
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

KULTURNÍ DŮM - MALÝ SÁL 

 

17,00 – 21,00 HOD 
VÁNOČNÍ ČAJE PRO SENIORY 

 

MYSLIVECKÝ PLES 
HRAJE: František Šitta 

 

 
14,00 MAŠKARNÍ PRO DĚTI 

20,00 MAŠKARNÍ ZÁBAVA 

 

                                     

                           S L O V O  

                            STAROSTY 
 

     Vážení spoluobčané, přiblížil 
se konec roku. I ten letošní byl 
pro naši obec velmi úspěšný, tak 
jako několik minulých let. Daří 
se nám všem společně 
zkrášlovat a zvelebovat naši 
krásnou obec. Prostředky, které 
letos do obce plynuly, činily 
kolem sedmi miliónů korun.  
Hlavním nosným programem se 
stala II. etapa rekonstrukce 
budovy základní školy s  
takovou výslednou úpravou a 
provedením, že tuto budovu 
můžeme s pýchou ukazovat 
každému. Nestalo by se tak, 
nebýt dotace z Krajského úřadu 
Středočeského kraje.  
Opět pokročily opravy a 
rekonstrukce chodníků a tak už 
zůstává jen málo komunikací, 
které potřebují generální 
opravu. Stálá péče o veřejná 
prostranství je dobře viditelná, 
zelené plochy jsou posekány a 
listí odvezeno. Po letech jednání 
se státem je konečně dořešena 
otázka hřiště.         
                       pokračování  uvnitř 

   

                                           Mužstvo Kněževse r. 1952   
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       V. Karmazín v Liberci 1954 
 

  zleva Karmazín V., Němec F., Kozel St., Houba J., Javůrek O., Kubr F., Brothánek L. 
                        dole Vondráček J., Cifra L., Michl A., Svoboda L. 

    Z OBSAHU:  
 Václav Karmazin  

 Zápisy z jednání ZO 

 ČSŽ - Klub Kněževes 

 Retrookénko 1962,1947 

 MŠ informuje 

 Sokol - fotbal  85.výročí 

 Letiště - rekonstrukce 

 O koních a lidech 

 Baráčníci v Kněževsi 

 Stanislav Barek v KD 

 Akce 2013 

 Napsali jste nám 

 Fotokuriozity a různé 

 Fotogalerie 
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Karmazín – cesta k fotbalovému vrcholu 
Letos TJ Sokol Kněževes oslavil 85 let od založení fotbalového klubu Sparta Kněževes. 
Oslovili jsme proto rodáka obce Kněževes, vynikajícího fotbalistu, pana Václava 
Karmazína (84), který oblékal v poválečných letech kněževeský dres. Jeho působení 
v Kněževsi bylo sice krátké, ale úspěšné. O to větší či zajímavější byla jeho cesta 
k fotbalovému vrcholu první ligy. Nás přesto zajímaly i jeho začátky tady v naší obci, a 
proto se pojďme podívat, jak si na ně on sám vzpomíná. 
 

     S hřištěm jsem přišel do kontaktu už jako roční dítě, když mě maminka brávala ještě v kočárku 
na první hřiště v Kněževsi, které bejvávalo tehdy pod hřbitovem. Později, když jsme viděli  ty starší 
kluky  kopat, hned jsme se tam taky cpali, už jako malý děti. Dříve žádní trenéři nebyli tak jako 
dnes, vedoucí byl takový člověk, který se o všechno postaral a vše zařizoval. Když jsem hrál tehdy 
za žáky, staral se o nás Lojza Netáhlo. On sice fotbalu moc nerozuměl, ale byl to hrozně hodný 
chlap a když nám po zápase koupil limonády, byli jsme v sedmém nebi, ale jinak jsme se museli 
starat sami. To jsme si po utkání nosili košile domů, máma je musela vyprat a vyžehlit, abychom je 
měli připravené na další zápas. Protože dresy byly veliký a nedalo se v nich hrát, hrálo se tehdy 
v sokolských košilích, které jsme měli, jelikož jsme všichni chodili do sokola. A na ty košile, které 
měly červenou barvu, jsme si nechali našít doma vystřihané hvězdy, aby to vypadalo jako dresy. 
Taky tehdy hodně pomáhal s vedením Sláva Brčka, který se o nás staral, jinak ale měl na starosti 
první mančaft. Když neměli nikoho do branky, tak i vypomáhal a chytal, samozřejmě za Áčko. 
Žádný správce tehdy taky nebyl. To v hospodě Šimáček řekl Jupovi : „ Jardo v kolik ráno? V osm 
hodin!“. A v osm tam byli, byla sobota ráno, kdy se sešli na hřišti, společně nalajnovali a sítě 
připravili. A tak se hrálo a byly to krásný chvíle… 
Tak čas utíkal, to jsem tehdy hrál za rezervu, za kterou hráli ti, co se nevešli do prvního mančaftu. 
Tehdy za války to bylo okolo třiceti lidí. V roce 1944, když mi bylo 16 let, jsem měl čerstvě 
vyléčenou zlomeninu ruky, a proto jsem nemohl ještě hrát. Chodil jsem alespoň s chlapy na 
tréninky a jezdil na kole fandit na zápasy, ale ty jsem nehrál, protože mě to naši zakazovali. Jel 
jsem tehdy na kole do Úhonic jako fanda a na zápas tam nepřijel Turecký z Kopaniny, dobrý 
fotbalista, který hrál v té době za Kněževes. Tak přišli za mnou, ať jdu do kabiny, kde mě začali 
přemlouvat, abych nastoupil. Umluvili mě, moc jim to práce ale nedalo, a tak jsem se svlíknul, hrál 
jsem a dal jsem čtyři góly a od té doby jsem hrál už stabilně za první mužstvo. 
                                                                                                                  pokračování uvnitř  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 
… čtěte Kněževáka a dozvíte se něco 

 o Baráčníkách v Kněževsi … 

 

 
 

FOTOKURIOZITY 2012 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
                        Foto: Luc 
 

Text: I pole může být přistávací plocha … 
  
 
 
 
              Text: Most přes rybník v Kněževsi … (koláš)  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 O Mikulášovi, čertech a andělech  
         - dočtete se uvnitř Kněževáka … 
       
 
 
 

 
 
Radost a naděje / Tento rok slavíme v katolické církvi padesáté výročí II. vatikánského koncilu, setkání katolických biskupů 
z celého světa, které pro mě zůstává impulsem a vyzvou k dialogu s “lidmi dobré vůle“, jakýkoliv mají názor. Koncil prohlásil: 
„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků a není nic opravdu 
lidského, co by nenašlo v jejich srdcích odezvu.“  Ne všichni obyvatele Kněževsi jsou křesťané nebo věřící, ale všichni jsme „jenom“ 
lidé a všichni občas prožijeme i smutek a úzkost. Hlavním úkolem církve je hlásat Radostnou zvěst (tak se překládá do češtiny řecké 
slovo „Evangelium“). Proto vám jako místní farář přeju, abyste v době vánoční a v celém roku 2013 našli více důvodů k radosti a 
naději, než k smutku a úzkosti.  A doufám, že naše farnost, společenství křesťanů, které sdílí vaše starosti a očekávání, vám k tomu 
bude užitečná. Můžete k tomu využít dvě možnosti: přijet s námi slavit Vánoce. Na Štědrý den bude v 16h v Tuchoměřicích 
bohoslužba slova, přizpůsobená pro rodiny s dětmi a ve 23h ve Středoklukách půlnoční mše. A pokud hledáte příležitost prozkoumat 
smysl života v přátelské atmosféře, nabízíme vám kurzy Alfa. Je to 9 večerů každý čtvrtek od 18h do 20h v klášteře 
v Tuchoměřicích. Pokaždé bude nejprve příjemná večeře a pak promluva na nějaké téma týkající se víry a možnost diskuse v malé 
skupině. První setkání ve čtvrtek 24. ledna je nezávazné. Přijďte a uvidíte. (podrobnosti na www.chemin-neuf.cz).                                          
P. Alain Cleyssac, administrátor farnosti  
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OBECNÍ STŘÍPKY: 

 Byla dokončena realizace  cyklostezky a  
pěší stezky mezi obcemi Středokluky a 

Kněževes. 
 Dokončil se chodník vedoucí od hlavní 

silnice k rybníku. 
 Obec baráčníků Kněževes má k dispozici 
pohlednice z akce „Staročeské máje 2012“, 

které si občané mohou u nich zakoupit. 
 Bylo dokončeno zrestaurování sochy 
Legionářů před budovou ZŠ v Kněževsi. 
 Pro rok 2013 se připravuje dokončení 

rekonstrukce budovy ZŠ v Kněževsi, oprava 
kapličky u školy, vybudování 

multifunkčního sportovního hřiště za 
tribunou u fotbalového hřiště - možno 

využít pro tenis, nohejbal, volejbal, 
basketbal, florbal, v zimě bruslení, … 

 

Zúčastněte se fotosoutěže „FOTOKURIOZITY 2012“. 
Podmínky: kdo pošle do redakce Kněževáka 
v průběhu roku 2012 kuriózní fotku ze svého okolí, 
bude zařazen do soutěže o zajímavé ceny. Fotky 
zasílejte na mail: knezevak.ou@seznam.cz nebo 
dejte na OÚ v Kněževsi. LURO                                    

 

Foto: Martin Fara 

TRAKTOR MOST 

OBECNÍ STŘÍPKY: 
 V Kněževsi byl založen Klub 

mladých Kněževáků. 
 OÚ usilovně pracuje na 

přípravách 925 let založení obce 
Kněževes. 

