečném počtu a umístili jsme železné schody ke sklepu.
Museli jsme je nejdříve zkrátit na požadovaný rozměr
a poté přesunout na místo pomocí navijáku Tatry. Po usa-
zení schodů tato akce plynule přešela ke grilování divočá-
ka, kterým jsme se za práci odměnili. Grilování se protáh-
lo až do pozdních hodin, alespoň jsme se po dlouhé době
sešli mimo nějaký výjezd.

V minulých zpravodajích jste se určitě dočetli, že jsme
jako hasiči začali pořizovat aparaturu na muziku. Zmíně-
ný set jste mohli vidět 1. května, protože jsme na žádost
obce ozvučovali letošní máje. Jednalo se o ozvučení Staro-
české besedy, která se tancovala na „place“ u parku. I my
samotní jsme byli zvědaví, jak venku bude hrát a mile nás
to překvapilo.

Protože se blížila okrsková soutěž, v neděli 6. května jsme
trénovali u hasičské zbrojnice. Nesešli jsme se všichni, tré-
novalo se pouze přední vedení. Při motání na poslední zku-
šební útok se rozezněla siréna. V 15:50 byl nahlášen požár
v lese. Konkrétně se jednalo o nedohašené ohniště nad Klou-
boučkem. Ono asi nedohašené nebude úplně tak správný
výraz, protože v ohništi byly nedopečené brambory, u něj
hořčice a nějaká ta kořalka. I tak jsme rádi, že lidé toto hlá-
sí. Pokud by se oheň rozšířil do většího okolí, vznikly by
velká škoda na lese. Proto opět apeluji na všechny, že v lese
by se oheň v žádném případě rozdělávat neměl.

Abychom těch výjezdů neměli málo, tak ve středu
9. května nám byl v 7:56 nahlášen únik nebezpečných lá-
tek v Příbrami. Konkrétně se jednalo o únik čpavku z chla-
dícího zařízení na zimním stadionu. Pokud jste znalí, moh-
li byste vědět, že čpavek se váže dobře na vodu. Proto se
v okolí zimního stadionu vytvářela vodní mlha, aby čpavek
ve vzduchu nebyl tak koncentrovaný. To, že to byl dlouhý
výjezd, svědčí to, že naši kluci se vrátili až okolo půl šesté
a měli toho „plné kecky“ a za to jim patří veliké poděkování.

Hned v pátek 11. května jsme opět v podvečer mohli za-
registrovat trénink našich kluků na požární sport. To se
zase na druhou stranu sešli hlavně „zadáci“, tj. košík
a savičář. Po lehkém tréninku se udělala příprava na dru-
hý den, kdy probíhala okrsková soutěž. Letos proběhla
v Obecnici v sobotním dopoledni. Kdo se přišel podívat,
mohl vidět nejdříve zápolení dětí ze Sádku a Kardavce.
Nám se bohužel družstvo dětí ještě nepodařilo složit, i když
bychom jej chtěli. Po dětech probíhala kategorie dospělých
mužů a žen. V ženách soutěžily ženy ze Sádku a Kardavce.

V mužích jste mohli vidět družstva našich, Sádku, Kardav-
ce a Drahlína. No a jak to dopadlo? V kategorii dětí a žen
vyhrál Sádek. Po třech letech, kdy se naši kluci této soutě-
že účastní, ji konečně vyhráli! Takže se do Obecnice vrátil
i putovní pohár. Doufám, že naši kluci nezůstanou pouze
u této soutěže.

V neděli 12. května se naši zástupci účastnili Dne matek,
kde probíhal program školy a školky. Zde jsme opět zajiš�ova-
li lepší ozvučení pro všechny přítomné při vystoupení dětí.

Co dodat na konec? Jelikož je velké sucho, bu�te při gri-
lování a jiných ohních velice opatrní. Neradi bychom se
s někým z vás díky nepříjemné události potkávali. Nakonec
bych vás všechny chtěl pozvat na 2. června do Prahy,
kde se bude konat velká hasičská fontána ke 100. vý-
ročí založení Československa. Naši hoši se této akce
také účastní, můžete je podpořit svou přítomností. Více infor-
mací můžete najít na http://www.hasicskefontany.cz/Praha
Přeji všem jen pohodové a slunečné dny Petr Zima

velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Přírodovědná vycházka v rámci Dne Země

Den Země si žáci I.- III. třídy připomněli v rámci přírodo-
vědné vycházky dne 24. 4. 2018. Na úvod jsme si vysvětlili,
proč si Den Země připomínáme.

Tak tedy trochu z historie: Tento den upozorňujeme
na to, že patříme této Zemi, ne ona nám. Den Země se kaž-
doročně koná 22. dubna. Původně se dny Země slavily při
oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, kdy se oslavoval
příchod jara. V současné době svátek vnímáme z hlediska
ekologie. Upozorňuje lidi na dopady ničení životního pro-
středí. Historie tohoto dne sahá do roku 1969, kdy se o to
zasloužil John McConnell, v rámci těchto snah vytvořil
i vlajku Země. První Den Země byl oslaven 22. dubna 1970
v San Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně zamýš-
lena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako ná-
stroj bojovníků proti válce ve Vietnamu. Cílem bylo zvýšit
energetickou účinnost, recyklace odpadů a využívat obno-
vitelné zdroje energie.

Během vycházky žáci plnili úlohy z přírodovědy, doprav-
ní výchovy a první pomoci. V lese u Octárny si postavili
i pěkné domečky a chýše. Na zpáteční cestě děti sbíraly
odpadky do připravených pytlů, a že jich tedy naplnily!!!
U místních kontejnerů na odpadky jsme si také vysvětlo-
vali, proč je nutné odpad recyklovat. Na závěr jsme si
s žáky slíbili, že pro naši planetu Zemi budeme: více šetřit
energiemi, třídit odpad, šetřit vodou a předcházet zbyteč-
ným odpadům.

Mgr. Jana Pokorná, Mgr. Eva Bízová,
Mgr. Jana Hájková

(pokračování na str. 5)

TURISTICKÝ DEN

Dne 7. 5. 2018 se žáci
základní školy vydali na
turistický den. Každý
z učitelů pojali tento den
po svém. Například pan
učitel Kernal se vydal na
výšlap na Třemošnou
a poté do Orlova, naproti
tomu paní učitelky Sza-
bad a Bajerová jely se
svými žáky do Příbrami
za kulturou. My, jako 9.
třída, jsme šli na Svatou
Horu a byli jsme spojeni
se 7. třídou, která šla na
den mytí rukou do pří-
bramské nemocnice. Všem se výlet moc líbil.
A te� názory žáků: „Jak jste si užili turistický den
a co se Vám nejvíce líbilo?“
9. třída: Pondělní výlet byl velmi zajímavý. Nejvíce se mi
líbil výhled ze Svaté Hory. Antonín Matějka
8. třída: V pondělí jsme byli na Třemošné a v Orlově. Nej-
krásnější byl výhled z Třemošné. David Ptáček

6. třída: Vydali jsme se do lesního divadla v Podlesí. Hráli
jsme tam spoustu her a moc se mi to líbilo.

