
Tak nám nějak přituhlo. Po prezidentské kampani
se zdálo, že se se bude oteplovat, myslím tím trochu ne-
jenom vztahy mezi lidmi, ale i počasí. Jenomže náhle při-
táhla ze severu studená fronta, napadl sníh a přišel
mráz. A vztahy se také neoteplily. Jediná mezilidská
fronta, která přišla, vznikla ve vztahu, či souvislosti
s vydáním jubilejní bankovky u příležitosti třicátého vý-
ročí vzniku České republiky. Někdo si frontu vystál,
protože je sběratel, ti druzí, protože chtějí vydělat. Já po
zjištění, že se dá vydělat třeba na desetikoruně, která
má menším písmem vyraženo KČ, si každou minci pro-
hlédnu, než-li ji vypustím z ruky. Jenže to má zádrhel,
jak poznám, že písmo je menší. Musíte mít v peněžence
vždy dvě mince. Jenže co když bude na obou stejně velké
písmo. Za chvíli bych měl šrajtofli nabitou samými dese-
ti korunami, kdo to bude sebou nosit. Ono stačí, když
musím sebou v hlavě nosit myšlenky. Nesmějte se,
já nevím jak vy, ale já už si musím všechno psát. Hlavně
takzvané manželské příkazy. Na co nezapomenout,
co nakoupit, kam zajít, kam nezajít, co doma udělat,
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a tak dále, a tak dále. No, co není napsané modré
na bílém, to se dělat nemusí. Já v hlavě nosím jen myš-
lenky, které se mi hodí a líbí. Chlap musí být stále
ve střehu a příkazy i přání své milované musí umět vy-
hodnotit. Nedávno mě moje láska volala, měla prosbu,
jestli bych nemohl do myčky přidat varnou konvici,
co stojí na lince v kuchyni. Koukl jsem na rychlovar-
nou konvici a vyhodnotil jsem její prosbu jako neprove-
ditelnou. Po mém odporu a dotazu, zda ji mám nechat
zastrčenou v zásuvce, jsme se zasmáli a shodli se, že pů-
vodně šlo o skleněnou konvičku na čaj. Chlapi pozor
na požadavky našich protějšků, ale abych nebyl na čer-
né listině obecnických a osečských manželek, družek
či milenek..., musím přiznat, že to holky taky s námi ne-
mají jednoduché. Ale o tom až příště. Už jste slyšeli to,
jak se vnuk ptal na návštěvě u babičky a dědečka:
„Babi, proč sis vlastně vzala dědu za manžela?“ Babča
se otočila k dědovi: „Vidíš, ani ten náš vnuk to nedoká-
že pochopit.“ Ovšem přátelé, to byl vtip, tak se zasmějte
a dejte si vzájemně hezkou únorovou pusu. bs
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Otevírací doba na pobočce
ČESKÉ POŠTY v Obecnici

Pondělí 7.30 – 11.00 15.00 – 17.00 hod.
Úterý 7.30 – 11.00 hod.
Středa 7.30 – 11.00 15.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 7.30 – 11.00 13.30 – 16.00 hod.
Pátek 7.30 – 12.00 hod.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Obecnice

zve dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 16. března 2023

v Příbrami

Odvoz z Příbrami do Obecnice zajištěn.
Slavnostní předávání plaket se uskuteční

na Obecním úřadě v Obecnici.
Oběd a občerstvení bude
ve Staročeské hospodě.

DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Zveme nové dárce – pøijïte podpoøit správnou vìc!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 7. 2. 2023

Viktor Petran Berg ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice
vás  zve  na

výroční členskou schůzi
v úterý 11. dubna 2023 od 17 hodin
na Obecním úřadě v Obecnici
Těšíme se na vás.                  Za ČČK Obecnice

Michaela Uzlová a Veronika Kindlová

Dne 11. 3. 2023 oslaví
krásné 70. narozeniny

pan  Jan Zelenka.

Do dalších let Ti přejeme
hodně štěstí a zdraví!

Zdenka,
Markéta a Katka s rodinami.

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

kteří slaví či budou slavit
své narozeniny v měsíci únoru a březnu.

V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů
(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).

Obecní úřad Obecnice

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
komunálního odpadu v roce 2023

11. dubna v Obecnici a v Oseči
v době od 15.00 do 15.30 hodin

12. září v Obecnici a v Oseči
v době od 15.00 do 15.30 hodin
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice

Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
první měsíc v novém roce nám již odvál vítr, který poslední
dobou foukal... Jak bývá u hasičů zvykem, tak přelom
roku je období, kdy se pořádají výroční valné hromady.
Ano letos to nebylo jiné, a tak se naše členská základna
sešla 14. ledna v 15 hod. na naší hasičské zbrojnici. Jako
obvykle proběhli veškeré oficiality, které po nás žádá ústře-
dí. Mezi ně patří hlavně zprávy o činnosti, hospodaření
a návrh činnosti na příští rok. Všichni zástupci si mohli
na této schůzi říci své. Po našich členech se rozpovídali
hosté, kteří byli přítomni. Odpoledne uteklo celkem rych-
le. I naše mládež byla velice pozorná a dokázali se do debat
i zapojit. Jsme rádi, že pro některé začínají být hasiči více
než jen občasným koníčkem. Po oficiálním programu ná-
sledovalo občerstvení a volná zábava, která trvala až do
nočních hodin. Musím poděkovat všem, kteří se aktivně
účastnili jak schůze, tak i následného úklidu. Některé děti
ještě před úklidem stihli soutěž, o tom ale více v rubrice
MH.

Pozorní obyvatelé Obecnice určitě registrovali, že 4. úno-
ra se běžel závod Zlatý nuget Bečánova. I my jako hasiči
jsme se ho účastnili. Jak jsme byli úspěšní si přečtete
v rubrice MH.

V uplynulém měsíci jsme toho naštěstí nemuseli mnoho
řešit. Tak přiložím opět nějaké rady. Momentální je mrazi-
vé počasí, které nás letos provází.

Slunečné počasí láká k procházce, nezapomeňte, že se
musíte před mrazem pořádně vyzbrojit. Pokud svítí slunce,
mráz je ještě zrádnější. Při takové 'Sibiři' je potřeba se dů-
kladně chránit proti omrzlinám a prochladnutí. Jak se
tedy vybavit na rodinnou procházku?
1. Pokud máte, oblečte si termoprádlo. S méně, než třemi
vrstvami raději z domova nevycházejte. Svrchní oděv - bun-
da nebo kabát by měl být delší, nejlépe do půli stehen.
Ve frajerské bundičce do pasu vám mohou prochladnout
ledviny nebo nastydnout močový měchýř.
2. Natřete si obličej nejlépe speciálními krémy proti mra-
zu. Pokud je nemáte, klidně sáhněte po obyčejné Induloně
nebo Nivee.
3. Ošetřete si pusu balzámem a vezměte si ho s sebou.
Jakmile budete mít pocit suchých a šupinatých rtů, neoli-
zujte se, ale znovu použijte balzám.
4. Půl hodiny před vycházkou si naneste ochranný krém
na ruce. Než vyrazíte, tak se vstřebá do pokožky.
5. Chraňte si uši čepicí nebo aspoň čelenkou, šálou zase
bradu a krk. Nezapomeňte na teplé rukavice. Tenké plete-
né nebo kožené vás před omrznutím neochrání.
6. Obujte si vyšší vyteplené boty, např. sněhule. Měly by
mít i pořádnou podrážku, aby vám plošky nohou nepro-
chladly.
7. Noste s sebou zásobu kapesníků. Jakmile se stavíte tře-
ba v restauraci, může se vám vlivem přechodu z mrazu
do tepla spustit rýma.
8. Při mrazivém počasí nedýchejte ústy, vysychaly by vám
sliznice a bolelo by vás v krku.
9. Při velkém mrazu by procházka neměla přesáhnout ho-
dinu. Jdete-li s malými dětmi, zajděte se zahřát třeba ča-
jem do restaurace. Venku nepostávejte, snažte se stále hý-
bat.
10. Nezahřívejte se alkoholem. Po požití alkoholu se povr-
chové cévy rozšíří, což vzbuzuje pocit tepla. Jenže tělo
potřebuje mít k udržení tepla cévy naopak stažené.