 OÚ schválil vybudování 
„Naučné stezky“ v obci. 
 Připravuje se mediální 
spolupráce mezi TJ Sokol 
Kněževes a Náš REGION. 

 

KNĚŽEVÁK byl vyhlášen 
nejlepším zpravodajem ve 

Středočeském kraji. 

 

OÚ v Kněževsi děkuje paní Dagmar Martě Jelínkové 
za dlouhodobé vedení Obecní knihovny, Obecního 

muzea a Podpůrného a vzdělávacího spolku Havlíček. 
Její práce byla vždy přínosem pro obec a pro uchování 

historie obce a okolí pro další generace. 
 

 

Novým knihovníkem  
Obecní knihovny v Kněževsi 
je Pavel Bareš. OÚ mu přeje 
do jeho práce hodně štěstí a 

hodně čtenářů. 

 

2. ročník fotosoutěže: 

„Nejkrásnější vánoční stromek 2012“ 
Kdo zašle do 28.2. 2013 vyfocený vánoční stromek buď doma 

nebo někde při procházce venku, může se zúčastnit soutěže  

o velice zajímavé ceny …  

Fotografie zasílejte mailem na: knezevak.ou@seznam.cz  

nebo nechte fotku na OÚ v Kněževsi. LURO 

http://www.chemin-neuf.cz/
mailto:knezevak.ou@seznam.cz
mailto:knezevak.ou@seznam.cz


 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Usnesení č. 29 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes ze dne 17.9.2012  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1) prodej pozemků č. 164/3, 164/31, 164/32 p. Gáborové a p. Červenému za cenu  750,- Kč/m

2
. Po vyměření budou mít pozemky jiná 

parcelní čísla.  
2) rekonstrukci čelního kulatého okna v místní kapli za odhadní cenu do 30 000,- Kč s DPH. Zhotoví M. Filikar.  
3) vypracování projektu na dobudování půdního prostoru v Základní škole Kněževes 
4) příspěvek 2000,- Kč na volejbalový turnaj Royal Cup Kněževes 
5) jmenování p. Pavla Bareše knihovníkem v místní knihovně 
 

Usnesení č. 7/30 veřejného zasedání zastupitelstva obce Kněževes ze dne 24.9.2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1) zprávu starosty obce o činnosti zastupitelstva a Rady obce od posledního veřejného zasedání konaného dne 12.3.2012 
2) zprávu předsedy Komise pro životní prostředí a rozvoj obce p. Červeného o průběhu a technických detailech právě budované 

cyklostezky, která je realizována společně obcí Kněževes a Středokluky. 
3) Informaci ing. Vlčkové o přípravě oslav 925 let od založení obce; oslavy se uskuteční v září 2013 

 

Usnesení č. 31 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes ze dne 8.10. 2012  
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informací starosty obce o konání dnu otevřených dveří v zrekonstruované budově základní školy 

v obci Kněževes. 
2. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s odprodejem části obecního pozemku p.č. 684 společnosti Persa a.s.  
3. Zastupitelstvo obce přijímá dotaci ve výši 21.000,- Kč od KÚ Středočeského kraje na zajištění průběhu krajských voleb v roce 2012. 
4. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce Kněževes zrealizovat výběrové řízení na dodavatele víceúčelového hřiště.  
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti v rámci programu „Dobré sousedství“ na opravu kaple sv. Václava ve výši 650.000,- Kč 

včetně DPH a vybudování části naučné stezky ve výši 100.000,- Kč včetně DPH. 
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou fy ing. K. Sochora na opravu koryta potoka v ulici U Ouválky a to ve výši 76.500,- Kč včetně DPH. 
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním naučné stezky v obci a to do maximální výše 200.000,- Kč včetně DPH a z toho, že 100.000,- 

Kč bude uhrazen z programu „Dobré sousedství“. Odpovědnou osobou za realizaci byl určen p. mgr. Luděk Černý. 
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s konáním kytarového koncertu p. Stanislava Barka pod záštitou obce Kněževes a to dne 22. 11. 2012 od 

19.00 hod. Sál včetně židlí a stolů bude poskytnut zdarma. 
 

Usnesení č. 32 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes ze dne 12.11.2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku číslo 393 od Pozemkového fondu ČR do nájmu obce.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
2. Informaci starosty o rozhodnutí ohledně počtu členů volební komise pro prezidentské volby. Komise bude sedmičlenná plus zapisovatel. 
3. Předsedové komisí byli požádání o návrh rozpočtů na rok 2013 do příští rady Rady obce 19.11. 

 

Usnesení č. 8/34 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 10.12.2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.Zprávu starosty obce o plnění Programu rozvoje obce za 1. polovinu tohoto volebního období, tj. od října 2010 
2.Zprávu starosty obce o činnosti Rady obce a Zastupitelstva obce za období od posledního veřejného zasedání konaného dne 24.9.2012 
3.Rozpočet obce na rok 2013; rozpočet je vyrovnaný  ve výši 8,304.000,- Kč na straně příjmů a výdajů 
4.Rozpočet MŠ na rok 2013 ve výši 583.000,- Kč na straně příjmů a výdajů. Rozpočet je vyrovnaný 
5.Rozpočtové opatření č. 4 k úpravě rozpočtu roku 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Výsledkem je podepsaná smlouva na odkup pozemku v hodnotě 730 000,- Kč. 
Finanční situace ve státě není dobrá, což se projevuje ve výběru na daních. Jestliže 
nenastanou nějaké mimořádné výkyvy, tak příští rok zahájíme rekonstrukci hřiště, 
provedeme opravu kaple, případně úpravu půdy ve škole. Tak se snažíme naplnit 
„Plán rozvoje obce na léta 2010-2014“, a dá se říci, že většinu ukazatelů se daří 
plnit. Příští rok je významný historicky první zmínkou o obci, která byla 
zaznamenána před 925 lety. Zastupitelé obce připravují k tomuto výročí oslavy na 
28. září 2013. Blíže o tomto budete seznámeni během příštího roku. Závěrem mi 
vážení spoluobčané dovolte, abych Vám všem popřál hodně zdraví a pevné 
nervy v roce 2013.   Stanislav Kettner      REKONSTRUKCE JEDNOHO Z POSLEDNÍCH CHODNÍKŮ 
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SLOVO STAROSTY - POKRAČOVÁNÍ 

PREZIDENSKÉ VOLBY 2013 
 

11. a 12. ledna 2013 - první kolo voleb 

(pátek od 14 do 22 hodin, sobota od 8 do 14 hodin v budově ZŠ) 

21. ledna 2013 - začátek předvolební kampaně v České televizi a Českém rozhlase         .. 

pro kandidáty, kteří případně postoupí do druhého kola, skončí 23. ledna ve 14 hodin     .  . . 

25. a 26. ledna 2013 - případné druhé kolo voleb 

(pátek od 14 do 22 hodin, sobota od 8 do 14 hodin v budově ZŠ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ŽÁCI KNĚŽEVES 1942 
   SLÁVA NOVÁK,  SOREK ,  POKLOP,  ?  ,  ČERMÁK V.,  NYKLES,  ALOIS NETÁHLO 

        BOHOUŠ VENC,  KARMAZÍN,  JAN MICKA , PETERKA,  PROCHÁZKA 

NA VOJNĚ V RUZYNI 1950 

KOLORA LIBEREC 

1955 

 

 

 

 

 

 
ZLEVA – WALTER, MACEK, VACÁTKO, VANĚK, KLETEČKA, KARMAZÍN, ŠOLC 

DOLE – KRATOCHVÍL, POLEDŇÁK, HRDLIČKA, BÍLÝ, MAŠTÁLKO 

[ 

 

 

 

 

 

 
          JAKO KAPITÁN        SE ŠESTKOU 

                  VAŠEK  PŘED ŠKOLOU 

 

 
 

V té době se staral o fotbal  Franta Kubr, Ota Javůrek, starej Šimáček  a  také Jupa, který dělal ty práce 
okolo, jako nalajnovat, pověsit sítě a podobně. Ten se také nejvíce  podílel na novém hříšti, vybudovaném 
za války, kdy se nemohly budovat hřiště na poli, jako se to pak udělalo po válce. A tak na místě Kubrovic 
cihelny (dnešní zdravotní středisko) se vyměřilo hřiště. Jelikož bylo ale malé, tak se z  jedné strany uboural 
břeh a vozíky se převážela zemina po šínách, které tam natáhli, na druhou stranu, aby se rozšířilo. Takové 
jsou moje vzpomínky na fotbalové začátky v Kněževsi 
Z Kněževse jsem na Buštěhrad přešel 
v osmnácti v roce 1946. Přijel za mnou 
nějaký Týča pomníkář a pantáta Bugr, 
který měl zemědělství na Buštěhradě. 
Pro mě to byla výzva, zahrát si za 
takové mužstvo, protože Buštěhrad 
měl za války dorost, který byl druhý 
nejlepší v republice, v Čechách a na 
Moravě, to bylo za protektorátu. A 
tento dorost přešel po válce do Áčka, 

proto měli tak dobrý mančaft. První A třída to byla tehdy vysoká 
soutěž. Když jsem tam přišel, hráli akorát rozhodující zápas Pchery  - 
Buštěhrad, I. B třída o postup do první A Kladenska. Tu první A hráli 
jenom Kročehlavy a Buštěhrad. Jinak Sparta Kladno hrála divizi a SK 
hrál první ligu. Tehdy, v roce 1946 byla jen I A třída, pak divize a první 
liga. V Buštěhradě jsem byl dva roky a tam odsud jsem odešel do Veleslavína, kde hrál Franta Kubr. Důvodem byla hlavně práce. Já jsem 
tehdy dělal v Praze a nemohl jsem jezdit na tréninky na Buštěhrad. Ve Veleslavíně hrávali ruzyňští vojáci mistrovský zápasy (na stadiónu 
bratří Janovských) a když vybírali hráče do ruzyňského mužstva, vzpomněli si na mě a já odešel na vojnu do mančaftu v Ruzyni.  