Barbora Oktábcová

5. a 4. třída: Spolu se 4. třídou jsme šli na Klobouček. Pří-
roda byla nádherná, ale vůbec se mi nelíbila vykácená há-
jovna. Martin Běhal

Nejvíce se mi líbily hrnečky u studánky.
František Mareš

3. třída: V pondělí jsme došli až k Octárně u Obecnice.
Nejvíce se mi líbila příroda kolem Octárny. Matouš Srch
2. třída: Byli jsme za koupalištěm na zahrádkách. Nejvíce
se mi líbila příroda.                                   Tomáš Chmel

Zpracovala: Valentýna Svobodová, 9. třída

PLAVÁNÍ

Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice
je zapojena do rozvojového programu „Podpora výuky pla-
vání v základních školách v roce 2018, II. etapa čj. MSMT-
21088/2017-1 ze dne 19. 9. 2017. Cílem programu je podpo-
ra výuky plavání žáků prvního stupně základních škol
v rámci povinné školní docházky. Dotace na Masarykově
základní škole a mateřské škole Obecnice je určena na do-
pravu žáků II. a III. třídy z místa poskytování vzdělávání
do místa výuky plavání a zpět. Bc. S. Nováková

Kouzlo přírody
Dne 25. 4. 2018 k nám do školy přijela ORNITA. Tato

organizace působí v oblasti evnviromentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO) a připravuje vzdělávací projekty
pro děti, mládež, pedagogické pracovníky, ale i širokou ve-
řejnost. Cílem ORNITY je zvýšení ekologického vědomí,
prohloubení vztahu dětí a mládeže k přírodě, podpora
s důrazem na ornitologii.

Tentokrát si pro nás připravili program o krkavcovitých.
Dozvěděli jsme se mnoho o sojce obecné, kavce obecné,
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obětí kyberšikany. Začnete se bránit a psát stejným způso-
bem jako člověk na druhé straně. Kdo se tedy stává obětí
kyberšikany a kdo šikanujícím? V reakci na danou situaci
si neuvědomujeme, jak se máme zachovat a co je správné.
Raději takové zprávy ignorujme.

Dalším problémem sociálních sítí je zaměřování vaší po-
lohy, kde se v určitém čase nacházíte. Nejlepším řešením
v této situaci je vypnout svou GPS ve vašem zařízení, a na
sociální síti vypnout sdílení polohy.

Tak tohle je pár problémů v dnešní moderní době a ode
mě je to vše. Doufám, že jsem vám toto téma trochu přiblí-
žila a dala vám něco do života. Nenechme technologie
ovládnout naše osobnosti a místo her raději vyražme
do přírody. Štěpánka Strniš�ová, 9. třída

ABRAKA MUZIKA a rizika moderní doby

Dne 26. dubna nás přijelo navštívit divadlo ABRAKA
MUZIKA. Myslím si, že každému z nás to něco dalo. Toto
divadlo zaujalo nejen dospělé, ale také mladší děti. Seznámi-
li nás s mnoha riziky na internetu. Nejvíce mě zaujal příběh
(bohužel pravdivý). Jednalo se tam o jednu ženu, která byla
závislá na hraní internetových her. Každý den
v kuse hrála hry. Jednoho dne si našla přítele a měli spolu
dítě, ale tento přítel od ní odešel, aniž by věděl, že je jeho
partnerka těhotná. Ona sama to nepoci�ovala, jelikož byla
mimo realitu. Nic kromě her ji nezajímalo. Když se jí naro-
dilo dítě, tak nevěděla, co s ním dělat a ani se o něj nějak
extra nezajímala. Sedla si k počítači, dala si sluchátka
a stále hrála. Dítěti nedala ani najíst, napít, dokonce ho ani
nepřebalila. Dítě dlouhou dobu plakalo a najednou bylo ti-
cho. Matka pořád seděla u počítače, nebylo jí vůbec divné,
že je ticho. Po několika hodinách přijeli policisté, které za-
volala sousedka. Ženu zadrželi a malé dě�átko se podařilo
zachránit. Mohu vám říct, že jsem z toho měla špatný pocit,
až jsem měla husí kůži. Mrzelo mě, že se vůbec něco takové-
ho děje ve světě. Jsem moc ráda, že to pro dě�átko dopadlo
dobře. Doufám, že je š�astné a dostává mnoho lásky, když ji
doposud nemělo. Sabina Rössnerová, 9. třída

ABRAKA MUZIKA a rizika moderní doby

Ve škole jsme měli představení ABRAKA MUZIKA. Opět
jsem si říkala, co to bude zase za akci školy. Něco nudné-
ho… Ale tentokrát to mělo myšlenku. Dnešní svět polapen
elektronikou. Je to vůbec možné? Jak to bude vypadat
za deset, dvacet, padesát let? Vždy� se pohltíme svojí vlast-
ní „blbostí“ a hůře řečeno závislostí.

Kdybychom to měli vzít od pravěku, kde se naši předci
spoléhali na svoje vlastní ruce, myšlení… Ale ta mysl se
začala rozvíjet. Byla chytřejší. Začalo to ničit samotného
člověka, ale i planetu Zemi. Čím více se svět vyvíjí, tím
horší to má následky. Člověk chce mít modernější věci.
Ale co ty staré? Co s nimi bude? A kde se vzaly ty nové?
Přibyly další… Další škůdci. Pokud to bude pokračovat
dále, tak lidé nezničí jen sami sebe, ale i své okolí.

Není to trochu trapné? Místo toho, aby si lidé povídali
něco hezkého venku na čerstvém vzduchu na procházce,
tak si sednou doma do nevyvětraného prostoru, kde si
s někým pouze píší nebo hrají nějakou hru. Také díky soci-
álním sítím se ničí vztahy, vznikají hádky a objevují se
kyberšikany. Lidé si zde hrají na to, jak jsou úžasní. Svoje
sny si zde mohou plnit. Ale není lepší si žít svůj život, kte-
rý opravdu existuje?

Toto je špatné, tento přístup, tato doba. Tahle etapa lid-
stva je posedlost pouhou obyčejnou věcí. Bylo by to hezké
se vrátit do minulosti a hrát živou, ne žádnou virtuální
hru: budeš silný a seženeš si potravu, PŘEŽIJEŠ, když ne,
ZEMŘEŠ. Zuzana Lockerová, 9. třída

strace obecné, vráně černé atd.
Viktor nám předvedl i živé ukázky.
Také nám vyprávěl, jak jsou kr-
kavcovití nejchytřejší ptáci. Viktor
říkal, že jako malý měl svého maz-
líčka vránu černou a byla tak chyt-
rá, že když vešel do školy, ona tam
třeba až pět hodin čekala na stro-
mě, než zase ze školy vyjde. Vrána
poslouchala jako pes. Když zavolal
její jméno, tak přilétla.

Viktor měl na pomoc Terku, kte-
rá nám pustila prezentaci a říkala
nám spoustu zajímavostí o krkav-
covitých. Třeba, že vrána šedá a
vrána černá byly donedávna považovány za jeden druh.
Podle novějších výzkumů ale představují dva samostatné
druhy. Dále nám vyprávěla o kavce obecné, která je menší
než havran a je černošedě zbarvená. Obývá města, lesy
i vesnice. Hnízdí v koloniích. O sojce obecné jsme zjistili,
že je naším nejpestřeji zbarveným krkavcovitým pěvcem.
Žije v jehličnatých, listnatých nebo smíšených lesích a
v rozsáhlejších městských parcích. Hnízdo staví vysoko na
stromě. Živí se živočišnou potravou, na zimu si dělá záso-
by ze žaludů, které si schovává na různých místech.