Koho mráz nejvíce ohrožuje?
Kojence: Ti jsou v mrazu velmi ohroženi. Nemohou se
v kočárku zahřát pohybem, mají horší termoregulaci
a rychle prochladnou. Už při minus deseti s nimi ven nevy-
cházejte. Pokud je mráz menší, jděte jen na 15–20 minuto-
vou procházku.
Seniory: Staří lidé by také při minus deseti neměli vychá-
zet ven. I jejich termoregulace je horší, jsou více ohroženi
zápaly plic.
Kardiaky: Mráz stahuje cévy a krev neproudí tak, aby
organismus zahřála. Pružnost cév vázne a tím se zvyšuje
možnost cévní příhody – tedy mozkové nebo infarktu.

(Zdroj: www.blesk.cz)

Všem přeji krásné strávení jarních prázdnin, které jsou
před námi.

Petr Zima
jednatel SDH Obecnice
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MLADÝ HASIČ

BRDŠTÍ TETŘEVI

Hezký den všem čtenářům naší rubriky. Máme za sebou
leden a zima se nám pomalu bude chýlit ke svému konci.
Ani v tomto měsíci mladí hasiči nezaháleli. Kromě pravi-
delných tréninků nás čekaly tři další akce.

Dne 14. 1. 2023 od 15 hod. proběhla Výroční valná hro-
mada na hasičské zbrojnici. Děti se samozřejmě také účast-
nily. Někteří zase po roce, pro jiné to byla premiéra. Do-
konce i zástupci z řad rodičů zůstali do podvečerních ho-
din. Po řádném programu a usnesení jsme se občerstvili
vynikajícím gulášem a čerstvým chlebem. Volná zábava po-
kračovala i za pomocí malého „repráčku“. O nudu nebyla
nouze. Postupně jsme každý odcházeli domů s výbornou
náladou, občerstveni a spoustou zážitků. Akce se za mě
opět povedla.

Druhou akcí, hned den poté, v neděli 15. 1. byla od rána
zimní soutěž pro naše malé Brdské tetřevi. Tentokráte
v Březnici. Soutěž byla podobná jako na HZS Příbram.
Odlišný byl počet dětí v jednom týmu. Ze 4 se zvětšil na
7 soutěžících. Soutěžili jsme opět ve starší kategorii. Disci-
plíny se také trochu obměnily. Absolvovali jsme 7 stano-
viš�. Děti využívaly každý možný čas k potřebnému opako-
vání. Při závěrečném vyhlášení jsme obsadili 7. místo cel-
kově. Krásný výsledek a zase zkušenosti do dalších závodů
a soutěží. Po návratu na hasičárnu s námi děti zůstaly na
uklízení po VVH. I za to jsme jim moc vděční. Po zásluze
tedy mohly jako bonus ochutnat topinky s „tatarákem“.
V průběhu úklidu jsme s dětmi rozebrali dopolední soutěž.
Myslím, že za celý víkend měly opět nad čím přemýšlet,
co a jak zdokonalit.

vyhlášení. Probíhaly dětské soutěže za chutnou odměnu.
Děti dostaly vynikající dort, který ihned snědly. ☺ Byla to
sladká tečka za vyčerpávající závod. Někteří dokonce byli
tak unavení, že nepřišli na pondělní trénink ☺. Doufám
tedy v další účast opět za rok a opět s dětmi!

Na letošní rok pro vás společně s dětmi chystáme mini-
málně čtyři domácí hasičské akce. Tři akce ze čtyř budou
mít navíc premiéru, protože tu vůbec ještě nebyly. Nechte
se překvapit, máte se na co těšit. Více informací vám budu
postupně sdělovat. Nejbližší akce 18. 2. Masopust v Obec-
nici.

S dalšími informacemi a plány se na vás těším v příštím
čísle zpravodaje

Za trenéry Brdských tetřevů Lukáš Doležal

Třetí akcí byl 4. 2. od 14 hod. Zlatý nuget Bečánova.
Této akce jsme se s dětmi účastnili poprvé. Po předešlé ko-
munikaci s pořadateli jsme se přihlásili jako jeden tým
s více členy. Náš cíl bylo absolvovat závod společně a nau-
čit děti, že HASIČI jsou vždy jeden tým. Zároveň i otesto-
vat fyzičku jak naší, tak i dětí. Nakonec nás startovalo do-
konce 15. Před startem nám kluci řekli, a� přihlásíme i dět-
skou posádku. Běželi jsme tedy rozděleni do 2 družstev.
Musím říci, že soutěžit společně s dětmi bylo i pro nás
super zážitkem. Zase jsme poznali každého i z té druhé
stránky. Závod byl pro některé dost náročný. Můžu ale
doplnit, že všichni startující hasiči závod hrdě dokončili
a to ještě s rezervou před časovým limitem. Dětem se to
ohromně líbilo. V podvečer jsme se sešli na slavnostním
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Zimní roční období samozřejmě ovlivňuje i naši práci
ve školce. Témata činností jsou zaměřená na zimní čas,
škoda jen, že venku úplně ideální sněhové zimní počasí ne-
máme. I tak se nám podařilo několikrát jezdit na lopatách
od Ježíška, což děti na školní zahradě milují a všichni se
v této aktivitě zdokonalují.

Sněhu jsme si naopak hodně užili na lyžařském výcviku
na Monínci. Ubytovaní jsme byli v Meránku, dětském uby-
tovacím zařízení. Za Meránkem byla výuková sjezdovka
a dostatečný prostor k hrám na sněhu a jízdám na lopa-
tách. První den jsme se seznámili s naším hotýlkem a jeho
bezprostředním okolím. Všude byla spousta sněhu a děti
z něj byly u vytržení. Druhý den už na děti čekal lyžařský
instruktor. Také s pomocí učitelek se děti učily se na ly-
žích pohybovat na rovině dopředu, dozadu, otáčet se i po-
sunovat do svahu. Odpoledne už zkoušeli sjíždět nižší část
sjezdovky s instruktorem a učili se jezdit na pomě. Večer
všechny padly únavou hned po pohádce na dobrou noc.
Další den měly děti lyžování s instruktorem také dopoled-
ne i odpoledne. Ve volném čase před večeří si mohly hrát
v meránkovské herně. Poslední den v pátek už byly děti cel-

kem dost vysportované a těšily se na příjezd svých rodičů.
My, učitelky, jsme si oddechly, že jsme nemusely použít ani
jednou lékárničku a děti jsme předaly rodičům nadšené
ze spousty zážitků a bez úrazu.

V průběhu ledna jsme byly obě třídy opět v místní knihov-
ně na tematických návštěvách, třída Berušek o povolá-
ních, řemeslech a třída Žabiček o zdraví. Paní Pokorná
umí děti zaujmout připravenými činnostmi a samozřejmě
i knihami.

Kromě každoden-
ních pracovních,
výtvarných, hu-
debních a komuni-
kačních činností
jsme zase oprášili
naše pekařské do-
vednosti a s pomocí
školních kuchařek
jsme si upekli ve
školce masopustní
jablečné taštičky.

Nezadržitelně se
blíží vyvrcholení
masopustního času
a s ním i přípravy
na rej masek v naší
školce. O tom, jak jsme si ho užili, vám povyprávíme v příš-
tím zpravodaji.



 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
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DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními
technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

V rámci dotace na inovaci vzdělávání přispělo MŠMT ve školním roce 2022/2023 mateřské škole v Obecnici na vyba-
vení žáků digitálními technologiemi. Dětem byly zakoupeny různé robotické hračky a stavebnice, které jsou používá-
ny v rámci řízených činností i volné hry pro rozvoj jejich digitálních kompetencí.

OKÉNKO ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní stravování má v České republice již téměř stoletou tradici. V prvopočátku vzniklo jako poválečná snaha
o nasycení dětí. V dnešní době od tohoto systému očekáváme více. Ano, děti by měly odcházet nasycené, ale jídlo
by mělo být vyvážené, nutričně hodnotné, doplňující adekvátně energii, a pro děti by mělo mít školní stravování
i výchovný nebo vzdělávací charakter. Vždy� se spoustou potravin se setkají poprvé právě ve školní jídelně.
V průběhu docházky do mateřské školy a poté devítileté povinné školní docházky dítě může odebrat až přes 4 000
jídel. A to už stojí za to, aby jídla byla opravdu kvalitní, nutričně hodnotná a vhodná pro děti. V současné podobě,
pouze s mírnými kosmetickými obměnami, funguje systém na stejných principech již více než 25 let.