Když jsem přišel z vojny domů v roce 1951, měl jsem jít hrát do Veleslavína, 
ale tady v Kněževsi mě místní ukecali. Tehdy přišel Láda Cifra také z vojny a 
udělal se tady velmi slušný mančaft a hned jsme vyhráli čtvrtou třídu a 
postoupili do třetí. Ještě než byl konec čtvrté třídy, už tady za mnou byli z 
Liberce. Jelikož tady byla euforie z postupu, tak jsem do Liberce neodešel a 
zůstal v Kněževsi, který hrál v té třetí třídě na špici. Z Liberce stále volali 
Bartoňovým, protože tehdy tady nikdo jiný neměl telefon a za rok tu byli pro 
mě znova a nějak mě umluvili. Dva hráči, kteří hráli se mnou za Ruzyň, hráli 
potom za Liberec, kde se o mě zmínili, a ti je sem pro mě vyslali. Dřív to tak 
bylo, že fotbalisti dělali fotbalisty. Tak tady v hospodě udělali dohodu a já 
jsem u toho ani nebyl. Byl jsem zrovna v Praze, a když jsem přijel domů 
autobusem, který stavěl u hospody, volali na mě: „Už jsi prodanej do 
Liberce“. Přišel jsem domů a táta povídá, že radši z hospody utekl, protože 

tam poroučeli kořalku a kdo jim dal to razítko, to už ani nevíme. A tak mě získali jenom za pití, až se sami divili, jak mě získali lacino, protože 
kdyby si řekli deset tisíc, dali by je, byl rok 1953, byla měna a Liberec hrál v té době druhou ligu. 
Přijel jsem do Liberce, kde na mě čekali na nádraží. Liberec byl v té době 
na zájezdě na Slovensku a na Moravě. Tak se tam na takové schůzce 
závodní rady domluvili, že pojedeme obratem za mužstvem Liberce do 
Zlína. Druhý den hrál Liberec v Olomouci na hřišti co se tam i dnes hraje. 
Tenkrát  to vypadalo  trochu jinak, hráli tam Křídla vlasti Olomouc, kteří 
hráli první ligu. Hrál za ně Hledík, chytal Schroif, který chytal na mistrovství 
světa 1962, dále tam hrál Tadeáš Kraus ze Sparty. Měli tam i skvělého 
záložníka Ondračku, byl ostravský fotbalista, který tam byl na vojně. Zápas 
skončil 1 : 1. To bylo moje první setkání s mužstvem Liberce. 
Bylo to úspěšné období libereckého fotbalu a Liberec (Jiskra Liberec 
Kolora) následně vykopal postup do ligy, ale nemohl postoupit, protože 
podle tehdejších pravidel nesměla v první lize hrát dvě mužstva se stejným 
názvem a tam už byla Jiskra Gottwaldov a Liberec byla taky Jiskra. Za rok 
na to se znovu  vykopal postup do ligy.  To o postup hrály Teplice, Hradec, 

Plzeň, prostě nabitá druhá liga a my vyhráli o deset bodů. Když přišlo pět tisíc diváků, tak 
jsme říkali, že je to slabý na druhou ligu. Přes suverénní postup jsme ale v první lize 
zůstali jen jeden rok a opět spadli do druhé nejvyšší soutěže. Když jsme postoupili do 
ligy, zahráli jsme si roku 1954 s národním mužstvem jako přípravný zápas, kam přišlo na 
dvacet tisíc diváků. Tehdy jsme prohráli 2 : 1. Pak jsme si zahráli ještě jako „druholigový“ 
jednou s reprezentací přátelák, který skončil 1 : 1 a návštěva byla  9000 diváků. 
Hrával jsem jako universal, jak to trenér v Liberci vždycky říkal: „Jsi universal, tam 
nemáme hráče, musíš hrát.“ ,a tak jsem hrál od beka až po levou spojku, po levý křídlo a 
hlavní můj post byl levý half. Tenkrát hráli dva záložníci, pět útočníků a tři obránci. 
Protože bylo křídlo, spojka, centrforvard, druhá spojka a druhý křídlo, vlastně celkem pět 
lidí v útoku, tak se ty spojky trochu stahovali a pomáhali těm záložníkům. Na dnešní 
systém dvou útočníků se přešlo až v padesátých letech.             pokračování na druhé straně 
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KARMAZÍN PÁTÝ Z PRAVA.    ZA SLOVAN HRÁL NAPŘ - SCHROIF, BEŇA, VENGLOŠ, GAJDOŠ 

  

 

 
 
 
 

Středokluky B - Kněževes 1 : 4 ( 1 : 2 ) 28.10.2012  
Druhé derby utkání za sebou. Díky 
počasí ( sníh na hřišti ) se tak trochu 
začalo rozhodovat už před zápasem. 
Středokluky nechtěly hrát, naši zase 
ano, jejich A mužstvo totiž v sobotu 
hrálo a tak při případném náhradním 
termínu by byli volní všichni hráči A 
mužstva, kteří nejsou na soupisce. Pan 
rozhodčí uznal terén za schopný hry a 
tak se hrálo. V utkání se dostali 
domácí do vedení už v osmé minutě, 
ale během deseti minut jsme otočili a 
pak se začala projevovat naše herní pohoda tento podzim. Hru jsme 
měli pod kontrolou, ve druhé půli přidali další dva góly a posledních 
patnáct minut už se v podstatě čekalo, až rozhodčí zápas ukončí.  
 

Kněževes - Roztoky B 2 : 3 ( 1 : 2 ) 18.11.2012  
Dohrát podzim bez porážky se nepodařilo. Našim chybělo trio hráčů z Prahy, ti hráli vyšší 
soutěž v malé kopané a bylo to znát. Chyběla lehkost, s kterou se tito hráči dostávali do 
šancí, i jejich produktivita. Místo nich nastoupila stará garda, a tu už rychlost nezdobí. 
Roztoky v prvním poločase ze dvou šancí dvakrát trefily a i když naši vzápětí snížili, poločas 
patřil jim. Rozhodující okamžik zápasu nastal už v první minutě druhé půle. Naši kopali 
penaltu, bohužel brankáře hostí nepřekonali. O deset minut později Roztoky opět utekly na 
rozdíl dvou a zdálo se, že je rozhodnuto. Dvacet minut před koncem však naši snížili a závěr 
zápasu byl napínavý. Naši se snažili o vyrovnání, soupeř měl naopak několik šancí v naší 
otevřené obraně. V těch momentech se opět vyznamenal náš golman, zneškodnil pár jejich 
šancí, ale našim se vyrovnat už nepodařilo. Hráči však dřeli a bojovali až do konce, za to ji 
patří uznání a dík, stejně jako za celý podzim. To samé se dá říci o našich fanoušcích a o 

fanklubu, který pro hráče 
připravil po zápase občerstvení. 
 

Čerpáno z internetových fotbalových stránek TJ Sokol Kněževes, které spravují Miroslav 

Kubr a Vladimír Bareš.                                                 www.knezevessokol.estranky.cz 
 

U příležitosti 85. výročí Sokola Kněževes byla vydána kniha, která vznikla z fotografických 
podkladů M. Kubra, R. Součka, J. Micky a dalších občanů, kterým bych chtěl tímto 
poděkovat. Zároveň bych chtěl požádat ty, kteří mají ve svých domácích archivech fotky 
z historie fotbalu o zapůjčení pro možnost zkopírování. Chtěli bychom v budoucnu vydat 
další rozšířenou publikaci o fotbale. Fotografie možno předat redakci Kněževáka nebo 
panu Kubrovi. Děkujeme.                                                                                                   R. Souček 

 

        
Celý léta jsem hrál se šestkou, tenkrát se nepsala jména. 
V Liberci jsem hrál skoro do třiatřiceti a pak jsem šel hrát do 
Jablonce, kde jsem měl lepší zaměstnání. Jablonec postupně 
vykopal postup až do divize. Mě zde ale začaly provázet 
zdravotní problémy a tak po dvou a půl roce jsem v Jablonci 
skončil. Pak když se zdravotní stav zklidnil, jsem ještě 
dohrával v Rapidu Pavlovice, kam mě přemluvil Hráček, který 
hrával ve čtyřicátémsedmém za Liberec. Zde jsem svoji aktivní 
fotbalovou činnost ukončil v polovině šedesátých let.   