Obecně se nám krkavcovití velice líbili a dozvěděli jsme
se mnoho nových informací.

Alena Dušková a Lucie Pondělíčková, 6. třída

Kouzlo přírody (dokončení ze str. 4)

OVLÁDNE NÁS

VIRTUÁLNÍ
A INTERNETOVÝ

SVĚT?

Dne 26. dubna 2018
k nám na základní
školu přijela ABRAKA
MUZIKA. Pokud se
chcete dozvědět více, přečtěte si následující úvahy žáků
9. třídy.

ABRAKA MUZIKA a rizika dnešní doby

Představení ABRAKA MUZIKA znovu zavítalo do naší
školy. Každoročně nás upozorňují na rizika dnešní doby.
Ale co jsou vlastně rizika dnešní doby? Na tuto otázku se
te� pokusím odpovědět.

V moderní době lidé opouštějí realitu a čím dál tím více
žijí ve virtuálním a internetovém světě. Tento typ lidí dnes
můžete vidět úplně všude v našem okolí a je dost možné,
že jste jeho součástí i vy, aniž byste cokoliv tušili. Je cel-
kem snadné se stát závislým na elektronice. Už jen to,
že jste schopni na telefonu či jiné elektronice strávit hodi-
ny a hodiny. Hraní her, „projet“ všechny sociální sítě,
co existují, a být „IN“ jako ostatní. Vra�me se ale zpět na
začátek - rizika.

Za riziko internetu lze považovat sociální sítě, které nám
umožní mezi sebou komunikovat, sdílet své informace, fot-
ky, zážitky a další. Popravdě, toto nám umožňuje většina
sociálních sítí. Nikdy nevíme, co můžeme čekat, když se
dostaneme na internet. Přihlásíte se na svou oblíbenou
sociální sí� a zjistíte, že máte novou zprávu. Otevřete ji
a objevíte dost ošklivé zprávy. Jako normální člověk začne-
te reagovat a odepíšete, a přesně to je špatně. „Akce a re-
akce“. Neznámá osoba vám bude dále psát a vy se stáváte



MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Děti z první a druhé
třídy se už od rána
(úterý 17. 4. 2018)
těšily na návštěvu
policistů z Příbram-
ské policie. Nejprve
si s paní policistkou
a pánem policistou
povídaly o tom, jak
se mají bezpečně cho-
vat nejen v dopravě,
ale i doma. Velké pře-
kvapení pak na po-
zorné a šikovné děti
čekalo na zahradě.
Policejní auto – ukáz-
ka výstražných svě-
tel, troubení, druhy
houkání, výzbroj a

řazení jsme se vydali autobusem do Čechovy Stodoly, kde
jsme se podívali na jarní výstavu. Hravou formou jsme se
seznámili s různými jarními tradicemi, jako jsou Veliko-
noční zvyky, pálení čarodějnic a stavění máje. Děti si sněd-
ly svačiny a na památku vymalovaly svoji čarodějnici.

V pátek 20. 4. jsme podnikli dopolední výlet na dopravní
hřiště v Příbrami. Linkový autobus nás vysadil na nádra-
ží, kde si děti nandaly své batůžky s přilbou na záda a vy-
kročily směrem k hřišti. Tam jsme si vypůjčili kola, kolo-
běžky a tříkolky. Než děti vyjely na vypůjčeném dopravním
prostředku, museli jsme překontrolovat všechny přilby,
jelikož je měly děti špatně nastavené. Po zkontrolování
od pana Stoklasy mohly děti vyrazit na silnici. Pomocí
činnostního učení si děti osvojovaly základní pravidla sil-
niční dopravy, zejména v oblastech dětem blízké. Jsou to

výstroj. Děti si vyzkoušely dýchat do přístroje, obléct
neprůstřelnou vestu a mluvit do vysílačky. Nakonec si
z policejního auta udělaly prolézačku.

Ve středu 18. 4. se berušky s žabičkami sešly brzy ve škol-
ce a do batůžků, si schovaly svačinu. Po přepočítání a se-

(pokračování na str. 7)
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V mateřské škole byl opět po roce zahájen pro předškolní
děti plavecký výcvik v Příbrami. Pondělí 23. 4. se děti
sešly, před sedmou hodinou ranní, dostaly svačinu do ba-
tůžků a odešly na autobusovou zastávku. Tam se sešly
s dětmi ze základní školy a odjely autobusem k příbram-
skému bazénu. Při absolvování první lekce plavání, se děti
seznámily s pravidly a hravou formou s vodou.

(pokračování na str. 8)

dítě v roli chodce, cyklisty a spolujezdce. Pozvolna se při-
pravovaly na to, aby se zorientovaly v různých dopravních
situacích. Děti byly vedeny k soustředěnosti, předvídatel-
nosti a ke správnému a rychlému rozhodování.
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(dokončení ze str. 7)

Středeční dopoledne 25. 4. bylo věnováno divadelní pohád-
ce. Přijelo k nám divadlo Kolem a měli pro nás připravený
příběh s trochu nezvyklým názvem: „O líné Čiperce“.
Vyprávění, jak se z nenapravitelné, drzé, líné, odmlouvač-
né a sobecké dívky jménem Čiperka, stala šikovná a praco-
vitá šikulka. Aby se tak stalo, pomohl ji vodník Žbluňk,
lesní víla a hejkal. Pomáhali jsme ji trošku i my a to nás
moc bavilo.

 Celý týden jsme se připravovali na rej čarodějnic, který se
konal v pátek 27. 4. na školní Zahradě. Povídali jsme si
o tradici a pochopení symbolu dobra a zla. Děti vyráběli ča-
rodějnice, vykreslovaly omalovánky, učily se písně a básně
a také poslouchaly čarodějnické příběhy. Páteční odpoled-
ne se všechny děti proměnily v čarodějnice a čaroděje.
Z šatny odletěly na svých koš�atech za zahradu, kde už
na ně čekaly děti ze školní družiny a spoustu kouzelných
stanoviš�, které hlídaly čarodějnice a děti u nich předvedly,
jak jsou šikovní a dokážou splnit svůj úkol. By� k tomu
potřebovaly občas více pokusů. Za jejich statečnost a od-
hodlanost dostávaly penízky, za které si mohly koupit něco
sladkého na zub, hračky, školní potřeby a různé doplňky.

Než děti odešly s rodiči domů, pochutnaly si na odpolední
svačině, která byla z ohně. Po špekáčkách se jen zaprášilo,
jak všem chutnali.
Ke dni matek si děti s učitelkami připravily program plný
básniček, písniček a tanečků. Besídku (9. 5.) zahájila při-
vítáním maminek paní učitelka Růža a na závěr vystoupe-
ní jim popřála za celou školku všechno nejlepší ke dni ma-
tek. Berušky si pro maminky vyrobily přáníčka a žabičky
papírové kytičky, na kterých intenzivně pracovaly. Na po-
sezení s maminkami po besídce nám paní kuchařky upekly
perník ke kávičce. Účast byla veliká a vytvořila příjemnou
atmosféru.