Jak funguje školní stravování v České republice?

Celkem v ČR dětem poskytuje stravu cca 9 000 školních jídelen, výdejen či vývařoven. Tyto jídelny uvaří ročně
cca 383 milionů pokrmů, denně se v těchto jídelnách stravují téměř 2 miliony dětí. Se školním stravováním máme
zkušenosti téměř všichni; někdo je má dobré, někdo špatné. Tak to bude vždy, protože sto lidí má sto chutí. Vždy
je však prostor pro zlepšování. V současné době je většina školních jídelen zrekonstruovaných a díky kontrolám
orgánů ochrany veřejného zdraví jsou na vysoké hygienické úrovni.

Školní jídelna při MZŠ v Obecnici
nabízí jako svou doplňkovou službu
možnost odběru obědů.
Strávníci si pokrmy odnáší ve svých jídlonosičích.

Na výběr je ze dvou druhů pokrmů,
cena jednoho oběda činí 70 Kč
(upřednostňujeme platbu na účet jídelny).
Obědy lze objednat u vedoucí školní jídelny
pondělí - pátek od 6.00 do 14.30 hodin.
Stravu lze také objednat přes aplikaci STRAVA.cz,
přihlašovací údaje jsou také k dispozici u VŠJ.

Na nové strávníky se těší kolektiv ŠJ
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Exkurze do Národního muzea

Ve středu 1. února 2023 se žáci 7. třídy vydali na exkurzi
do Národního muzea v Praze. V rámci výuky přírodopisu
jsme se zaměřili na expozice: „Zázraky evoluce“ a dále no-
vou výstavu o udržitelném rozvoji „ZeMě“. Dojmy a názo-
ry žáků jsou zde:
1. Co mě v Národním muzeu nejvíce zaujalo, který
živočich se mi líbil?
• Hodně mě zaujala kapybara. (Tom)
• Zaujala mě nejvíce místnost s rybami, a nejvíc se mi líbi-
la panda červená. (Patrik)
• Nejvíce se mi zalíbila zvětšená expozice klíštěte obecného,
bylo zajímavé ho pozorovat. A také se mi líbila panda čer-
vená, byla roztomilá. (Terka)

• Axelotl mexický, místnost kde se dalo číst a sedět na vel-
kých pytlích. (Jana)
• Výhled. (Dmytro)
2. Co zajímavého si v muzeu objevil/a?
• Objevila jsem, jak mají brouci chloupky na nohách. (Vendy)
• V muzeu jsem objevila zajímavou expozici „Země, udrži-
telný rozvoj“, ta mě velice zaujala. (Terka)
• Zajímavé bylo, jak ta expozice byla ještě rozdělená na
kategorie a obě expozice měly své kouzlo. (Eliška)
• Expozice „Voda, náš živel“. (Dan)
• Kostru plejtváka obrovského (Filip)
• Velký želví krunýř. (Jana)
• Vojenská uniforma ze 70. let minulého století. (Dominik)
3. Líbila se ti atmosféra budovy, prostoru?
• Moc se mi líbila, protože je budova stará. (Tom)
• Líbila se moc, hlavně se mi líbila kopule, kde byl nádher-
ný výhled na Prahu. (Vendy)
• Ano, líbila se mi. (Filip)
• Atmosféra prostoru byla nádherná, byli všude nějací ži-
vočichové a tak. (Patrik)
• Byly dobře udělané výstavní místnosti. (Daniil)
4. V čem jsou muzea přínosná?
• Můžeme vidět zvířata, která u nás nežijí. (Tomáš)
• Podle mě jsou muzea potřebná, můžeme se podívat naži-
vo na různé věci, které na internetu jen tak nenajdeme.
(Terka)
• Muzea jsou super, můžeš se v nich dozvědět mnoho věcí,
které si třeba ani nevěděl. (Eliška)
• Aby poukázala a přiblížila veřejnosti historii. (Dan)
• Dozvíme se nové informace. (Jana)
• Zjistíme, jak co vypadá. (Dominik)
5. Co nového ses dozvěděl/a na výstavě o udržitel-
ném rozvoji ZeMě?
• Že doba se mění rychle, aniž bychom si to uvědomovali.
(Patrik)
• Že obnovitelné zdroje spoustu lidí odsuzuje nebo je spíš
nechce znát. (Terka)
• Dozvěděla jsem se třeba, kolik odpadu za týden vyhodíš.
(Eliška)
• Dozvěděla jsem se, že dříve dělali koryta rybníků rovně,
a tak voda tekla moc rychle a nevsakovala se do půdy.
(Vendy)
• Jaké jsou trvanlivé věci a co se musí sníst brzy. (Filip)
• Jak se přeměňovalo Václavské náměstí. (Tomáš)

Návštěva Knihovny Jana Drdy

Dne 26. ledna žáci páté třídy navštívili Knihovnu Jana
Drdy.

Paní knihovnice si tentokrát připravila pro žáky bojovou
hru. V určených knihách hledali podle šifry jednotlivá pís-
mena. Po úspěšné práci ve skupinkách žáci rozluštili slovo
ČTYŘLÍSTEK.

Zavzpomínali jsme si na tento mezi dětmi oblíbený časo-
pis. Dále si žáci připomněli rozdíl mezi literaturou FANTA-
SY a SCION FICTION. Paní knihovnice jim také ukázala
knihy, které se nazývají tzv. GAMEBOOCKY – herní kni-
hy. Žáky bojovka v knihovně moc bavila. Mezi knihami jim
bylo dobře. Hodina v knihovně rychle utekla. Cestou zpět
do školy jsme obdivovali zasněžené stromy brdských lesů.

Těšíme se na další kulturní akce.
Mgr. Jana Pokorná

(pokračování na str. 8)
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První vysvědčení

Prvňáčci mají za sebou první půlrok ve škole. Seznámili
se s písmenky, začali číst a psát první slova, řešili slovní
úlohy na porovnávání, sčítání i odčítání, poznávali okolní
svět a vytvořili krásné obrázky, které nyní zdobí jejich tří-
du. Velmi rádi cvičí, vždy se těší na tělocvik. Již skákali
do písku, házeli kriketovým míčkem, běhali, závodili,
zkoušeli chůzi po lavičce, lezení po žebřinách i skoky přes
švihadlo. Zvládli dodržet pravidla jednoduchých pohybo-
vých i sportovních her. Zapojili se do projektových dnů
1. stupně „ Halloween ve škole“, „ Den stromů“, „ Čertí
škola“ a „Vánoční dílny“. Zhlédli dvě divadelní představe-
ní, „ Tučňákův výlet“ v podání divadla Krab a „ Vánoční
koleda“ v divadle Gong v Praze. Za své snažení převzali
v úterý 31. ledna od třídní učitelky Mgr. E. Bízové svá prv-
ní vysvědčení. Všichni měli úsměv na tvářích, na svých vy-
svědčeních našli samé jedničky.    Mgr. Eva Bízová
Jak prvňáčci hodnotí dění ve škole a výsledky své
školní  práce?
„Mě baví tělocvik, protože hodně běháme a sportujeme.“
(Adámek. Č)
„Mám ráda matematiku, dobře počítám příklady.“ (Editka)
„Ráda kreslím, vyhrála jsem výtvarnou soutěž.“ (Izabelka)
„Já ráda vyrábím během pracovních činností nějaké výrob-
ky. Udělala jsem řetěz na vánoční stromek ve třídě.“ (Ste-
linka)

Tvůrčí psaní
Přečtěte si pěkné příběhy žáků 7. třídy.
Psali je na základě několika slov, které
si sami vymysleli. I přesto jsou slohové
práce odlišné.