Vlevo foto z prvního ligového utkání po postupu do přeboru 
republiky se Slovanem  Bratislava v Liberci na jaře 1955. 

                 Jiskra Liberec Kolora – Slovan Bratislava 0 : 5 (0 : 3) 
Prvním soupeřem representanta Libereckého kraje v nejvyšší 
soutěži kopané bylo zkušené mužstvo Slovana Bratislava. 
Zápas se hrál na hřišti Rudé hvězdy Liberec, protože stadion 
Jiskry je dosud nezpůsobilý ke hře. Utkání skončilo značně vysokým vítězstvím hostí v poměru 5:0. Na „přijímací zkoušku“ libereckého 
mužstva v přeboru republiky se přišlo podívat na 8000 diváků, mezi nimi byl též náměstek předsedy vlády Václav Kopecký, předseda sekce 
kopané SVTVS soudruh Blažej a představitelé politického, veřejného i sportovního života krajského města.                  (citace z dobového tisku) 
       Tak to byly vzpomínky bývalého vynikajícího fotbalisty Václava Karmazína, který si svého času zahrál všechny existující soutěže. Chtěli 
bychom jenom doplnit, že ani během působení v nejvyšších fotbalových soutěžích a ani nikdy potom si pan Karmazín už nezahrál za 
Kněževes. Asi tomu tak okolnosti chtěly a nyní už se setkává s kněževeským fotbalem jen jako vděčný divák a sleduje výkony našeho 
mužstva. Jen jeho vzpomínky přibližují dobu, kdy se v Kněževsi vystřídalo spoustu vynikajících hráčů a během patnácti let také čtyři fotbalová 
hřiště. Jen tak pro zajímavost: víte, kde tato hřiště byla, to dnešní hřiště je již páté v pořadí. O tom snad někdy příště.                                   Luro      

POŘADÍ PO PODZIMNÍ ČÁSTI 2012 

1 KNĚŽEVES 36:10 25 

2 DOBŘÍČ 41:31 21 

3 NUČICE 27:11 18 

4 ROZTOKY B 30:19 18 

5 TUCHOMĚŘICE B 19:21 17 

6 TURSKO 33:23 15 

7 JENEČ B 29:27 15 

8 Č. ÚJEZD B 20:26 12 

9 HOSTIVICE B 18:24 11 

10 STŘEDOKLUKY B 12:36 4 

11 STATENICE 12:49 0 
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VODA SE PŘIHRNULA Z ROKLE NA NÁVES 

VODA VALÍCÍ SE OD SKLENÍKŮ PODLE MLÝNA 

 

 

UPRAVENÁ SILNICE DO KNĚŽÍVKY – POHLED OD ZAHRADNICVÍ 

 

 
      Tentokrát se přeneseme kronikářovým perem do doby, jež byla charakterizována velkou snahou lidí o obnovu válkou narušené země i 
hospodářství. Právě následné plánování, které se zdálo být po druhé světové válce užitečným nástrojem i pro obnovu venkova, se pak zcela 
stalo zásadním rysem nového pořádku, který odstartoval schválený dvouletý plán (1946-1948). Přes tyto okolnosti si obec prožívala svoje 
vlastní radosti i strasti. Tak se podívejme, jak byly zachyceny pohledem obou obecních kronik, které se na svých stránkách přes tuto dobu 
překrývaly.                                                                                                                                                                 Luro 
        Po květnové revoluci (1945) pracovalo zde několik osob německé národnosti. Pracovali 
v zemědělství. Byli to němci, kteří byli zařazeni pro odsun. S odsunem němců z pohraničních krajů 
uvolnilo se pro naše lidi celé toto území. Bylo třeba je osídliti. Ze zdejší obce odstěhovalo se do pohraničí 
asi 25 rodin. Usadili se okolo Žatce, Chomutova, Mostu, Teplic, České Lípy aj. S  jejich odchodem klesl počet 
obyvatel asi o 100 duší. Byli většinou to zemědělští dělníci. Jejich odchodem jeví se nedostatek pracovních sil v  zemědělství. 
Rovněž odchodem pracovních sil ze zemědělství na blízké letiště trpí zemědělství v obci nedostatkem sil. 
Letošní zima byla tuhá a dlouhá. Spousty sněhu leželo na hluboko promrzlé zemi. Náhlá obleva začala 13. března odpoledne. Sníh náhle 
roztál, voda valila se z polí po zmrzlé zemi do vsi, takže za chvíli nestačila koryta potoku a struh a voda rozlila se po silnici. Na neštěstí 
propusti vody zdejšího potoka u č 30 a 28 byly zamrzlé, voda neměla dostatečný odchod, hromadila se a rozlévala po obci. Nejh ůře byl 
ohrožen statek v č. 14, u Jabůrků, který je v přímém sousedství potoka. V krátké době zaplavila voda dvůr, stáje, okolí statku do výše 50 cm. 
Dobytek byl ohrožen a musel býti odváděn. Blízká trafika pí Součkové byla zatopena a musela se na rychlo vystěhovati. U Hrdinů v č. 30 
vnikla voda do obytných místností. Zatím hasiči probourali zdi v zahradách u č. 30 a 28, aby voda měla dostatečný průchod. Potom voda 
začala opadávati, ale ještě celou noc valily se potokem proudy vod. ( viz obrázky dole ) 
Takovými povodněmi, ještě daleko v horším, byly postiženy četné kraje v Čechách zvláště u vod. Postižené město Kralupy nad Vltavou 
volalo na pomoc rozhlasem hasiče. Místní sbor hasičů uposlechl výzvy a odejel do Kralup, kde pomáhal čerpati vodu ze zatopených bytů a 
studní. 

POVODEŇ 13. BŘEZNA 1947 V KNĚŽEVSI  
K zásobování Prahy plynem zřízeno plynovodné 
vedení asi 90 km dlouhé z Prahy do Mostu. Zde 
se uhlí spaluje na plyn a ten se přivádí potrubím 
do Prahy. Vykopávky a kladení rour provedeno 
v roce 1946. Na katastru naší obce vede 

plynovod od letiště po pravé straně silnice směrem ke Kněževsi. Za kopanskou silnicí 
přechází hlavní silnici a směřuje za hřbitovem ke dráze a pod touto dále přechází 
dobrovízskou silnici a míří ke Středoklukům. 
Okresní silnice procházející zdejší obcí do Kněžívky byla v měsíci červenci 1947 
uválcována.  

Komunistická strana v Kněževsi zakoupila na letišti dřevěný barák z ubikací 
po němcích. Z něho postavila za součinnosti svých stoupenců dům, sloužící 
kulturním zájmům strany. Kulturní dům nabídla všem spolkům a korporacím 
v obci pro konání divadel, zábav a jiných osvětových podniků. Dům byl 
slavnostně otevřen 13. července 1947 za účasti poslance strany Ladislava 
Koubka. 
V bílé skále a v rokli ode mlýna byly vysazovány třešně. Nedařilo se jim tam. 
Aby tato místa nezůstala holá, usnesl se MNV, je osázeti jiným stromovím. 
Nejvhodnějším stromem se zdál topol. Na jaře r. 1947 vysázeno 1000 
topolů. Vysazování se zúčastnilo dobrovolně občanstvo a mládež.  
Silnice od státní silnice k nádraží bývala v době řepné kampaně velmi 
rozježděna a zablácena. Každoroční opravy nepomáhaly. Byla v létě v roce 
1947 od správy ČSD vydlážděna žulovými kostkami. 
Rok 1947 se vyznačoval katastrofálním suchem. Jarní sněhová vláha polím neprospěla, poněvadž náhlou oblevou voda po zmrzlé zemi 
rychle uběhla. Rovněž v době jarního setí bylo málo dešťů. Obilí špatně vzešlo. Řepa musela býti někde zaorána a znovu zaseta a trvajícím 
suchem špatně a pomalu vzešla, takže práce s okopáváním a ooráváním skončeny těsně přede žněmi. Žně začaly okolo 20. července a 
skončeny okolo 20. srpna. Výsledek žní, následkem trvajícího sucha jest hodně podprůměrný. 
Na území našeho státu byla zjištěna mandelinka bramborová, obávaný škůdce brambor. K jejímu úspěšnému zamezení a rozšíření uložilo 
ministerstvo zemědělství a zemský národní výbor jakož i Ústav pro ochranu rostlin, povinnost provést všeobecnou a důkladnou hledací 
službu ve všech obcích zdejšího okresu. Ve zdejší obci prohlížely bramborové kultury školní děti ve dnech 11.-12. srpna. Našly asi 50 těchto 
broučků jen na jediném poli p. St. Kozáka.                                                                                                                                 pokračování na druhé straně 
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[Napište citaci z dokumentu nebo shrnutí 

některého zajímavého bodu. Textové 

pole lze umístit do libovolného místa v 

dokumentu. Pomocí karty Nástroje 

textového pole můžete změnit 

formátování textového pole citace z 

vlastního textu.] 