DĚTSKÝDĚTSKÝDĚTSKÝDĚTSKÝDĚTSKÝ     DEDEDEDEDENNNNN
Srdečně Vás zveme na

DEN DĚT ÍDEN DĚT ÍDEN DĚT ÍDEN DĚT ÍDEN DĚT Í ,
který se bude konat

v pátek 11111. června. června. června. června. června 2018
od 13.00 hodin na hřišti v Obecnici.
Pro děti jsou připravené různé soutěže a v případě
pěkného počasí bude i „pěna“, o kterou se postarají hasiči.



Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Akce, které proběhly:

V měsíci dubnu jsme si pár týdnů před čarodějnicemi se
školní družinou tak trošku zakouzlili... Starší oddělení ča-
rovalo v podobě vyplňování Bradavického kvízu. Děti měly
za úkol vybrat jednu správnou odpově� ze tří daných mož-
ností. Tématem kvízu byl právě Harry Potter, a tak mohli
malí kouzelníci ukázat své čarovné znalosti. Mladší oddě-
lení školní družiny se zase do světa kouzel přesunulo
pomocí knihy: Čarodějnice školou povinné, kde se děti do-
zvěděly nejen o vyučování mladých čarodějek, ale také
o jejich životě. 
Ve čtvrtek 26. 4. navštívila knihovnu mateřská škola.
Pro děti z obou tříd byl připravený program. Tentokrát
na téma čarodějnice. Starší děti měly za úkol domalovat
čarodějnici, menší pak měly za úkol ji vybarvit. Všichni si
pak namalovali ještě své velké přání, které jim právě na-
malovaná čarodějnice snad splní. Ježibaby se dětem poved-
ly na výbornou. 

V pátek 27. 4. proběhl na školkové zahradě Čarodějnický
rej – spojili se čarodějové a čarodějky jak ze školy a školky,
tak z odlehlého okolí a společnými silami, tak splňovali
příslušné kouzelnické disciplíny. Na závěr programu si
všichni čarodějové a čarodějnice opekli špekáčky. Akce se
velice vydařila. Kouzelníci ukázali svá kouzla a schopnos-
ti. Po skončení reje všichni nasedli na svá koš�ata a odletě-
li do svých krajů. 

V neděli 13. 5. proběhla oslava ke Dni matek. Všichni se
společně sešli v sále Staročeské hospody, kde byl připrave-
ný program nejen pro maminky. Paní učitelky ze školky
secvičily s dětmi z obou tříd pásmo několika básniček, pís-
niček a tanečků. Nechyběly ani děti ze základní školy, které
měly připravený program písní a básní pod vedením paní
učitelky Mgr. Bízové. První třídu svou recitační zkušenos-
tí podpořili i některé dívky ze 3. třídy. Po vystoupení dosta-
ly děti sladkou odměnu. I paní učitelky byly odměněny,
a to v podobě kytičky. Pro rodiče byla připravená káva
a sladké pohoštění. Na závěr oslavného programu děti pře-
daly maminkám, babičkám či tetičkám kytičky ke dni ma-
tek. Vystoupení dětí bylo krásné a dojemné. Akce se zkrátka
vydařila.

V pondělí 14. 5. proběhla klasická čtecí hodinka – Rodinko
vyprávěj pohádku, kdy rodinní příslušníci vypráví/čtou
pohádky svým ratolestem.

(pokračování na str. 10)
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Z kroužku VŠEZNÁLEK

Na kroužku neztrácíme čas, a tak tvoříme jako dravci. 
Poslední dobou jsme se na kroužku věnovali hlavně kera-
mické hlíně. Děti práce s hlínou moc baví a musím podo-
tknout, že jsou všichni moc šikovné. Pod rukama malých
umělců tak vznikají krásné hliněné výrobky. S většími dět-
mi jsme tvořili zápichy na bylinky a s těmi menšími, škol-
káčky, zase závěsné sovičky pro maminky. Nechybělo ani
malování akvarelovými pastelkami, či vyrábění čarodějni-
ce libovolnou technikou. Na dalších kroužkách nás čeká
například vyrábění šperků, letních dekorací, korálkování,
enkaustika apod.

(dokončení ze str. 9)

Akce červen:

Se starším Všeználkem (základní škola) plánujeme opět
nějakou dobrodružnou noc v knihovně, kdy bude pro
děti připravený zábavný program a následné přenocování
v knihovně. Datum konání akce budou mít dětičky upřes-
něné na papírku pro rodiče.
S mladším Všeználkem (mateřská škola) pojedeme v pátek
29. 6. na zámek Radič, kde bude pro děti připravený
zábavný a zároveň naučný program. Kapacita je omeze-
ná,máme objednán mikrobus, proto pojednou jen kroužko-
vé děti. 
Ve středu 27. 6. se uskuteční výlet se seniory na hrad
Křivoklát, kde se půjde na prohlídku a následně na obo-
ru Lány. Odjíždět budeme smluveným autobusem v 8.00
hodin z Obecnice. Přihlášeno je 48 osob a tím je autobus
obsazený a již není možné se přihlásit. Předpokládaný ná-
vrat do Obecnice je mezi 16.00 a 17.00 hodinou. Když nám
bude počasí přát, věřím, že výlet bude parádní jako loňský
rok. 
Na měsíc červen máme v plánu také již tradiční pasovaní
prvňáčků na čtenáře. Přesný termín a čas bude rodičům
včas upřesněn. Kristýna Strmisková
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

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

Kapitola XXIV.  •  Dva hroby v lese mrtvých duší
Milí čtenáři, nechci vás zbytečně napínat, ani lekat, tak-

že vám musím něco prozradit. Lebku nám sice Karel uká-
zal, a to se zlověstným pochechtáváním, ale byla to lebka
psí! Ano, v tom, před mnoha a mnoha lety navršeném hro-
bečku, ležely pozůstatky nejlepšího přítele člověka. Nemu-
sím snad dodávat, jak jsme si oddechli. Ovšem jenom na
malou chvíli. Přirozeně, vždy� jsme zde měli veliký, převe-
liký problém! Jeden z nás již nikdy z lesů nevyjde a i když
jsme pana Ondráka neznali dlouho a nebyl to žádný náš
příbuzný, ani přítel, tak za těch pár hodin, jež prožil v naší
společnosti, jsme ho brali jako svého. Nyní je však mrtvý
a to je velice skličující. Člověk nemusí být přehnaná měko-
ta a citlivka a stejně vás to dostane. Znovu musím opako-
vat, že v takovýchto extrémních situacích se kamarádství
a přátelství navazují velice rychle, není to jako v "civilu",
kde máte na vše dostatek času a můžete si v pohodě vybrat,
s kým budete kámošit, kdo je vám sympatický a tak vůbec.
Tady to je prostě o něčem jiném, ale nechci se moc opako-
vat. Ani my s Joem a Karlem jsme se přece ještě před pár
dni neznali a te� na sebe spoléháme, jako rodní bratři.
Konec přednášky!