Maminčin špatný den

Dnešní odpoledne začalo tím, že se neslyšně maminka
vrátila domů. Vstoupila do předsíně a tam ucítila lákavou
vůni. V kuchyni našla tatínka, jak zrovna chválí dceru
Lucinku, že usmažila řízky. Maminka byla v pokušení si
jeden vzít, ale držela dietu, a tak si ho odpustila. Podívala
se, jestli doprala pračka. Šla přes dětský pokoj a otevřela
okno se slovy: „Měla bych jim vyvětrat.“ Pak si chtěla
k obědu udělat rybu, kterou koupila, ale když se podívala
do lednice, tak tam žádná ryba nebyla. Maminka zavolala
na tatínka: „Kdo mi vzal tu rybu na oběd?“ Pak z krádeže
nařkla kočku, která seděla na okně, ale ta byla nepravým

6. Doporučil bys výlet do Národního muzea svým ka-
marádům/své rodině a proč?
• Doporučil bych, protože se mi líbila kapybara. (Tom)
• Doporučila, protože to bylo moc zajímavé a zábavné.
(Vendy)
• Ano doporučil. Protože se tam najde vše ohledně zvířat
a korálů. (Patrik)
• Určitě bych výlet do Národního muzea doporučila všem, je
to moc zajímavé a naučné, nudit se tam nebudete. Zároveň
tam ke každé expozici můžeme najít i zajímavé úkoly. (Terka)
• Doporučila bych a moc je to tam moc hezké! (Eliška)
• Ano, protože je to tam dobré a je tam kapybara. (Daniil)
• Že je to zajímavé, a asi jo. (Dan)
• Asi jo, pro ten výhled. (Dmytro)
• Do muzea bych doporučila, protože tam mají různá zví-
řata a můžete si je prohlédnout zblízka a každý si tam na-
jde něco svého. (Jana)
• Ano, doporučil bych výlet, mají tam hodně různých dru-
hů zástupců. (Dominik)
• Doporučil, protože děti do patnácti let to mají zdarma.
(Filip)
A odpovědi těch, kteří v muzeu z důvodu nemoci ne-
mohli být:
V Národním muzeu jsem sice nebyl, ale líbilo se mi, jak mi
spolužáci vyprávěli o té kupoli a o kapybaře. Zní to hodně
lákavě. Mě osobně nejvíce láká ta kupole a to setkání
s kapybarou. Zajímají mě ty expozice, ale i ta zvířata. Ně-
kdy si tam budu muset zajít. (Ruda)
Nebyla jsem přítomna a i přes hezký popis toho, co tam za-
žili spolužáci, se do muzea nevypravím. Muzea jsou podle mě
důležitá v tom, že se s věcmi seznámíme v bezpečí a pohodlí
(třeba výbavu do války i bez toho, abychom se do nějaké
vypravili). (Martina)

Mgr. Bc. Markéta Marková

Exkurze do Národního muzea

(dokončení ze str. 7)

„Rád řeším slovní úlohy. To mi jde.“ (Mareček D.)
„Učíme se psát písmenka, píši hezky.“ (Vašík)
„Ve škole hrajeme hru „Počtářského krále“, to mě baví,
někdy vyhrávám.“ (Honzík K.)
„Ráda čtu. Už si čtu i svoji knížku doma.“ (Lili)
„Máme hezky barevné pracovní sešity.“ (Honzík B.)
„Nejvíc mě baví přestávky. Hrajeme si s kamarády.“ (Lu-
kášek D.)
„Baví mě předmět člověk a jeho svět, povídáme si o příro-
dě.“ (Lukášek V.)
„V družině si rád hraji s legem.“ (Toníček)
„V jídelně dobře vaří, mně jídlo chutná a chodím si přidá-
vat.“ (Mareček S.)
„Mám hodně nových kamarádů, těším se na školu v přírodě.“
(Esterka)
„Naše třída je hezky vyzdobená. Vzadu na stěně jsou zvířa-
ta ze ZOO.“ (Jiřík)
„Chodíme do počítačové učebny. Máme tam výukové pro-
gramy na matematiku i češtinu. Je to dobrý, umím to.“
(Adámek N.)
„V září jsme chodili ven na hřiště. Skákali jsme do písku.“
(Mareček D.)
„Byli jsme na procházce v lese, tam nás učila jedna paní.
Povídali jsme si o zvířátkách a mohli jsme si sáhnout
na kůži z lišky a z divočáka.“ (Šimon)
„Byli jsme v Praze v divadle.“ (Davídek)
„Jednou jsme do školy přišli v čertovských převlecích. Tan-
covali jsme v tělocvičně.“ (Filípek)

(pokračování na str. 9)
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

Paní Zima ve školní družině

Konečně, když napadl sníh, jsme se mohli radovat a vyřá-
dit se se sněhem. Popadli jsme plastové kluzky a snowbor-
dovali jsme. My starší, jsme se od minulého roku zlepšili
a dojížděli jsme až dolu k plotu. Kluci si zahráli několik fot-
balových zápasů na sněhu, a to se jim dost líbilo. Po zahra-
dě jsme postavili dost sněhuláků. Musím říct, že stavby byly
dobré, přímo famózní. Zimu jsme si díky sněhu opravdu
užili, i když netrvala dlouho. Viktorie Nelibová

Valentýnské tvoření ve ŠD

Přiblížil se svátek všech zamilovaných ,,SVATÝ VALEN-
TÝN“, tak i my jsme se vrhli do valentýnského tvoření
Valentýnek pro ty, které máme rádi. Nejprve jsme si pře-
četli původ, význam a symboly svatého Valentýna. Větší
děti tvořily srdíčka, ozdobily je třpytkami a vyraženými
srdíčky z barevného papíru. Mladší děti tvořily Valentýn-
ku v podobě pejska a všichni do nich vepsaly krásná přání.
Věříme, že Valentýnka udělá Všem rodičům velkou radost.

v akvárku byla na poličce s vystavenými autíčky. „Takže
ty jsi mi ukradl rybu, jo. No, počkej.“ Když už jsem odchá-
zela, tak jsme se rozloučily. Šla jsem po ulici a na sloupu
byl plakát o kině, které se jmenovalo „Lupič znovu na scé-
ně“. Koukala jsem, že bych koupila lístky, ale bylo vypro-
dáno. V hlavě jsem si řekla: „To je snad za trest.“

Běžela jsem domů koukat na televizi, zrovna dávali můj
oblíbený seriál „Nepravý viník“. Vždy se na něj s mamkou
díváme, protože je pátek a my nejsme ve škole. Nemusím
dělat domácí úkoly, takže pohodové koukání na seriál.
Jsem ráda, že i když je pátek třináctého, tak se mi nic ne-
stalo, a že jsem zdravá a živá.

Jana Varvařovská, 7. třída

viníkem. Došlo jí, že nechala otevřené okno v pokoji a bě-
žela tam, ale bylo pozdě. Místnost byla plná městského
ptactva a navíc otevřenými dveřmi vběhl do pokoje dosud
spící pes a všechno bylo jenom horší. Nakonec se to vyřeši-
lo, ale pro maminku to moc dobře nedopadlo. Tatínek jí dal
trest v podobě umytí nádobí, zatímco on v novinách četl
o bankovním lupiči. Nadpis zněl „Lupič znovu na scéně“.
Maminka šla vyndat tašku s nákupem, a co čert nechtěl.
Ta ryba, kvůli které se to všechno stalo, byla zabalená
v tašce. A tak se maminka rozhodla, že ryby jíst už nikdy
nebude. Martina Dušková, 7. třída

Pankrácův nejzajímavější případ

Žil jeden chlap, který se jmenoval Pankrác. A te
 vám
řeknu jeho nejzajímavější příběh. Jednou si Pankrác ve své
kuchyni vařil voňavou rybu. Pankrác si na pár minut lehl
do postele, ale zapomněl, že nechal otevřené okno. A zne-
nadání usnul. Když se Pankrác ráno probral, byl málem
v šoku. A� se díval, kde se díval, jeho dobrá ryba byla pryč.
A pak mu to došlo. „Gerry (Pankrácova kočka), tohle je krá-
dež mojí ryby, za to tě čeká trest,“ řekl Pankrác. Naštěstí
Pankráce zachránila lákavá vůně dvou čerstvých uzenáčů.