ŠKOLNÍ ROK 1946/1947     ŠKOLNÍ ROK 1947/1948  

 

 
Místní rada osvětová uspořádala večer dne 12. září vzpomínkový večer 10. výročí úmrtí presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka. Školní 
mládež přednesla příležitostné básně o významu dne promluvil předseda MOR  (Místní osvětová rada – pozn. red) p. J. Bartoň. 
K oslavám 30letého výročí ruské říjnové revoluce usnesla se naše vláda, by z každé obce byly zaslány pozdravné adresy svazu SSSR. Ze zdejší 
obce byla vypravena adresa, která byla při veřejné schůzi MNV slavnostně podepsána všemi členy MNV, MOR, zástupci školy, Dobrov. 
Hasičů, Sokola, Havlíčka, Sparty, Svazu české mládeže, Jednotného svazu č. zemědělců a Svazu přátel SSSR. 
Den Svobody 28. říjen oslaven na společném večeru Sokola pod záštitou MOR v kulturním domě. Všechny složky Sokola předvedly ukázky 
své tělovýchovné činnosti. Pěvecký sbor Sokola v Tuchoměřicích přednesl několik sborů. Žačky obecné školy D. Palečková, V. Vondráčková, 
H. Micková, D. Solilová přednesly pěkné recitace. Žáci a žačky 2. tř. předvedly sborové pásmo k 28. říjnu. Mladí houslisté ze školy: J. Chvoj, 
M. Černý, S. Fuksa, H. Micková, D. Solilová zahráli několik národních písní.  Význam dne zhodnotil předseda MOR. 
Výročí říjnové revoluce bratrského národa ruského vzpomenuta na společném večeru Svazu české mládeže v Kulturním domě pod záštitou 
MOR. O významu tohoto dne promluvil předseda MOR. Členové a členky SČM  předvedli sborové pásmo nesoucí se k tomuto dni a zazpívali 
několik českých a ruských písní.                                                                                                                                                 ( tolik kronika z roku 1922 ) 
Vedoucí myšlenka československého státu v roce 1947 bylo, jak řekl předseda vlády  Klement Gottwald, „splnit dvouletý hospodářský plán 
a vytvořit tak předpoklady pro hojnost a blahobyt všech !“. Splnit plán – to ale znamenalo taky bojovat za splnění, poněvadž se našlo 
mnoho sabotérů dvouletky. Tento boj za splnění dvouletky se rozšířil i na kolbiště politické, obzvláště v  srpnu a září, kdy naše země byly 
postiženy katastrofálním suchem a hektarové výnosy obilovin byly tak hluboko pod průměrem, že našim zemím hrozilo strádání. Reakční 
kruhy chtěly této katastrofální neúrody využít k agitaci, že vláda Klementa Gottwalda je neschopná zajistit výživu lidu. Ale tyto pochybné 
manévry byly zmařeny zásahem Sovětského svazu, který našim zemím vypomohl značným množstvím obilí, přičemž první výpomoc čini la 
600 000 tun. 
Letošních velkých oslav Dne vítězství 9. května se zúčastnili naši občané nejen v Kněževsi, kde byl uspořádán slavnostní večer v Kulturním 
domě, ale  i v Praze, kam si mnoho občanů zajelo na oslavu Dne vítězství. 
Místní osvětová rada vzpomínala 12. září večer na tryzně v Kulturním domě 10. výročí smrti prvního presidenta Československé republiky, 
T. G. Masaryka. Po vystoupení školní mládeže promluvil o životě a díle Masarykově  Josef Bartoň.                               ( výňatek z nové kroniky ) 

V 1. tř. vyučuje řídící učitel V. Nykles. V 2. tř. učitelka Růžena 
Šárovcová – Mašková, která učila dříve v Suchdole. Učitelka 
Marie Všetečková byla ustanovena na obecné škole ve Veltěži. Dívčím ručním pracím vyučuje učitelka d.n. Marie Malá, katolickému 
náboženství farář z Tuchoměřic Josef Raček, československému náboženství farář z Tuchoměřic Vladislav Sismilich. 
                                                                                                                                                              ( čerpáno z kroniky základní školy ) 

 
 

 
Jako poslední rok, který bude zapsán letos v „retro okénku“ končící dvojkou je rok 1962. Tak jak jsme se zmiňovali v předešlých číslech, 
mohou se mnohým zdát zápisy z té doby jednostranné, ale nechtějme upřít lidem radost z těchto událostí, které měly být právě tímto 
pohledem zachyceny. A jelikož naše družstvo patřilo v té době ke špici, zůstaneme v citaci z kroniky o něm tentokrát až dokonce. Doufáme, 
že přes výčet splněných úkolů se čtenářům vybaví i jiné vzpomínky na tu dobu a rádi se vrátí v novém roce k retro okénku, které bude končit 
číslem tři.                                                                                                                                                                                                                                Luro  
      Obec Kněževes vstupuje se svými 579 obyvateli do roku 1962 s pevnou vůlí zajistit poctivou prací a kladným postojem k potřebám naší 
socialistické společnosti splnění těch čestných úkolů, jimiž bude v roce napjaté mezinárodní situace, v roce XII. Sjezdu KSČ, pověřena. Těch 
úkolů není málo, vyskytují se četné nedostatky, nepochopení občanů, které brzdí dobrou vůli řady obětavých pracovníků splnit úkoly do 
písmene. Je nyní na kronikáři, aby potvrdil v dalších řádcích, že obětavá práce zvítězila nad nezájmem. 
Členové strany na své schůzi 26 února vzpomněli významného výročí únorových událostí 1948. Při té příležitosti bylo zveřejněno , jak 
proběhla agitační neděle 18. 2. Občané se zavázali, že odpracují 1327 hodin na zvelebení obce, 384 hodin při senoseči, 736 hodin na žních, 
že vyjednotí 38 měr řepy, že odevzdají 1970 kusů  vajec ( bez zemkové držitelé drůbeže)  
Oslava prvního máje byla letos soustředěna do Kněževse. Přípravná komise měla se zajišťováním dost práce, ale JZD ukázalo pro  tak 
významnou politickou akci velké pochopení, zajistilo vozy, tyče na prapory a rozhlasové zařízení. Oslava svátku práce vyzněla jako 
manifestace míru, soudružnosti všeho pracujícího lidu, jako slib, že budou splněny všechny úkoly a závazky k  připravovanému XII. Sjezdu 
KSČ. Účast na oslavě 1200 osob. 
Je na místě konstatovat, že naši občané s velkým zájmem sledovali průběh kongresu míru, který se konal v prvé polovině července 
v Moskvě.                                                                                                                                                                                          pokračování na druhé straně 
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ZVONIČKA NA „SLOVANCE“ V ROCE 1962 

 

 
Letošní akce Měsíce čs-sovětského přátelství byly zahájeny 6. listopadu odpoledne, kdy se naši mládežníci aktivně zúčastnili běhu Štafety 
přátelství a díků. Večer téhož dne péčí místní skupiny ČSM, Rady MNV a Výboru žen se konal slavnostní večer na počest Velké říjnové 
revoluce. 18. listopadu se uskutečnila v Kulturním domě výstavka a prodej sovětských knih. Nyní již tradiční beseda se sovětskými turisty 
dne 25. 11. měla zdařilý průběh a velký ohlas mezi občanstvem. Měsíc čs-sov. Přátelství byl uzavřen 5. prosince dětským odpolednem, na 
němž bylo naší mládeži promítnuto několik dokumentárních filmů o SSSR. 
V první půli prosince probíhal v Praze XII. Sjezd KSČ, na němž byly 
objasněny příčiny nedostatků v našem budovatelském úsilí a v usnesení, 
které má 11 základních bodů, vytyčeny postupné cíle a úkoly, které musíme 
splnit, abychom se přiblížili k naší metě, komunismu. Průběh jednání byl 
sledován s velkou pozorností, na počest XII. Sjezdu bylo uzavřeno a splněno 
mnoho cenných závazků. Mnoho závodů soutěžilo o získání titulu – závod 
XII. Sjezdu KSČ. Naše JZD se rovněž přihlásilo do soutěže a je mou milou 
povinností oznámit, že naše JZD ještě se 6 jinými družstvy z celého 
Středočeského kraje jediné získalo titul „JZD XII. Sjezdu KSČ“. Tato pocta 
byla slavnostní formou vyhlášena na oslavě v Národním divadle v průběhu 
sjezdu. 
Jak již bylo uvedeno v zápisu za rok 1961, vyskytly se v práci vedoucího 
zemědělské komise s. V. Vorlíčka nedostatky, které bylo nutno odstranit. J. 
Vorlíček byl ze své funkce odvolán a na jeho místo byl volbou, provedenou 
podle zákonných předpisů dosazen soudruh A. Vondráček, který má značné 
zkušenosti v zemědělské politice a je záruka, že komisi zemědělskou 