"Aspoň jedna dobrá zpráva, není to člověk" přestal se
šklebit Karel jako sám satanáš a psí lebku odhodil již bez
emocí zpět na rozhrabaný hrobeček.

"To není a fakt jsem rád, těch mrtvých a nezvěstných
(opové) bylo už fakt trochu moc," souhlasil jsem a Joachim
též pokyvoval hlavou, až mu tyroláček poskakoval na ly-
since.

Myslím, že člověk nemusí být zrovna Sherlock Holmes
či poručík Colombo, aby si domyslel, čí to byl pes v tom po-
divném hrobu. No, jistě to také uhodnete. Samozřejmě
na sto procent to není, ale na 99 určitě. Pes patřil panu
Ondrákovi a počítám, že se jednalo o nějakého zaběhnuté-
ho či vyhnaného chudáka, kterých jsou v dnešní době plné
ulice. Jejich snobští páníčci mají velké oči, pořídí si psa,
nebo� je to velká móda, a když zjistí, že čtvernožec není
hračka, ale živá bytost, o níž se člověk musí starat, tak ho
vykopnou na ulici, nebo odvezou za město do lesa a tam
přivážou ke stromu jako nepotřebnou věc. A pak, ádié, sta-
rej se sama o sebe, němá tváři. Tak nějak to asi bylo
a zbloudilý pes bezdomovec se dostal až k ležení brdských
hominidů. Je nabíledni, co tu zarostlou nemytou čeládku
asi nepadlo nejdříve. No, jistě. Řekli si, že toho malého,
chlupy ježícího (hrůzou) a vztekle vrčícího tvora sežerou.
Bude to zpestření jejich jídelníčku. V tu chvíli se ale v za-
jatci panu Ondrákovi cosi ozvalo jeho potemnělém mozku,
vrhnul se před tu páchnoucí chásku a rozhodným způso-
bem psa zachránil. Sice se to asi neobešlo bez tahanic, ale
patrně mu to prošlo, nebo� opové byli třeba po dobrém
lovu a tudíž i v dobrém rozmaru a tak to nechali plavat.

A� již byli důvody jakékoliv, psa pan Ondrák zachránil
a získal tak přítele na život a na smrt. Mohlo to tak být
i nemuselo, ale určitě měl kmet ke zvířeti vřelý citový
vztah. A půjdu-li ve svých detektivních snahách dále, ono
je také možné a uznejte, že to nezní zas tak hloupě, když
řeknu, že pan Ondrák mohl zešílet až po ztrátě svého čtver-
nohého přítele. Vždy� do té doby viděl kolem sebe jenom

samé opičí ksichty a te� mu kynula vítaná změna. Po dlou-
hých letech se zase mohl těšit z přítomnosti milého tvora,
který ho měl rád a s nímž si mohl povídat. Samozřejmě for-
mou svého monologu, ale člověku mnohdy stačí, když ta
"němá tvář" jenom poslouchá a dívá se na něho oddanýma
moudrýma očima. A když mu pak jeho přítel chcípnul nebo
ho třeba některý z těch divousů v záchvatu vzteku ubil,
tak se mu totálně zhroutil svět, už takhle nestál za nic...

"Staroch musel mít toho čokla asi moc rád, když to s ním
seklo," vyjádřil se svým drsným až neomaleným způsobem
Karel a vlastně jenom potvrdil mou teorii.

"Já fím, já snám, taky mít toma v Tojčlant pes, tfa pes
a mít je moc rát," pronesl nečekaně Joachim a jeho kulatá
tvář vypadala ve tmě jako smutný měsíc v úplňku. Je vi-
dět, že německý zlatník ze Sudet má i zlaté srdce a jsem
rád, že jsem se v něm nezmýlil.

"Chlapi, možná si řeknete, že jsem cvok, ale dostal jsem
nápad," řekl jsem pomalu, nebo� jsem opravdu dospěl svým
předchozím meditováním k jistému závěru, který bych po-
kládal v dané situaci za jediný logický.

"Tak ven s tím, co sis zase na nás vymyslel, Ajnštajne,"
dloubl si do mě obrovitý bezdomovec Karlík a povytáhl špi-
navými pazoury své odřené džíny.

A tak jsem to kamarádům vyklopil. Podle mého názoru
bychom měli pana Ondráka pohřbít vedle jeho nejbližšího
druha, myslím, že by to tak bylo nejlepší. Stařík stejně
žádnou rodinu asi neměl, ale to ještě důkladně prověřím,
až se dostanu zase do civilizace. Třeba dám do našich novin
inzerát, aby se přihlásili případní pozůstalí. No, nějaký
způsob si již najdu, abych měl úplně čisté svědomí, že jsem
udělal vše, co jsem v této věci udělat mohl a měl. V součas-
né chvíli jsem však přesvědčen, že by si pan Ondrák přál
být pohřben vedle svého pejska.

Jak jsem předpokládal, tak mým spolubojovníkům se
nápad zamlouval, hlavně Karel dával najevo souhlas oká-
zalým mručením.

(pokračování na str. 12)
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 LÉKAŘ A VY • Kmenové buňky a zapomenuté zázraky

Kmenové buňky jsou schopné se dělit a přemě-
nit na jiné buněčné typy. Jejich atraktivita stojí

na teoreticky neomezeném potenciálu vytvořit náhradní
díly pro naše tělo. Organismus díky nim může regenerovat,
vytvářet buňky nové, opravovat opotřebované. U savců se
nacházejí dva typy kmenových buněk – somatické – každý
dospělý člověk je má v kostní dřeni, tukové tkáni, pokož-
ce. Mají jen omezený potenciál v jaký jiný typ buněk se
mohou přeměnit. Embryonální kmenové buňky se nacháze-
jí ve tkáni lidského zárodku a jsou naprosto univerzální
a dokážou se přeměnit na kterýkoliv ze zhruba 230 typů
buněk celého těla. Indukované pluripotentní kmenové buň-
ky – jedná se o dospělou buňku těla změněnou kombinací
několika genů zpět v buňku kmenovou. Zpočátku tyto
reprogramované kmenové buňky vyvolaly velkou naději,
že bude možné vytvořit pro potřebu transplantací jakéko-
liv orgány, ale postupně vyplouvaly problémy, utichala eu-
forie a nastoupila zdravá vědecká skepse. Nicméně ukáza-
lo se, že i přes svůj omezený potenciál pro diferenciaci v ja-
koukoliv tkáň, může suspenze kmenových buněk působit
regenerativně a protizánětlivě. Využívá se hlavně v ortope-
dických indikací. Výzkum se nyní soustředí na to, jak při-
mět kmenové buňky, aby se na správných místech měnily
ve správnou tkáň. Využívají se i 3D tiskárny s použitím
buněčné suspenze s cílem vytvořit třeba kus nové kosti.
V kosmetické a dermatologické oblasti se využívají kmeno-
vé buňky z tukové tkáně získané liposukcí. Ty se pak apli-
kují zpět pod kůži, kde je to zapotřebí, např. do dekoltu,
na obličej.. Podnítí se tak růstové faktory, tkáň regeneruje
a omlazuje se. Nižší živočichové mají kmenových buněk
ve svém těle více, například ještěrce při ztrátě ocasu doros-
te nový a v této fantastické regenerační schopnosti hrají
svou roli právě kmenové buňky. I naši dávní předkové měli
kmenových buněk více, ale během evoluce se jejich počet
snížil natolik, že nám stačí na zacelení rány nebo srůst zlo-
mené kosti. Současná medicína se snaží najít způsob, jak
schopnost regenerace zase zvýšit, tak aby například po in-
farktu bylo možno opravit srdeční tkáň ne jizvou, ale úpl-
ně do původní podoby. Experimentální výzkum probíhá
intenzivně, ale například nahrazení ubývajících nervových
buněk u Alzheimerovy choroby je hudbou vzdálené budouc-
nosti.