Poté, co se nasnídal, vyšel z kuchyně a viděl otevřené
dveře od baráku a od předsíně. Asi jsem je včera špatně
zavřel. Pomyslel si Pankrác. Potom, co se umyl, šel na
půdu třídit starý odpad. Když tu náhle vidí, jak neslyšný
zloděj spí v jeho kolečku a má v ruce kost od ryby. A Pan-
krác si řekl: „Tak to ty jsi mi ukradl rybu a otevřel dveře
v předsíni. Takže Gerry je nepravý viník!“ Pankrác toho
měl plné zuby, a tak vzal kolečko a vyklopil zloděje ze scho-
dů dolů. Zloděj se rozutekl a svým křikem probral spícího
psa, kterému zloděj utekl jen tak tak. Ale najednou vidí ně-
jakou starší paní, Pankrácova maminka, která neváhala
a hodila po lupičovi máslo z obchodu. Poté Pankrácova ma-
minka vytáhla štangli salámu a začala s ní mlátit zloděje.
Po pár minutách byl lupič znovu na scéně. Tentokrát však
jel do nemocnice se zlomenou nohou a velkými modřinami.
A Pankrác? Ten poděkoval mamince a byl rád za maminčin
neslyšný návrat. A abych nezapomněl, Gerrymu se Pan-
krác omluvil a na oplátku mu uvařil dobrou rybu.

Rudolf Červenka, 7. třída
Pátek třináctého

Dnes je osudný den, pátek třináctého. Když jsem se ráno
probudila, šla z otevřených dveří kuchyně lákavá vůně
dvou čerstvých uzenáčů. Moc vábně to tedy nevypadalo.
Otevřeným oknem jsem se podívala ven do ulice, zjevila se
tam černá kočka v pokušení chytit myš. Najednou se ze
zatáčky objevilo auto. Kočka na poslední vteřinu uhnula.
Maminka nebyla ráno doma, šla totiž koupit něco na oběd.
Neslyšného maminčina návratu jsem si ani nevšimla. Bylo
už odpoledne a já seděla na gauči a koukala do mobilu.
A najednou mi přišla zpráva. Napsala mi kamarádka, jest-
li k ní nechci přijít. Souhlasila jsem. Vyrazila jsem z domu
a už šla po chodníku a v tom jsem zakopla. Potom asi zno-
va pětkrát. Naštěstí jsem jen jednou spadla. Jestli mě ně-
kdo viděl, musel si říct, že jsem úplně hloupá. Když jsem
dorazila, šla mi kamarádka otevřít dveře, vlezly jsme do
předsíně a tam byl spící pes. Byly jsme v pokoji a povídaly
si. Najednou kamarádka zmlkla a koukala na to jedno
a samé místo. Zeptala jsem se, jestli je v pohodě. Kamarádka
neodpověděla, chvíli mlčela a pak nahodila naštvaný výraz,
a zařvala: „Adame, kde je moje ryba?!“ Z vedlejšího pokoje
se ozval jen puber�ácký smích. Šly jsme za ním, ryba

Maminčin špatný den

(dokončení ze str. 8)

Pranostiky:
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
Svatý Valentýnek – jara tatínek.
Na svatého Valentýna zima sílit počíná.

Hanka, Pavla a Dominika
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu
pro toho, kdo v ní neumí číst.“

Carlo Goldoni

Únor nám pomalu odplouvá jako voda, jaro se už určitě
pomaloučku probouzí ze zimního spánku a my si zatím
můžeme zkrátit dlouhou chvíli tím, že si povíme, co krás-
ného jsme s knihovnou prožili a na co se můžeme opět tě-
šit. Předně děkuji za donesené puzzle a hračky, myslím,
že změna hraček v knihovně dětem prospěje a budou mít
novou zábavu. Pokud by se ještě někdo něčeho zbavoval,
knihovna vše ráda přijme. Předem děkuji. V tento měsíc
toho máme moc, tak poj
me rovnou na to.

Co se dělo a právě děje?

Nové knihy pro čtenáře

Od února jsou v knihovně k zapůjčení nové dětské knihy.
Přikládám malou ochutnávku ☺

zazpívali si písničku s použitím hudebních nástrojů, a poté
bylo pro děti připraveno menší divadélko. Samozřejmě,
že k dispozici byly dětské knížky, které se povalovaly všude
kolem. ☺ Pro velký zájem se tato akce stane naší pravi-
delnou. Každé první úterý v měsíci od 10 hod. budu na své
knihoŠPUNTÍKY čekat. Jen prosím maminky, aby se mi
vždy nahlásily předem, abych věděla, kolik dětí přijde.

DĚTSKÝ KARNEVAL

Čtení pro NEJmenší čtenáře nebo-li

knihoŠPUNTÍCI

V úterý 7. 2. jsem v knihov-
ně přivítala až nečekaně
velké množství těch úplně
nejmenších „čtenářů“. Akce
Čtení pro nejmenší nejspíš
byla tak lákavá, že se tu
nakonec sešlo 13 dětí ve
věku 0,5–4 roky. V knihov-
ně to náramně ožilo! Děti si
musely knihovnu pořádně
okouknout a poté jsme šli
na to. Seznámili jsme se
pejskem Žerykem, který
hlídá knihovnu, potréno-
vali jsme pár básniček, (pokračování na str. 11)

V neděli 12. 2.
to ve Staročes-
ké hospodě
ožilo! Klauni
Ferda a Ferda
zde pořádali
dětský karne-
val, a lidičky,
to byla jízda!
Veselá výzdo-
ba, parádní
hudba a těch
soutěží co bylo. Až šly oči i uši kolem. Dorazilo nespočet
originálních masek, až Ferda ani Ferda nemohl vybrat tu
nejlepší. Tak to nechali na rodičích. A Ti nakonec vybrali
ty nej nej masky. Však posu
te sami. ☺ Jó a abych nezapo-
mněla, mám zprávu od obou klaunů, že se jim u nás moc
líbilo a děkují všem dětem za výbornou zábavu a velkou
srandu!
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Šarlota Pokorná

Můj africký sen

První beseda v novém roce nás zavedla až do vzdálené
Afriky. V pondělí 23. 1. jsme se zahřáli poslechem zážitků
z cest paní spisovatelky Hany Hindrákové. Součástí před-
nášky byl prodej ručně vyráběných šperků od keňských
žen a autorských knih. Kdo byste měl zájem o čtivo z afric-
kého prostředí, zajděte, v knihovně máme několik dobrých
knih na toto téma.

DĚTSKÝ KARNEVAL  (dokončení ze str. 10) Kroužek

VŠEZNÁLEK

Ručičky pracují pilně
a vznikají takovéto
krásné výrobky. Nabí-
zím k pokoukání něco
z dílny všeználkovských
dětí. ☺

Ve středu 29. 3. od 17 hod.
si na faře můžeme vyslech-
nout zajímavou přednášku
od mladé slečny, která se sama
(jen s batohem na zádech) vy-
dala na pěší pou� z rodného Ha-
vířova až do vzdáleného Istan-
bulu. Ušla více jak 2025 km
za 104 dní. Ale nebyla to jen
obyčejná pou�, byla to pou�
dobročinná. Po celou dobu ces-
ty byla aktivní sbírka na pod-

Na co se můžeme těšit?

Přednáška

Poutí k branám orientu

poru lidí v rumunském Banátu, kde žije česká komunita.
Pokud Vás láká si vyslechnout celý příběh, neváhejte
dorazit. Kdo by váhal, doporučuji se podívat na slečny web
www.nicolettehavlova.cz .