povede lépe. 
Školská komise, vedená 

s. Langmajerem, prověřovala delší dobu prospěch žáků Národní školy. Přestože 
průměrná známka 1,3 je potěšující, přeci jenom řada žáků podle závěrečné zprávy 
komise potřebuje, aby rodiče věnovali více času svým dětem, aby jejich prospěch se 
zlepšil. Jedná se většinou o děti družstevníků, které mají ve svých vědomostech různé 

nedostatky. Tímto problémem se zabývalo i Sdružení rodičů a přátel školy. Zdejší škola má 
též potíže s opatřením učitelky, protože ředitelka školy s. Žabková odchází na odpočinek. 
Komise stavební vedená s. Michlem, si vytknula na rok 1962 velké úkoly, z nichž jen část 
splnila. Byla provedena za pomoci brigádníků v červenci rekonstrukce štítů v kulturním 
domě. Ze zbytku stavebního materiálu byly postaveny dvě zděné čekárny na stanicích 
ČSAD na oba směry. Neuskutečnila se plánovaná výstavba bezprašné silnice uvnitř obce. 
Na informativní poradě 7. prosince 1962 seznámili se funkcionáři strany a lidosprávy se 
zamýšlenou kategorizací obcí. Referovali zástupci ONV Praha – západ: dr Šlapák a s. Brožík. 
Kategorizace obcí sleduje vytvoření materiálních, právních, hospodářských, kulturních a 
sociálních předpokladů, nutných při přechodu socialistické společnosti na společnost 
komunistickou. Vyskytnou se zde pojmy : obec základní, obec hlavní, obec středisková. 
Podle předběžného návrhu má být naše obec 
jako obec základní přidělena hlavní obci 
Tuchoměřice a střediskové obci Velké Přílepy. 
Funkcionáři naší obce po rozsáhlé diskusi, 
v níž byly probrány vzájemné vztahy těchto 

obcí a výhodnost tohoto napojení došli k závěru, že pro Kněževes jako obec základní je 
výhodnější připojení k střediskové obci Hostivice bez prostřednictví obce hlavní. Tento názor 
budou při dalším jednání prosazovat. 
Výroční schůze zhodnotila dosavadní výsledky a vyhlásila závazky na počest připravovaného 
XII. Sjezdu KSČ. Mezi významnými hosty byli předseda Národního shromáždění s. Zdeněk 
Filrlinger, ministr A. Neumann, zástupci OV KSČ a OVN Praha západ. Na výroční schůzi byli 
vyhodnoceni a odměněni nejlepší pracovníci. Zdarma jedou do SSSR : kovář Stanislav Poklop, 
řidič Č. Zach, poukaz na rekreaci ve Vysokých Tatrách dostávají četařky St. Oličová a M. 
Sobotová, peněžitou odměnu 800,- Kč dostává Jiří Kníže a Josef Podlucký. Menší peněžité 
odměny řada dalších osvědčených a obětavých družstevníků, věcné odměny dostávají St. 
Kettner, F. Němec a M. Rychetský. 
Průběh polních prací. Pro špatný vývoj počasí byla řepa zaseta opožděně. Na kultuře řepy se 
vytvořil škraloup, výsledkem čehož musela být na ploše 90 ha zaorána a zaseta znovu. Rovněž 
ozimy měly špatný vzrůst. V průběhu první poloviny se dostává družstvo do svízelné situace 
s krmením. Kukuřice zaseta včas, z toho 42 ha na zelené krmení, 60 ha na siláž. K 28.6. skončeno jednocení řepy. Herbicidní postřik 
nevhodným počasím cukrovce neprospěl, spíž přitížil. Žně proběhly hladce, družstvo se ve žňové soutěži umístilo na okrese Praha západ na 
1. místě a získalo odměnu 2000 Kč. Rovněž byli odměněni v této soutěži členové mech. čety Smrž, Čefelín a Herdin. Dodávky obilí splněny 
2.9. 62. Ze zahrady bylo letos odevzdáno kromě jiné zeleniny 90 q cibule a 90 q karotky. 
Na začátku října skončeno vyorávání brambor – průměrný výnos 100 q/ha – ze  16 hektarů. Z 30 ha sesilážováno 64 vagonů zelené hmoty 
kukuřice ( 330 q/ha ) 
Řepa byla letos sklizena dvojím způsobem : tím starým, tj. vyoráním, sházením, osekáním a druhým, tak zvanou dělenou sklizní s pomocí 
agregátu Agrostroje Jičín. Řepná kampaň 29.10. schodek 10000 q řepy. Finančně bylo družstvo tímto mankem ve sklizni řepy značně 
postiženo. Plán byl splněn v cukrovce na 70%.                                                                                                                          pokračování na druhé straně 
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Družstvo koupilo letos 65 jalovic k ozdravění stáda. V příštím roce chtějí úplně likvidovat TBC v kravínech. Pro krmení má družstvo méně 
sena a více siláže. Družstvo pociťuje již delší dobu nedostatek umělých hnojiv, nutných pro zlepšení chemické struktury půdy. Za plnění 
úkolů získalo družstvo Rudou standartu OV KSČ a 3000 Kč od ONV. 
Podle dosažených výsledků má JZD 9. květen nejen nejvyšší výrobu na okrese Praha západ a ve Středočeském kraji na 3. místě , ale i 
nejvyšší náklady. Naše družstvo ve svém vývoji chce do roku 1965 dosáhnout úrovně zemědělských podniků ve vyspělém zemědělském 
státě Dánsku. K tomu ještě poznamenávám, že závazky k XII. Sjezdu KSČ družstvo čestně splnilo. 
Letos uskutečnilo družstvo letní pastvu krav ve vyhrazeném pásmu na šumavských hranicích ( 100 kusů) 
V prvním čtvrtletí 1962 se projevila velká nemocnost dětí na chřipku, příušnice a spalničky a plané neštovice. Letošní dětský karneval 
v Kulturním domě vyzdobený místním mládežníkem, měl stejný úspěch jako loni.  Cvičení v DSO Sokol se opět rozběhlo zásluhou cvičitele 
Zdeňka Fary ( žáci a dorostenci) a cvičitelky Jar. Rottové, která cvičí žákyně. Ve fotbalovém odboru je už jen skupina žáků. Nová myslivecká 
společnost předvedla 20. června večer propagační a poučné filmy o ochraně lovné zvěře. 
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     Na našem letošním posledním setkání členů spolku Havlíček, které se uskutečnilo v sobotu 17. 11. 2012, jsme poprvé postrádali 
předsedkyni spolku paní Jelínkovou z důvodu jejích zdravotních komplikací. S její osobou je spojena zatím krátká historie tohoto 
občanského sdružení, které navázalo v roce 2007 na činnost původního Spolku Havlíček působícího v obci Kněževes od roku 1924 do roku 
1949. 
    Pamětní knihu Spolku Havlíček zavedl zakládající člen tohoto vzdělávacího a podpůrného spolku pan Josef Bartoň s  přesvědčením, „ že se 
vždy najde někdo, kdo bude mít zájem na věcech spolkových i národních a tyto po pravdě do Pamětní knihy zaznamená“. 
     A stalo se: Paní učitelka Jelínková se zapojila do zmapování historie obce Kněževes a jejího okolí s  velkým odhodláním a také úsilím 
v získávání informací z různých pramenů. Podařilo se jí vytvořit 55 Pamětních listů, které byly shromážděny do tzv. Bedekru. Jejich pěkné a 
vkusné vypracování mohli obdivovat již několikrát naši občané i návštěvníci obce při příležitostných výstavkách konaných v  prostorách 
místní knihovny. Jejich prostřednictvím se náš spolek také prezentoval na slavnosti Lípa tisíciletí koncem roku 2010 a také na Čajích pro 
seniory v loňském roce a i letos u příležitosti Staročeských májů. 
      V příštím roce budeme slavit 925. výročí první písemné zmínky o naší obci a snad by to mohlo být i symbolické, kdyby z Pamětních listů 
v Bedekru mohla vzniknout brožura připomínající dávnou i novější historii obce Kněževes. Členové Spolku Havlíček by byli rádi, kdyby se o 
to pokusili šikovní redaktoři nejlepšího obecního časopisu v regionu – Kněževáka.  
     Závěrem bych chtěla poděkovat paní Jelínkové za záslužnou práci v našem spolku, která je směrována také mezi mladé čtenáře a žáky 
Základní školy a popřát jí brzké uzdravení a návrat mezi nás. Všem občanům Kněževse a příznivcům spolku Havlíček klidné a poh odové 
Vánoce a úspěšný rok 2013.                                                                                                                                                                                    L. Kučerová 
 

 

 
 