Zapomenuté zázraky

Balení potravin vede k tomu, že po použití vnitřku vyho-
díme obal a měníme naši Zemi v planetu plastů. Ale děláme
to tak i u přírodních plodů, u slupek a kůry ovoce nebo
zeleniny, které končí v koši. Naši předci to tak nedělali a
věděli proč. Cibule – horní vrstvy jsou bohaté na flavonoid
, který patří k nejlepším anitioxydantům, účinně bojuje se
záněty a snižuje krevní tlak. Červená cibule ho má ještě
více. Brambory mají spoustu vitaminu C, ale většina se ho
ztratí oloupáním a dlouhým vařením. Ideální je tak vařit
brambory ve slupce. Citronová kůra obsahuje pětkrát víc
vitamínu C než dužina. Banán – jeho slupky jsou fantas-
tickým zdrojem tryptofanu, jehož deriváty jsou melatonin
– spánkový hormon nebo serotonin „hormon štěstí“. Čím
jsou zralejší( hnědé), tím užitečnější. Stačí slupky povařit
a použít třeba o koláče. Nebo banán nakrájet na kolečka
a opáci i se slupkou. Vodní meloun – milujeme š�avnatou
dužinu a zelenou slupku s „bílým masem“ vyhazujeme.
Chyba! Ta bílá hmota obsahuje bílkovinu, která snižuje
bolest svalů a zlepšuje výkonnost. Metabolizuje se na argi-
nin, který hraje důležitou roli v dělení buněk, uzdravování
a snižuje krevní tlak. Obsahuje vitamín C a B6. Dá se na-
mixovat o ovocného salátu nebo přidat d polévky s bram-
borami. Brokolice – pro vaření používáme růžice a tužší
stonky vyhazujeme. Přitom obsahují antioxydant, který
chrání buňky před poškozením, deaktivuje karcinogeny
a bojuje se záněty. Navíc stonky obsahují velké množství
vitamínů a kyselinu listovou. Celerová na� – prospívá led-
vinám, brání zánětům, působí močopudně, podporuje trá-
vení a zpevňuje cévy. Doporučuje se při nadváze. Listy ob-
sahují velké množství hořčíku, vápníku a vitamínu C.
Hodí se do salátů nebo vývarů.

Podle veřejných zdrojů upravila Drsvo

"Jó, to je fakt rozumný, už taky proto, že se nemůžeme
tahat s mrtvolou tolik kiláků do Obecnice nebo která ves-
nice je odsa� nejblíž."

Jako vždy praktický až za hranice slušnosti a lidskosti.
Jednou drsňák, vždycky drsňák.

Joachim to zase pokládal za velice romantické a také zá-
roveň za nejlepší řešení pro nás všechny, tedy i pro již ze-
snulého pana Ondráka.

Nebudu vás dále unavovat líčením pohřbu v divočině,
nebylo by to nijak veselé čtení. Karel použil k hloubení
druhého rovu svůj boviják a my s Joachimem jsme mu po-
máhali zašpičatělými klacky. V té tmě to nebylo zrovna jed-
noduché, i když jsme si svítili baterkama, ale výsledkem

našeho snažení byly nakonec dva hroby u paty skály.
Jeden větší, druhý menší, oba s bytelnými dřevěnými kříži
v záhlaví. Myslím, že jsme odvedli dost dobrou práci.

"Já myslet, še něco tomu ještě chypět," zadumal se nako-
nec Joachim a vzápětí nám oznmámil, co tím míní. Probu-
dil se v něm zkrátka Germán. Ale nápad to nebyl vůbec
špatný. Stoupli jsme si do řady, Karel zavelel a my s Joem
vypálili ze svých zbraní tři salvy po sobě nahoru k nebe-
sům. Myslím, že jsme památku pana Ondráka, zajatce
opích lidí, i jeho psa, uctili s vší parádou.

Když jsme vycházeli z lesíka "mrtvých duší" a já si zajiš-
�oval kolt a zasouval ho za pas, náhle mne zaujal krátký,
takřka neznatelný pohyb nahoře na srázu. Šlehl jsem tam
pohledem, spíše instinktivě, než s nějakým úmyslem.
Ze tmy na mě zíraly dvě nenávistné oči, rudé jako žhavé
uhlíky...

Pokračování příště

Dva hroby v lese mrtvých duší
(dokončení ze str. 11)
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ

nebezpečná. My jsme se do vápna soupeře dostávali sporadicky.
V Poločase jsme prohrávali 3:1, kde naši branku vsítil dobře hra-
jící Honza Zapletal. Druhé dějství jsme se chtěli porvat o dobrý
výsledek, bohužel chyběly síly. Obdrželi jsme další tři branky
a odjížděli s prohrou 6:1. I přes porážku jsme utkání odbojovali
a je na místě pogratulovat k výhře výborně hrajícímu Bohutínu.
TJ Slavoj Obecnice –  TJ Spartak Rožmitál 0:2 (0:0)
29. 4. / Matějka - Kadlec, Dvořáková, Polák J., Zapletal - Prokeš,
Roušal M. - Ježek, Locker Ant., Roušal P. - Janák / Střídali: Str-
niště, Locker Al., Polák M., Novotný, Štamberk D., Srch M.
Odmakané utkání, kde k bodům chybělo trošku toho fotbalového
štěstíčka. První půle byla velmi dobrá. Dostali jsme se do dvou
vyložených šancí, nejprve po výborném centru Tondy Lockera měl
na hlavě vedoucí branku Lojza Locker, bohužel trefil gólmana
hostů přímo do koše. Další vyloženou šanci měl po výborném ro-
hovém kopu Honzy Zapletala Kuba Polák, bohužel hlavičkoval
kousek nad. V první půli jsme byli lepším družstvem na hřišti,
ale nedokázali jsme vstřelit gól. Druhou půli jsme začali smolně.
Po zbytečném faulu Kuby Novotného kopal soupeř přímí kop
z hranice vápna a ne příliš tvrdou střelu Jon�a Matějka neudržel
a z dorážky soupeř skóroval. Druhá branka přišla za 2 minuty
z rohového kopu. Kája Dvořáková nedorazila na hranici malého
vápna soupeře a ten pohodlně skóroval. Obě branky byli laciné
a o to víc mrzí. Už nebylo co ztratit a nabádal jsem kluky, aby
chodili do rizika a snažili se soupeře více napadat, bohužel se nám
presink moc nedařil. Soupeř nás téměř vždy umě vykombinoval.
Ne nadarmo vedou tabulku. V závěru utkání měl na hlavě bran-
ku Jára Ježek po nádherném centru Tondy Lockera, bohužel hla-
vičkoval kousek nad zařízení. Po dobrém výkonu musíme při-
jmout porážku a pogratulovat soupeři k výhře.
TJ Skol Kamýk n. Vltavou – TJ Slavoj Obecnice 0:14 (0:5)
5. 5. / branky: Roušal P. 5, Locker Ant. 3, Janák 2, Prokeš 2, Za-
pletal, Polák J. / Matějka - Locker Al., Dvořáková, Polák J., Za-
pletal - Prokeš, Roušal M. - Ježek, Locker Ant., Roušal P. - Janák
Střídali: Polák M., Novotný, Štamberk D.
Utkání v Kamýku nebylo o tom, kdo vyhraje, ale na jakém čísle
se skóre zastaví. Pouze polovina hráčů soupeře byla ve věku na-
šich playerů, zbytek tvořili borci z kategorie přípravek. První
půli jsme nehráli vůbec dobře. Hráli jsme kopanou a ne kombi-
nační fotbal. Zbytečně jsme míče nakopávali místo toho, aby
jsme si dali míče po zemi. Z dění na hřišti bolely oči a já to klu-
kům dával najevo svým hlasitým projevem. Do půle druhé jsme
vyběhli s předsevzetím, že obraz hry změníme a prvních 20 mi-
nut se nám to dařilo. Kluci začali více držet míč na zemi a hráli
naučené kombinace z tréninku. Bohužel ke konci utkání jsme
opět zbytečně nakopávali míče a hra upadla. Je pravdou, že za
stavu 10:0 se motivace hledá hůře, ale to naše hráče neomlouvá.
Věřím, že v domácím utkání se z chyb poučíme a naši fanoušci
budou mít možnost vidět ofenzivní smrš�. Za pozornost stojí
5 branek Pá�i Roušala, který byl snad všude a honit ho na hřišti
by nechtěl žádný obránce na okrese.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Kamýk n. Vl. 11:1 (5:0)
8. 5. / branky: Roušal P. 3, Locker Ant. 2, Ježek 2, Zapletal 2, Ja-
nák , Prokeš / Matějka - Locker Al., Dvořáková, Polák J., Kadlec -
Prokeš, Roušal M. - Ježek, Locker Ant., Roušal P. - Zapletal / Stří-
dali: Janák, Strniště, Polák M., Novotný, Štamberk D., Kupči
Fotbalově povedené utkání, které mohlo skončit mnohem vyš-
ším skóre. Vytvářeli jsme si jednu příležitost za druhou, jen to
zakončení. Nabádal jsme naše hráče ke kombinacím. Náš úkol
byl držet míč na zemi a soupeři ho vůbec nepůjčovat. I přes ně-
jaké hluché pasáže se nám to poměrně dařilo a hráli jsme nauče-
né křídelní útoky, na které se moc hezky koukalo. Kluci podali
mnohem lepší výkon než v sobotním utkání, i když skóre tomu
nenapovídá. Výborné utkání podal opět Pá�a Roušal, kterého
když necháte rozběhnout, tak vás nic nezachrání.

(pokračování na str. 14)

Starší žáci
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Sedlec-Prčice 4:0 (2:0)
15. 4. / branky: Janák, Strniště, Locker Ant., Roušal P. Matějka -
Locker Al., Dvořáková, Polák J., Zapletal - Prokeš, Roušal M. -
Ježek, Locker Ant., Roušal P. - Janák / Střídali: Strniště, Polák
M., Štamberk D.
Za krásného slunečného nedělního odpoledne jsme přivítali sou-
peře ze Sedlece a Prčic. Odehráli jsme kvalitní utkání, ve kte-
rém jsme soupeře jasně přehrávali. Že se skóre zastavilo na čty-
řech brankách je zásluhou našich promarněných brankových pří-
ležitostí. První branku vsítil Jenda Strniště, kdy do prázdné
branky dorazil vyraženou střelu Kryštofa Janáka. Druhou bran-
ku vstřelil Kryštof sám po krásné kolmici za obranu a tváří
v tvář gólmanovi nezaváhal. Třetí branka byla podobné té dru-
hé, jen střelec byl jiný. Výborně hrající Tonda Locker přesprinto-
val s míčem u nohy obránce a zavěsil. V poslední minutě utkání
pečetil naší výhru Pá�a Roušal po nádherném křídelním úniku
Tondy Lockera. Kluci si vyměnili místa a Toník adresoval při-
hrávku na nabíhajícího Pá�u, který utaženou střelou k tyči nedal
brankáři hostů žádnou šanci. Jon�a Matějka v naší bráně se té-
měř celou dobu utkání musel nudit, protože naše nepropustná
obrana mu nedala šanci vyniknout. Naše družstvo sehrálo dobře
odpracované utkání, kde bych vyzdvihl kolektivní výkon a Ton-
du Lockera, který ukázal, jak má bojovat správný kapitán.
SK Březnice 1918 – TJ Slavoj Obecnice 2:4 (2:2)
19. 4. / branky: Locker Ant. 2, Janák, Prokeš / Matějka - Locker Al.,
Dvořáková, Polák J., Zapletal - Prokeš, Roušal M. - Ježek, Locker
Ant., Roušal P. - Janák / Střídali: Kadlec, Novotný, Štamberk D.
Věděli jsme, že nás čeká utkání plné soubojů a že k bodům vede
jediná cesta, vyhrávat je. První půle byla hodně vyrovnaná. Sna-
žili jsme se hrát míč rychle od nohy a vybízet kolmými přihráv-
kami naše rychlá křídla. Částečně se to dařilo, ale občas jsme
byli zbytečně zbrklí a míčů se zbytečně zbavovali. První branku
jsme vsítili my. Kolmici za obranu si přijal Tonda Locker a plá-
chl celé obraně 1:0. Hosté vyrovnali po přímém kopu zpoza váp-
na. Útočník soupeře v době kopu přeběhnul před Jon�ou a byla
z toho vyrovnávající branka 1:1. Za nedlouho jsme vsítili druhou
branku po kooperaci Tondy s Kryštofem Janákem, který nekom-
promisní ranou téměř roztrhl sí� 2:1. Bohužel hostům se poda-
řilo vyrovnat po nezvládnutém rohu soupeře, kde jsme trestu-
hodně na zadní tyči nechali volného hráče a ten se šance nezale-
kl 2:2. Po této brance měli hosté další brankové příležitosti, ale
při nás stáli všichni svatí a do půle jsme přežili. Druhé dějství
bylo plně v naši režii a soupeř nevěděl kam dřív skočit. Hráli
jsme rychlý fotbal, který domácím nechutnal. Třetí branka pad-
la po rohovém kopu Honzy Zapletala, který našel přízemním
centrem Toma Prokeše a ten z první napálil míč k tyči 3:2. A to
nebylo všechno. Výborně hrající Kryštof na sebe navázal dva
obránce soupeře a přihrál míč osamocenému Tondovi Lockerovi,
který přidal druhou branku 4:2. Na konci utkání jsme, dle mého
názoru, zbytečně zalezli, nicméně soupeř se do žádné příležitos-
ti nedostal. Odehráli jsme utkání, kde více než fotbal, byla vidět
bojovnost. Kluci nechali na hřišti všechno a po zásluze vyhráli.
SK Litavan Bohutín – TJ Slavoj Obecnice 6:1 (3:1)
21. 4. / branka: Zapletal / Matějka - Locker Al., Dvořáková, Polák
J., Kadlec - Prokeš, Roušal M. - Ježek, Zapletal, Roušal P. - Janák
Střídali: Polák M., Strniště, Novotný, Štamberk D.
Utrpěli jsme první porážku v jarní části soutěže. Bohužel nám chy-
běl Tonda Locker s Míšou Štamberkem a jejich absence byla citel-
ná. Hlavně nám chyběla Tondova rychlost a průbojnost ve středu
hřiště. Bohutín nás přehrával celý zápas a každá jejich akce byla