PROGRAM na JARNÍ PRÁZDNINY v knihovně

V pondělí a v úterý bude knihovna otevřena dětem, které
nebudou mít lepší radovánky, a to od 8 do 16 hod. Po zby-
tek prázdnin bude zavřeno.
Čtení, malování, hraní, tvoření, sledování pohádek, odpo-
čívání – to vše bude dovoleno. ☺  Cena za den včetně mate-
riálu 60 Kč/dítě. Prosím nahlásit na tel. 734 371 111 nebo
FB.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Motoráček, do kterého jsem se „nalodil“ na mladobole-
slavském hlavním nádraží, zvolna stoupal táhlým oblou-
kem k zastávce Libošovice, ve které jsem ho po necelé
hodince jízdy s úlevou opustil. Ještě že to byla moje cílová
stanice, protože ve vagonu bylo vedro k zalknutí a zásoba
vody v láhvi mi už došla. Venku bylo o poznání lépe, vanul
lehký větřík a ve vzduchu se vznášela vůně čerstvě poseka-
ného obilí. Ještě chvíli jsem pozoroval vzdalující se moto-
ráček, a když zmizel za dalším obloukem a utichl rytmický
klapot kol, zaměřil jsem svojí pozornost na staniční budo-
vu, ke které jsem doposud stál zády. „Kde já jí už viděl?“
pomyslel jsem si. Byl jsem zde zcela určitě poprvé, přesto
mi byla povědomá. Mávnul jsem nad tím rukou a pomalu
jsem se vydal svažující se silničkou směrem do Libošovic,
které mě zdravily svojí nepřehlédnutelnou věží kostela
sv. Prokopa, pocházejícího ze 14. století. Na terase místní
restaurace jsem si dal „jedno od cesty“, do láhve jsem dopl-
nil vodu a navrch jsem získal informaci, která mi poněkud
zkomplikovala moje plány. „Cesta Prokopským údolím
k hradu Kost je kvůli těžbě dřeva uzavřená!“ Co se dá dě-
lat, budu se muset vrátit k železniční zastávce a na Kost jít
cestou, kterou jsem chtěl využít jako zpáteční. Došel jsem
do místa, kde jsem vystoupil z vlaku, a opět se mi tady při
pohledu na koleje a u nich stojící malou výpravní budovu
vybavil ten pocit, že už jsem to místo někdy někde viděl.
Že by nějaké déjà vu? A pak mi to konečně „docvaklo“ -
no jasně, vždy� to má na „svědomí“ můj oblíbený Cimr-
man! Tady přece vystoupil z vlaku Josef Abrhám v roli
divadelního vědce v úvodu filmu „Jára Cimrman ležící,
spící“, když mířil do liptákovského Muzea peří, aby zde
pátral po stopách zapomenutého génia. A najednou mi
vůbec nevadilo, že část mé plánované cesty je uzavřená
a že budu ochuzen o procházku Prokopským údolím.
O okružní výlet totiž nepřijdu, jenom jeho trasu trochu
poupravím a projdu se jiným údolím. ☺ Sám sebe jsem
v duchu pochválil, jak jsem to operativně vymyslel, ale vzá-
pětí jsem si hned vynadal, proč mě to nenapadlo už doma,
když jsem zíral do mapy a výlet si plánoval. Vykročil jsem
po žlutě značené turistické značce, která mě vedla mezi
posečenými poli až k odbočce k Semtínské lípě. Tento mo-
numentální strom podlehl zkáze 27. května 2000 při silné
bouři, která zapříčinila jeho pád. Stáří lípy se odhadovalo
na 270–300 let, dosahovala výšky 35 metrů a obvod kmene
činil 800 cm. Definitivní zánik jí postihl o 12 let později,
kdy se torzo lípy stalo cílem útoku vandala, který objemný
kmen pravděpodobně úmyslně zapálil. Aby mohli hasiči
zbytek ohořelého kmenu kompletně dohasit, museli ho
nakonec rozřezat. Vrátil jsem se zpět na původní cestu,
ze které jsem odbočil, posadil jsem se na lavičku a kochal
se výhledem do kraje. Před sebou jsem měl jako na dlani
symbol Českého ráje - hrad Trosky, usazený na dvou bizar-
ních čedičových sopouších, které vyvřely z nitra země
v době třetihor. Tehdejší majitel panství, Čeněk z Varten-
berka, využil přirozené obranné vlastnosti čedičových skal
a někdy mezi roky 1380 až 1390 založil na hřebenu mezi
oběma vrcholy vnitřní hrad s obytnými paláci. Na vrcholu
obou skal nechal navíc vybudovat obranné věže, sloužící
zároveň i k obytným účelům. Tu vyšší a štíhlejší věž pak

Hrad Kost

Krajem zapomenutého génia

lidé nazvali Panna, druhé, nižší a rozložitější věži, přiřkli
název Baba. Pohled opačným směrem je poněkud skrom-
nější, přesto mu dominuje také jedna stavba, která se usíd-
lila na čedičovém vrchu na okraji města Sobotky. Je jím
raně barokní zámeček Humprecht, vystavěný v letech
1666–1668 podle projektu Carla Luraga pro hraběte Jana
Humprechta Černína z Chudenic jako volná parafráze
Galatské věže v Cařihradu (Istanbulu). Věžičku zámku tro-
chu netradičně zdobí turecký půlměsíc - údajně proto,
že zakladatel zámku měl být vězněn v Turecku v obdobné
věži. Hrabě Černín ovšem v Turecku nikdy nebyl. Pokra-
čoval jsem v cestě a zanedlouho se přede mnou objevily
první domky v Podkosti. Sešel jsem mezi nimi na asfaltku,
minul jsem zvoničku a u ní stojící sochu sv. Anny, zdolal
jsem poslední klesání a stanul jsem u hráze Bílého rybní-
ka. Na jeho protějším břehu, usazený na mohutném skal-
natém ostrohu, mě v celé své kráse vítal hrad Kost, jeden
z našich nejzachovalejších a nejkrásnějších gotických hra-
dů. Hrad nechal vybudovat v polovině 14. století Beneš
z Vartenberka na místě, kde se stýkají tři údolí - Turnov-
ské, Plakánek a již zmiňované Prokopské údolí. Jádro hra-
du tvoří obytný Vartenberský palác, který je propojen se
Šelmberským a Věžovým palácem, jenž byl původně samo-
statnou obrannou a obytnou věží. Opačnou stranu tohoto
komplexu uzavírá Červená (kulatá) věž, jejíž šindelová
střešní krytina se ještě v 18. století barvila na červeno, aby
byla docílena iluze krytiny vyšší kvality. Výškovou domi-
nantou hradu je bezesporu Velká (Bílá) věž, vybudovaná za
Vartenberků v 2. polovině 14. století. Má pět podlaží, při-
čemž páté patro bylo obytné. Věž stojí na půdorysu nepra-
videlného lichoběžníku, proto lze z jednoho určitého místa
pod hradem spatřit všechny čtyři hrany věže. Toto staveb-
ní řešení, vyskytující se na řadě českých hradů, mělo ještě
jeden nezanedbatelný význam - bylo ochranou zdí věže před
vystřelenými dělovými koulemi. Po stěně, která není k ne-
příteli natočena kolmo, koule totiž lépe sklouzne
a nenadělá tolik škody. Po prohlídce hradních exteriérů
jsem zamířil do stylové restaurace U Draka, která je sou-
částí hradního areálu. Ve stínu venkovního posezení jsem
se před další cestou hodlal posilnit vyhlášeným kosteckým
pivem, které si zde vaří, a tím navazují na tradici hradního
pivovaru. Ten zde nechal vystavět už v roce 1576 tehdejší
majitel hradu Kryštof Popel z Lobkovic.
(pokračování v příštím čísle OZ)

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Umělá inteligence dorazila už i do medicíny

Kdysi se lékaři museli spolehnout hlavně na
svoje ruce a pár technických vymožeností, jako 