PODĚKOVÁNÍ          V životě každého z nás mohou přijít i okamžiky, kdy jsme dočasně anebo třeba i trvale odkázáni na 

pomoc druhých. Většina z nás má to štěstí, že zázemí nachází v úzké rodině či u vzdálenějších příbuzných. Někteří z nás se 
ovšem mohou z nejrůznějších důvodů ocitnout zcela osamocení, a to i v situaci, kdy pomoc druhých opravdu potřebují. Může 
se jednat o přinesení nákupu, uvaření teplého jídla, pomoc v domácnosti nebo s osobní hygienou, odvoz k lékaři a mnoho 
dalšího.  
Žijeme v tzv. občanské společnosti – lidé se k sobě chovají ohleduplně, nejsou k sobě lhostejní a mají zájem o své okolí 
(alespoň by to tak mělo být). Chtěla bych proto touto cestou poděkovat všem těm, kteří se jako všímaví občané chovají tam, 
kde je to potřeba, aniž by předem očekávali nějaká ocenění. Jistě i vy o takových lidech ve svém okolí víte a jejich přístupu 
k bližním si ceníte. Osobně děkuji paní Libušce Kučerové a paní Jaroslavě Holanové, které již řadu týdnů či dokonce měsíců 
mnoho ze svého volného času a ze své životní energie věnují právě jedné takové osamělé a nemocné sousedce. Opravdu 
vřelé díky! Jsem ráda, že o naší krásné obci mohu říct, že si zde lidé nejsou lhostejní!                                                       N. Slabová 
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Hlavní dráha na  Letišti Václava Havla prošla zčásti generální opravou 

Hlavní dráha na letišti Václava Havla Praha označená RWY 06/24 prošla 
v letních měsících generální opravou, a to její první částí. Důvodem byl 
technický stav této dráhy, způsobený jejím dlouhodobým využíváním. Hlavní 
dráha je v provozu od roku 1963, tedy 49 let. Pro srovnání je o devět let starší 
než dálnice D1. Její stav je takový, že již nestačí pravidelné jarní a podzimní, 
zpravidla čtrnáctidenní, údržby a opravy. Hlavními důvody opravy jsou praskliny 
betonových desek, vylamování částí betonu v místě prasklin a praskliny 
v asfaltovém povrchu. Oprava byla rozdělena do tří etap, z nichž první proběhla 
od května do srpna letošního roku. Tato část zahrnovala vybourání stávající 
vozovky v plné šířce 45 metrů v délce cca 900 metrů a její nahrazení novou 
betonovou vozovkou. Jednalo se o konec vzletové dráhy směrem na Jeneč. Stavbu betonáže prováděla na letištní ploše Skanska a.s. a 
v dodávkách materiálu spolupracovala firmou Kámen Zbraslav. Přitom byl na základě jednání se zástupci hustě osídlených městských částí 
Prahy a Kladenska, které byly dotčeny využitím vedlejší dráhy, zajištěn provoz tak, aby se v maximální možné míře využívala zkrácená hlavní 
dráha. Dalším z pozitivních přínosů opravy je také fakt, že po realizaci celé generální opravy budou pravidelné jarní a  podzimní údržby trvat 
pouze tři až pět dní místo dosavadních dvou až tří týdnů. Další opravy jsou naplánované na rok 2013 a 2014, ale uvažuje se i o sloučení 
těchto oprav do jednoho roku.                                                                                                                                                                                           Luro 
 

 

 
        V sobotu 20. října se v kulturním domě ve spolupráci restaurace Kulturák a 
Nohejbalu Kněževes pořádal další turnaj v nohejbale trojic. Tentokrát bylo celkem 
sedm týmů. Sraz v 9 hodin dodržela většina a tak se hrálo každý s každým. 
Některé zápasy byly vyrovnané,jiné jednoznačné od začátku. Celkově ale úroveň 
účastníků stoupá a boje jsou zajímavé. Po základní části se hrál "pavouk" kde se už 
vypadávalo a tam ve finálovém zápase došlo k zaváhání obhájců vítězství 
domácích "Bestií",kteří doposud procházeli turnajem bez ztráty bodů. "Bestie" 
prohráli finále 1:2 na sety s "Buštíky" kdy o vítězství rozhodl jediný bod. 
Mimochodem za "Buštíky" kopou 2 ženy. A, že to některé týmy špatně nesly,když 
je holky porazily :) Pořadí po skončení bylo Buštíci, Bestie,Cibulis, Tom a 
Jerry,Šlápoty,Chelsea,Kreténi. Ceny dodal pivovar Krušovice a maso griloval Ondra 
s Petrou. Celkově zase povedený den s kvalitním nohejbalem a dobrou zábavou.  

A protože nás nohejbal baví, tak pořádáme další turnaj před koncem roku v sobotu 29.12. Dobrá příležitost 
odtrhnout se od televize a jídla :) Přihlašte se včas. Počet týmů je omezen.                                          Za pořadatele V.D. 
 

 
 

Vážení, obracím se na Vás jako na potencionální zákazníky naší firmy. 
Jsme malou soukromou firmou, která již více než 10 let ve Vašem 
katastru, na pozemku k.ú. Litovice, v bývalém vojenském palpostu za 
obcí Jeneč, provozuje své již třetí recyklační středisko na zpracování 
stavebního a demoličního odpadu. 
Stavební a demoliční odpad v podobě starých směsných stavebních 
sutí, betonů, živičných ker z demolic vozovek a kameniva dále 
zpracováváme klasickou recyklací a vyrábíme z nich druhotnou 
stavební surovinu v podobě stavebních recyklátů, kterými je na stavbách v naší republice stále více nahrazováno přírodní kamenivo (to je nezbytně nutná 
činnost, neboť máme opravdu krásnou přírodu a její narušování otvírkou nových lomů a pískoven je nežádoucí). 
Kromě jiného, také i díky naší činnosti, zmizely z okolí (zejména města Hostivice) dřívější černé skládky, které hyzdily pěkné okolí a na nichž občané ukládali 
vše nepotřebné. Nyní vědí, že za málo prostředků mohou naprosto legálně nechat svůj vyprodukovaný stavební a demoliční odpad zpracovat v místě, které 
nazýváme „recyklační středisko Hájek.“ 
Uvítáme tedy i Vás, pokud se budete chtít zbavit nějakého stavebního a demoličního odpadu. Odvézt si od nás přitom můžete velice dobře využitelný  
stavební recyklát v mnoha vyráběných frakcích, případně i samotné přírodní kamenivo, zejména stavební písky, které také prodáváme.  Takže se na Vás 

těšíme.                                                                                                                                                                            S pozdravem  Dr. Vlastimil Boháč jednatel společnosti. 
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O koních a lidech V     Jak už jsme minule naznačily, dnes se budeme zabývat opohybováváním 

koníka. To má pro koně několikerý význam (a to i tehdy, tráví-li podstatnou část dne pohybem ve 
výběhu, jelikož pohyb na kruhu či se sedlem a jezdcem na hřbetě vyžaduje i práci svalů, které kůň 
při pohybu na pastvě nerozhýbe) a lze ho provádět jak ze sedla, tak také ze země při práci v kruhu 

na lonži. 
Ať tak či tak, vždy je nutné zvíře nejprve zahřát a 
protáhnout, čehož docílíme několikaminutovým 
okrokováním. Poté můžeme začít pomalu klusat, cválat a 
postupně také přidávat různé jízdárenské cviky, které 
zlepšují ohybnost a obratnost koníka. Nejprve začínáme s 
prvky jednoduchými (jako jsou různé kroužky a obraty) a 
poté zvolna přidáváme na obtížnosti. Samozřejmě vždy 
vykonáváme pouze takové cviky, které odpovídají schopnostem a 
fyzickým možnostem koně i jezdce. 
Při drezůrním tréninku pracujeme tak, abychom s koníkem dosáhli 
vzájemného souznění. Učíme koníka správně reagovat na 

nejjemnější pobídky, trénujeme přechod mezi různými tempy, zastavování, ustupování různými směry či 
zacouvání. Je možné použít také tzv. kavalety, což jsou kulaté, většinou barevně natřené klády položené na 
zemi v řadě za sebou, jejichž překonávání nutí koně zvedat nohy výš, správně pracovat hřbetem a posilovat 
tak svaly potřebné pro správný pohyb vpřed.  Práce na kavaletách poslouží také jako vhodný předstupeň pro 
skokový trénink, jelikož jezdec se musí naučit rovnému nájíždění k překážce, správnému sedu a držení těla. 
Po pilném tréninku lze kvalitu naší práce ověřit nejprve na závodech pro rekreační jezdce, tzv. hobbíkách, 
později lze začít pomýšlet na složení zkoušek základního jezdeckého výcviku a získání licence (což je vlastně 
takový řidičák opravňující k účasti na závodech profesionálních : )  A v čem všem lze vlastně s koníky závodit – 
o tom už zase příště.                                                                                                                                    A. Čefelínová
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VÝMĚNA PARKOVACÍHO PRŮKAZU ZTP NEBO ZTP/P 
Zvláštní označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně 
postiženou O1 ( AA šestimístné číslo) má platnost do 31. 12. 
2012. Výměnu za Parkovací průkaz označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou  O7 (CC 
šestimístné číslo) provádí Městský úřad Černošice, Podskalská 
19, Praha 2, přízemí, kancelář č. 16 a 17, tel. 221 982 222, 
221 982 414. 
K výměně parkovacího průkazu žadatel předloží: 

1. platný průkaz ZTP nebo ZTP/P 
2. platný občanský průkaz 
3. jednu fotografii odpovídající současnosti (35x45 mm) 
4. zvláštní označení vozidla  O1 (modrý znak) 

K vyřízení výměny parkovacího průkazu je 
nutná osobní účast žadatele, tj. osoby zdravotně postižené!!! 