Áčko
22. 4. TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Rosovice B 5:3
28. 4. SK Tochovice B – TJ Slavoj Obecnice 4:2
6. 5. TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B 1:4
12. 5. TJ Sedlice – TJ Slavoj Obecnice 4:5
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Regionální pohár žactva 2017/18

Po celou sezonu 2017/18 se naše vycházející naděje účast-
nily Regionálního poháru žactva, regionu Příbram. Tento
pohár zahrnoval celkem 6 turnajů, bodově ohodnocených,
plus závěrečný turnaj TOP 8 pro 8 nejlepších z každé kate-
gorie.
V kategorii mladších žáků jsme měli jedinou zástupkyni
Vandu Steinerovou. Ta se z celkových 32 hráčů a hráček
umístila po 6 turnajích na krásném 8. místě a tak si vybo-
jovala účast na závěrečném TOP 8.
V kategorii starších žáků jsme již měli větší zastoupení.
Bohužel nikomu se zde nepovedlo probojovat do nejlepší
osmičky. I tak z celkových 34 hráčů a hráček obsadil(a)
hezké konečné 10. místo Vanda Steinerová, 11. místo Terka
Krátká, 14. místo Míša Landsperská a 17. místo David Eršil.

TOP 8 – Regionálního poháru 2017/18

Na závěrečný turnaj TOP 8  nejlepších mladších žáků ko-
naný dne 22. 4. 2018 v Příbrami nás odjela reprezentovat
Vanda Steinerová. Za soupeře měla 5 zástupců z oddílu
TTC Příbram, 1 zástupce z Čenkova a 1 zástupce z Malé

Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Hraštice. Nejspravedlivější systém turnaje, kdy hrál kaž-
dý s každým, rozhodoval o konečném pořadí. Vanda mo-
hutně podporovaná z hlediště Míšou a Terkou začala tur-
naj výborně a rázem byla ve hře o medaile. Ty ji nakonec
unikly, kdy soupeři ukázali o něco větší kvalitu, ale koneč-
né 4. místo si Vanda utéct nenechala, což byl pro ní osobně
i pro náš oddíl senzační výsledek!!! Zdeněk Petráň

TJ Slavoj Obecnice – SK Březnice 1921 0:2 (0:1)
13. 5. / Matějka - Locker Al., Dvořáková, Polák J., Kadlec - Pro-
keš, Roušal M. - Ježek, Locker Ant., Zapletal - Janák / Střídali:
Strniště, Novotný, Štamberk D., Kupči
Utkání, ve kterém jsme si nezasloužili prohrát. Byli jsme fotba-
lovějším týmem a na vyložené šance jsme vyhráli na plné čáře.
Nicméně, když nedáte gól, nemůžete vyhrát. Bohužel nám chy-
běl střelec Pá�a Roušal, který v době zápasu ležel na operačním
sále. Chyběla nám jeho rychlost a klid v zakončení. Všichni Pá-
�ovi přejeme brzké uzdravení. Opravdu těžko se mi tento mač
hodnotí, protože jsme hráli dobře, přesto jsme na body nedosáhli.
I přes porážku chci našim borcům poděkovat za předvedenou hru.

Tabulka přeborníka starších žáků
1. SK Litavan Bohutín 9 8 0 1 70:10 24 b
2. TJ Spartak Rožmitál 8 7 0 1 35:8 21 b
3. TJ Slavoj Obecnice 9 6 0 3 42:17 18 b
4. SK Březnice 1921 7 5 0 2 34:17 15 b
5. SK Petrovice 9 3 1 5 27:31 10 b
6. SK Nový Knín 8 2 1 5 25:25 7 b
7. TJ Sokol Sedlec - Prčice 7 1 0 6 10:43 3 b
8. TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 9 0 0 9 5:97 0 b

Starší přípravka

15. 4. / TJ Sokol Rosovice – TJ Slavoj Obecnice 5:7
branky: Švehla 2, Srch R. 2, Soukup Z. 2, Srch M.
22. 4. / TJ Slavoj Obecnice – TJ Prostř. Lhota 10:10
branky: Švehla 3, Nejdl 3, Karas 2, Srch R., Soukup M.
29. 4. / TJ Sokol Pičín – TJ Slavoj Obecnice 7:8
branky: Švehla 3, Karas 3, Bartoš, Nejdl
1. 5. / TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Pičín 3:7
branky: Soukup Z., Soukup M., Karas
6. 5. / TJ Slavoj Obecnice – SK Nový Knín 10:7
branky: Švehla 3, Srch M. 3, Srch R. 2, Vohradský,
Soukup M.
12. 5. / FC Višňová – TJ Slavoj Obecnice 7:9
branky: Švehla 3, Srch M. 3, Karas 2, Nejdl

Starší žáci  (dokončení ze str. 13)

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA

Naše fotbalová základna nejmenších fotbalistů se pomalu
rozrůstá a v nyní čítá 25 fotbalistů a fotbalistek. Je nád-
herné sledovat jejich zápal a radost ze hry. Scházíme se
ve středu a pátek od 17 hodin. Další mladí dravci jsou
vítáni 

David Musil
místopředseda TJ Slavoj Obecnice, trenér mládeže

Výhra Slavoje 10:7 nad SK Nový Knín
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Tobiáš Nagy Nikola Handlová

Kristýna Masopustová

Jarmila Srchová

Ella Szatmári

Bartoloměj Špaček
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Napsali o nás...

Obecnice 1. května 2018
Krásné prvomájové odpo-

ledne prožili 1. května obyva-
telé středočeské obce Obecni-
ce. Vše začalo průvodem od
Staročeské hospody přes ná-
ves na prostranství u hřiště
Slavoje. Za doprovodu živé
hudby šly nejprve malé děti,
po nich následovala mládež
a nakonec dospělí, všichni
v tradičních krojích. Po úvod-
ním hudebním vystoupení
dětí ve hře na saxofon a po-
zoun a vtipných průpovíd-
kách se po celém prostran-
ství tančila pod vysokou
májkou staročeská beseda.

Opět se jí zúčastnili všichni krojovaní účastníci průvodu,
včetně těch nejmenších dětiček. Mezi přihlížejícími prochá-
zely ženy a rozdávaly tradiční koláče. Po skončení progra-
mu pod širým nebem byli účinkující i diváci starostou obce
Josefem Karasem pozváni na májovou veselici. Obecničtí
občané ctí tradice našeho venkova a májové oslavy nejsou
zdaleka jedinou zdejší slavnostní příležitostí si je připome-
nout. Text a foto: Miroslav Maršálek