 

byl třeba rentgen. Postupně se k diagnostickým možnos-
tem přidaly ultrazvuky, "cétéčka", magnetické rezonance,
monitory pro sledování srdeční akce plodu... Zpočátku
jsme si ani neuměli představit, co všechno nám přístroje
umožní. Dnes se pomalu posouváme o další level. Do medi-
cíny se zapojuje umělá inteligence, a především v diagnos-
tice se rozvíjí velmi rychle. U nás je velkou nadějí český
systém Aireen, který zatím sleduje změny na oční sítnici,
které by mohly signalizovat některá počínající onemocně-
ní dlouho před tím, než se projeví klinickými příznaky.
Ne nadarmo se říká "oko do duše okno". Okem sbíráme
80 % informací o vnějším světě, oči prozrazují naše emoce,
ale i jak jsme na tom se zdravím. Lékaři z nich dokážou
vyčíst nejen choroby očí, ale i první známky cukrovky,
infarktu, některých nádorů, AIDS, nebo roztroušené skle-
rózy. Oko je jediné místo, kde jsou vidět cévy, aniž by byl
potřeba nějaký invazivní zákrok. Jde speciálně o cévy na
očním pozadí. Bylo potřeba začít s vývojem systému umělé
inteligence pro onemocnění, které je velmi časté, lze snad-
no získat množství materiálu a ve výsledku by zapojení
umělé inteligence ušetřilo velké množství finančních pro-
středků. Cukrovkou u nás trápí asi 10% populace, její léčba
stojí přes 40 miliard korun ročně, komplikace vedou ke ztrá-
tám zraku, končetin i života. A protože na očním pozadí
jsou dobře vidět cévní změny, které jsou pro komplikace
diabetu typické, zapojení umělé inteligence do diagnostiky
cévních změn na očním pozadí bylo logické. Aireen vyvinu-
li programátoři a inženýři ve spolupráci s předními diabe-
tology a očními lékaři. Do databáze bylo nahráno více než
milion snímků, které byly zhodnoceny a popsány špičko-
vými speciality z očních klinik. Aireen pracuje za pomoci
unikátních modelů neuronových sítí, díky kterým se doká-
že na základě předložených snímků učit změny zapamato-
vat a později vyhodnocovat. Každý nový lék nebo zařízení
se před použitím v lékařské praxi musí nejprve podrobit
důkladným testům, aby se prokázalo, že je to bezpečné,
a že to funguje bez chyb.

Proti umělé inteligenci se postavily dvě skupiny lékařů
a dostávali k hodnocení stejná data a snímky. Zatímco

u lékařů byla nejlepší úspěšnost 85 %, umělá inteligence
dokázala správně vyhodnotit přes 97 % předložených
snímků. Rozšíření použití systému Aireen na základě
úhrady vyšetření zdravotními pojiš�ovnami by mohlo být
úspěšné, protože v konečném důsledku přinese úsporu
za specializované úkony, které jsou nyní pro pacienty
nezbytné a pro pojiš�ovny nákladné. Díky svému zaměření
by mohl systém najít uplatnění i v zahraničí. Jednak tam,
kde je k nejbližšímu specialistovi opravdu daleko nebo
tam, kde je specialistů nedostatek. Nabízí se naučit umělou
inteligenci rozpoznávat i jiné nemoci, které se na očním
pozadí projeví už velmi časně. Ale problematika je složitěj-
ší v tom, že je třeba nakrmit systém obrovskou spoustou dat,
která se musejí porovnávat s lidskými specialisty a změny
musejí být pro danou nemoc specifické. Mohlo by se stát,
že budeme vědět, že se něco děje, ale nebudeme schopni
určit příčinu. Snaha o rozšíření systému pro diagnostiku
dalších chorob bude určitě pokračovat, jen to půjde poma-
leji.

Obří technologický rozmach zažívají všechny medicínské
obory. V onkologii je novinkou v diagnostice počínajících
zhoubných nádorů možnost zjiš�ování kousků uvolněné
nádorové DNA v krvi pacienta. Tato metoda může odhalit
velmi raná stádia rakoviny a výrazně tak zvýšit paciento-
vu šanci na úspěšné léčení. Metodě se říká tekutá biopsie
a v současné době se využívá pro stanovení prognózy nebo
pro včasné odhalení návratu už diagnostikovaného one-
mocnění. Mimořádný význam má u nádorů, kde je odběr
tkáně spojen s rizikem komplikací nebo je orgán anatomic-
ky nepřístupný. Nové přístroje a metody genetické sekve-
nace (zjiš�ování uspořádání dané molekuly) dokážou najít
v krvi fragmenty DNA nádoru v době, kdy nemá pacient
žádné příznaky a dokonce určit, odkud by měly ty frag-
menty pocházet. I tady jsou budoucností speciální analy-
zátory a využití umělé inteligence. Každý nádor je z buněč-
ného hlediska unikátní. Existuje atlas mutací DNA, neboli
změn na úrovni genů, který se celosvětově stále doplňuje
a vyhodnocuje. Na základě těchto dat se umělá inteligence
učí změny rozpoznávat, ale za konečné vyhodnocení bude
vždy zodpovědný lékař.

Z veřejných zdrojů upravila Drsvo

Pootavský slavík
Město Písek leží podél řeky Otavy. Český básník Adolf Heyduk (nar. 1835) v tomto městě učil
od roku 1860 na reálce a žil zde až do své smrti 6. 2. 1923, což bylo právě před sto lety. V roce 1857
se seznámil s Janem Nerudou a stali se blízkými přáteli. Velmi rád cestoval, přesto měl nejraději
Písek a okolí. Napsal mnoho básní a také asi šedesát básnických sbírek. Jistě všichni známe jeho
„...Štěstí! Co je to štěstí? Muška jenom zlatá...“.
V domě, kde bydlel i zemřel, je jeho Památník, kde se koná mnoho akcí. Letos v únoru např.
již šesté „Velké čtení spisovatelů jižních Čech“. Účastnila se jej také Jarmila Mandžuková,
která měla přednášky i v našem spolkovém domě. E. T.

UZÁVĚRKA březnového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v neděli 12. března 2023
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TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje. Přiná-
šíme Vám poslední výsledky našich mužstev a pozvánky na
domácí utkání. Především v divizi je k vidění opravdu kva-
litní stolní tenis, plný pěkných výměn.

„A“ tým DIVIZE
Výsledky:
TJ Slavoj Obecnice „A“ – Sokol Rudná 10:8
(body Obecnice – čtyřhry 2, Dlouhý 3, Srch 2, Jaroš 2,
Sýkora 1)
TTC Slovan Kladno – TJ Slavoj Obecnice „A“ 5:10
(body Obecnice – čtyřhry 2, Jaroš 4, Srch 2, Dlouhý 2)
TTC Kladno „A“ – TJ Slavoj Obecnice „A“ 2:10
(body Obecnice – čtyřhry 1, Jaroš 3, Herink 3,
Vacura 2, Steiner F. 1)
Tabulka

PU V R P K Skóre Body
1. Sokol Hořovice A 16 14 0 2 0 148:71 42
2. TTC Brandýs n. L. A 16 11 3 2 0 148:101 36
3. KK Rakovník 16 8 3 5 0 135:119 27
4. Slavoj Obecnice A 16 7 5 4 0 135:113 26
5. TTC Kladno A 16 8 2 6 0 115:101 26
6. Aero Odolena Voda 16 7 5 4 0 139:130 26
7. TJ Neratovice A 16 7 2 7 0 113:108 23
8. KST Rakovník A 16 6 0 10 0 107:122 18
9. Sokol Kosmonosy A 16 4 3 9 0 106:135 15

10. TJ Sadská B 16 4 1 11 0 101:142 13
11. TTC Slovan Kladno 16 3 2 11 0 97:142 11
12. Sokol Rudná A 16 3 2 11 0 90:150 11

Pozvánka na příští domácí utkání:
Sobota 18. 2. 2023 od 17 h.
TJ Slavoj Obecnice „A“ – Sokol Kosmonosy
Neděle 19. 2. 2023 od 10 h.
TJ Slavoj Obecnice „A“ – Aero Odolena Voda

„B“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. D
Výsledky:
Sokol Příbram „A“ – TJ Slavoj Obecnice „B“ 8:10
(body Obecnice – Herink 4, Hála 3, Petráň 2, Tůma 1)
Mníšek p. Brdy „B“ – TJ Slavoj Obecnice „B“ 3:10
(body Obecnice – čtyřhry 1, Dlouhý 3, Herink 3, Lukeš
1, Steiner F. 1, Hála 1)
Tabulka

1. Tatran Sedlčany A 16 13 2 1 0 152:73 41
2. Slavoj Obecnice B 16 13 1 2 0 147:88 40
3. TTC Příbram A 16 12 1 3 0 141:86 37
4. Sokol Mníšek p. Brdy B 16 9 2 5 0 126:117 29
5. Sokol Příbram A 16 8 3 5 0 133:109 27
6. SK Březnice B 16 7 4 5 0 134:112 25
7. Slovan Lochovice B 16 6 4 6 0 120:124 22
8. Lokomotiva Zdice B 16 6 0 10 0 124:130 18
9. Sokol Králův Dvůr B 16 5 0 11 0 102:133 15

10. Viktoria Vestec A 16 3 5 8 0 104:138 14
11. Sokol Žebrák 16 3 0 13 0 102:144 9
12. TTC Příbram B 16 0 0 16 0 29:160 0

„C“ tým, Okresní přebor
Výsledky:
TJ Slavoj Obecnice „C“ – Sokol Hluboš 15:3
(body Obecnice – čtyřhry 2, Tůma 4, Petráň 4,
Steiner F. 2,  Brabenec 3)

C a D tým stále bez jediného zaváhání!

TTC Příbram „D“ – TJ Slavoj Obecnice „C“ 0:18
(body Obecnice – čtyřhry 2, Petráň 4, Tůma 4,
Ječmen 4, Podsedník 4)
TTC Příbram „C“ – TJ Slavoj Obecnice „C“ 6:12
(body Obecnice – čtyřhry 2, Petráň 3, Brabenec 3,
Tůma 2, Ječmen 2)

Tabulka
PU V R P K Skóre Body

1. TJ Slavoj Obecnice C 16 16 0 0 0 205:83 48
2. SK Březnice C 16 12 2 2 0 216:72 38
3. TJ Tatran Sedlčany C 16 12 0 4 0 180:108 36
4. TJ Sokol Voznice A 16 8 4 4 0 170:118 28
5. TJ Sokol Drahlín A 16 8 3 5 0 162:126 27
6. TJ Spartak Rož. p. Tř. B 16 8 1 7 0 150:138 25
7. TJ Sokol Hluboš 16 7 1 8 0 121:167 22
8. SK Klučenice A 16 6 2 8 0 156:132 20
9. Sport. klub Chraštice A 16 4 2 10 0 125:163 14

10. TJ Spartak Čenkov 16 4 0 12 0 114:174 12
11. TTC Příbram C 16 3 1 12 0 105:183 10
12. TTC Příbram D 16 0 0 16 0 24:264 0

„D“ tým, Regionální přebor 2. třídy
Výsledky:
TJ Slavoj Obecnice „D“ – TJ Sokol Drahlín “B“ 12:6
(body Obecnice – čtyřhry 1, Brabenec 4, Podsedník 4,
Vinš 3)
TJ Slavoj Obecnice „D“ – SK Klučenice “B“ 11:7
(body Obecnice – čtyřhry 2, Tůma 4, Brabenec 4, Vinš 1)

Tabulka
PU V R P K Skóre Body

1. TJ Slavoj Obecnice D 11 11 0 0 0 132:66 33
2. TJ Sokol Drahlín B 11 7 1 3 0 117:81 22
3. TJ Sokol Voznice B 10 6 1 3 0 119:61 19
4. SK Klučenice B 11 6 1 4 0 112:86 19
5. TJ Sokol Příbram B 9 6 0 3 0 113:49 18
6. TJ Spartak Rož. p. Tř. C 10 4 0 6 0 85:95 12
7. SK Březnice D 10 2 1 7 0 72:108 7
8. TJ Sokol Příbram C 9 2 0 7 0 27:135 6
9. Sport. klub Chraštice B 11 0 0 11 0 51:147 0

Zdeněk Petráň
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TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

Výsledky skupina A - sezóna 2022/23

TJ Slavoj Obecnice – HC Rebel Sázava 3 : 6
13. 1. 2023 (1:3, 1:0, 1:3)
Branky Tresty
Jan Střeska (Karel Máša) Petr Juhász - nedovolené
František Větrovský bránění, 2 min
(P. Kozelka) J. Střeska - zdrž. hry, 2 min
Jan Střeska (Karel Máša) P. Juhász - napadení, 2 min

J. Kubista - napadení, 2 min

Stará garda Štětkovice – TJ Slavoj Obecnice 2 : 10
16. 1. 2023 (1:2, 1:3, 0:5)
Branky Tresty
Karel Máša (Libor Procházka) Jan Střeska - nedovolené
Martin Kovács (L. Procházka) bránění, 2 min
Václav Vylita (Pavel Kozelka) Tomáš Střeska - vysoká
Libor Procházka (Petr Juhász) hůl, 2 min
Martin Kovács (Karel Máša)
Martin Kovács (Tomáš Střeska)
Josef Kubista (Ondřej Mandík)
Josef Kubista (Martin Kocman)
Martin Kovács (Martin Pokorný)
Libor Procházka (Karel Máša)

TJ Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy 5 : 0
23. 1. 2023
(kontumačně, soupeř se odhlásil ze soutěže)
Branky Tresty
bez branek bez vyloučení

TJ Slavoj Obecnice – HC Rebel Sázava 0 : 8
29. 1. 2023 (0:7, 0:1, : )
Branky Tresty
bez branek bez vyloučení
Zápas byl předčasně ukončen po vzájemné dohodě
obou mužstev po dvou odehraných třetinách z důvodu
nedostatku hráčů týmu TJ Slavoj Obecnice.
Výsledek zápasu zůstává 0:8 ve prospěch týmu HC Rebel
Sázava.

Více informací naleznete na webu týmu:
http://www.obecnice-hokej.cz/
nebo na Facebooku:
https://www.facebook.com/tjslavojobecnice
odkaz na tabulku:
https://www.stadionsedlcany.eu/cze/index.html
Hokejová utkání  lze  s ledovat  na webové kameře
ze  z imního stadionu v  Sedlčanech,  zde  odkaz:
https://www.stadionsedlcany.eu/cze/webkamera.html

Jaroslav Střeska

Rozpis ÚNOR 2023

pondělí 20. 2. od 18.30 hod.         Slavoj Obecnice – Stará garda Štětkovice

Rozpis BŘEZEN 2023 (play off)

do semifinále postupují 4 týmy, hraje se dvoukolově systémem 1–4 a 2–3 podle konečného umístění týmů v 1. lize

Pohár – 1. liga – sezóna 2022/23
 Poř. Tým Z V R P Skóre B TM

1. HC Rebel Sázava 18 13 1 4 92:63 27 164

2. TJ Slavoj Obecnice 17 11 0 6 76:49 22 125

3. HC River Boys Zvírotice 16 8 2 6 58:52 18 86

4. Stará garda Štětkovice 16 6 1 9 68:68 13 72

5. HC Kačeři Příčovy 17 2 0 15 23:85 4 92

HC Rebel Sázava – TJ Slavoj Obecnice 5 : 4
5. 2. 2023 (2:3, 2:0, 1:1)
Branky Tresty
Libor Procházka J. Kubista - sekání, 2 min
(Martin Kovács) Martin Kocman - faul
Libor Procházka loktem, 2 min
(Martin Kocman) L. Procházka - sekání, 2 min
Libor Procházka (Karel Máša) Martin Kocman - faul
Martin Kocman (bez asistence) kolenem, 2 min

L. Procházka - hákov., 2 min

TJ Slavoj Obecnice – HC River Boys Zvírotice 2 : 5
8. 2. 2023 (1:1, 1:1, 0:3)
Branky Tresty
Václav Vylita (Pavel Kozelka) Petr Juhász - podrážení,
Petr Juhász (Libor Procházka) 2 min

sobota 18. 3. od 18.00 hod.
semifinále 1. liga
(bude rozlosováno)
neděle 19. 3. od 16.30 hod.
semifinále 1. liga
(bude rozlosováno)
středa 22. 3. od 18.30 hod.
semifinále 1. liga
(odvetný zápas)
středa 22. 3. od 20.25 hod.
semifinále 1. liga
(odvetný zápas)
sobota 25. 3. od 16.00 hod.
finále 1. liga
(pouze jeden zápas)
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Rybník Octárna, cesta od pláže, která tu také byla a u ní stál známý smrk „dvoják“. Za hrází je vidět Solarova
hájenka. V pozadí vrch Klobouček a Tok. Archiv Pavla Jíchy

Octárna... Vlevo hráz rybníka, uprostřed v té době zrekonstruovaný splav. Dvě ze čtyř hájoven, vlevo Soukupova
s hospodářskou budovou, vpravo od ní hájovna Solarka (podle hajného, který v ní bydlel). Jediná hájovna Souku-
pova s hosp. budovou stojí dodnes. Ostatní byly zbourány v roce 1964.