 

UZAVŘENÍ ÚŘADU PRÁCE 31.12.2012 

DNE 31. 12. 2012 BUDE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ 

UZAVŘENO KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE 

ČESKÉ REPUBLIKY PRO PRAHU ZÁPAD 

SE SÍDLEM KARTOUZKÁ 4 PRAHA 5 

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ ZÁLEŽITOSTI JE NUTNÉ VYŘÍDIT 

DO PÁTKU 28. 12. 2012 DO 13,00 HOD 

ZÁSADNÍ ZMĚNY VE SPRÁVĚ DANĚ Z NEMOVITOSTI 

OD 1.1.2013 
Noví majitelé nemovitostí budou od příštího 

roku vyplňovat a podávat pouze jedno daňové 
přiznání za všechny své nemovitosti, 

 které se nachází na území jednoho kraje. 
Taktéž úhradu daně provedou za všechny 

nemovitosti v kraji jedinou platbou. 
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí 
včetně grafického znázornění nalezne veřejnost na 

internetových stránkách české daňové správy 

http://cds.mfcr.cz  
pod záložkou 

 „Aktuální informace ke vzniku Finanční správy“. 

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE: 
POPLATKY PRO ROK 2013 

ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZŮSTÁVAJÍ VE 
STEJNÉ VÝŠI A JAKO DALŠÍ POPLATKY JSOU NUTNÉ 

ZAPLATIT NA OÚ  V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH 
NEJPOZDĚJI DO KONCE LEDNA 2013 

NAPSALI JSTE NÁM 

                     SLUŽBY  OSOBNÍ  ASISTENCE       HEWER – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ        www.pecovatel.cz    
                   Osobní   asistence  je  určena  pro  každého,  kdo  chce  zůstat v domácím  prostředí  a z  jakýchkoliv  důvodů  
                       potřebuje  pomoc s některými úkony běžného  života.  Službu poskytujeme v místě pobytu klienta, 24 hodin  
                       denně, 7 dní v týdnu,  včetně víkendů a svátků.  Lze ji objednat na jednu nebo více hodin denně,  jeden nebo 
                       více dnů v týdnu, podle vašich potřeb. Služba je hrazena dle aktuálního ceníku, uvedeném na web. stránkách. 
                       Na úhradu služby lze čerpat příspěvek na péči.  ( Středočeský kraj – Mgr. Petra Kocumová mob. 736505554) 

  

http://cds.mfcr.cz/
http://www.pecovatel.cz/


 

 
 

 

 

 
Aktuální dění ve školce / V mateřské škole v Kněževsi je stále živo. V září k 
nám nastoupilo celkem dvacet nových dětí - většina z nich byla čerstvě tříletá, 
některé ani to ne. Děti proto byly novým 
prostředím, odloučením od rodiny i náhlou změnou 
denního režimu zaskočené. Vyrovnávaly se postupně, 
každé svým tempem a nyní, po třech měsících, 
můžeme konstatovat, že více či méně všechny děti 
se dokázaly pod laskavým vedením svých učitelek a 
tet zadaptovat a do školky se těší. Víme od rodičů, 
že někteří drobečci by nejraději do školky přišli i o víkendu, a to nás samozřejmě 
velmi těší. Tak jako v minulém školním roce chystáme i letos ve školce pro děti 
bohatý program. Téměř každý týden se u nás koná nějaké divadlo, koncert, výlet či 
přednáška. Kromě toho nabízíme dětem kroužky, společně se otužujeme, jezdíme na plavání. Ojedinělou aktivitou 
našeho zařízení je, že některé z kroužků mohou navštěvovat i školáci, kteří školku loni nebo dříve opustili a dále se 
do ní chtějí vracet. Letos se jedná o kroužek keramiky a angličtiny. Školní děti mají svůj samostatný běh, aby 
tempo a náročnost práce mohla být přizpůsobena jejich schopnostem. Zájem školáků o školku je v podstatě 
neformálním ohodnocením naší práce - kdyby se jim u nás nelíbilo, jistě by se nevraceli! Několik těchto starších 
dětí dokonce projevilo zájem o účast na školce v přírodě. Tu letos pořádáme  devítidenní, v penzionu Klamovka ve 

Stradonicích. V porovnání se školkami z okolních vesnic máme ještě jednu obrovskou 
výhodu - můžeme téměř bez omezení a především zdarma 
vyžívat sál kulturního domu. Zdá se to možná jako 
samozřejmost, ale naše obec je v tomto ohledu opravdu 
velmi velkorysá, zatím jsem nenarazila na žádnou jinou 
školku, která by měla takovou výhodu v takovém rozsahu. 
Pro nás je přitom tato možnost velmi důležitá. Za 
škaredého počasí se děti mohou v tělocvičně vyřádit, 
divadlo dostává charakter opravdu kulturní akce, když 
sedíme na židlích v řadách, zatímco ve třídě bychom seděli na koberci a mnozí 
nenechavci by odbíhali k hračkám. Po loňské zkušenosti s vánoční besídkou víme, že do 
třídy se všichni návštěvníci nevejdou. Obec nám vyšla vstříc v této věci a besídku 

můžeme pořádat rovněž v sále, můžeme využít pódium a malí umělci tak mohou vystupovat se vší parádou. 
Obecenstvo naopak může sedět v pohodlí na židlích a v případě potřeby se občerstvit v přilehlé restauraci. Na 
letošní besídku se proto moc těšíme. Další takovou velkou výhodou naší školky je, že obec i Letiště nám pomáhají 
s financováním autobusů. Obec prostřednictvím rozpočtu přispívá na pravidelnou dopravu na plavání, Letiště zase 
poskytuje zdarma svůj autobus na jednorázové výlety. Bez jejich pomoci 
bychom ani plavání, ani většinu z výletů nemohli uskutečnit, neboť málokterý 
rodič by si takové výdaje mohl tak často dovolit. Opakovaně proto při každé 
možné příležitosti za tuto pomoc děkujeme! Od září jsme tak stihli výlet do Zoo, 
kde jsme se podívali na plameňáky, které sponzorujeme a máme k nim vřelý 
vztah. Užili jsme si také exkurzi na Letiště, od laskavého průvodce Václava 
Hermana jsme se dozvěděli hodně zajímavého, projeli jsme se po ploše, viděli 
jsme z blízka vystupovat cestující a pracovat 
zaměstnance u letadla. Pro naše děti má tato 
exkurze o jeden rozměr navíc - většina dětí má na letišti nějakého z rodičů či 
příbuzných zaměstnaného a měla tak možnost nahlédnout do jejich teritoria, kam 
je jinak vstup přísně zakázán. Však i my jsme museli projít pečlivou prohlídkou a 
pokud někomu pískal v kontrolním rámu třeba opasek, musel bez milosti dolů. 
Exkurzi jsme měli zdarma, díky patří paní Bartoňové, která ji pro nás zajistila. A 
palvání? Věřte nevěřte, děti, které na plavání jezdí, mají nižší nemocnost, než 
neplavci. Může to být náhoda, ale může tam být i nějaká souvislost, kdo ví. A co 
ještě letos chystáme? Je toho opravdu mnoho. Za zmínku stojí jedna velká 
novinka - na konci zimy se zúčastníme s dětmi lyžařského výcviku! No a pak na 
jaře ta očekávaná školka v přírodě! Budeme vás průběžně informovat o aktuálním 
dění, zůstaňte našimi příznivci. Přejeme krásný nový rok plný dětských úsměvů!          
                 Niké Slabová  

Pozn.: Zajíček či holčička v rohu obrázků slouží místo podpisu - děti mají razítka podle svých rozlišovacích značek. 
Basa koláž - práce dětí ze 2. oddělení, téma Hudební nástroje, věk 3 rokyBota - práce dětí z 1. oddělení, 
tempera + voskovka, věk 5 let Dráčci - práce dětí z 1. oddělení, téma Létající draciObličej - práce dětí z 1. 

oddělení, téma Lidské tělo, věk 5 letVeselá školka - individuální projev, věk 3 roky 
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ŽÁCI A UČITELÉ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  A MATEŘSKÉ ŠKOLY  

VE STŘEDOKLUKÁCH VÁS  SRDEČNĚ  ZVOU NA ZPÍVÁNÍ 

KOLED POD VÁNOČNÍM STROMEM  DNE  21.12. 2012 

V 10 HOD. V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ. 

 

 

 
Děkuji redakci našeho Kněževáku za možnost na těchto 
stránkách poděkovat zaměstnancům naší mateřské školky. 
Přirozeně lidské je, že se o veřejných věcech začne mluvit 
nahlas většinou až teprve tehdy, když nefungují. Proč ale 
neudělat jednou výjimku? K napsání těchto řádek mě 
„dokopalo“ uvědomění si, jaký obrovský rozdíl je v celkovém 
přístupu minulého a současného kolektivu těch, co se starají o 
naše ratolesti. Jelikož jsem jedním z mála rodičů, kteří měli 
možnost zažít chování a způsob práce i předchozích 
zaměstnanců, dnes a denně se přesvědčuji o pravdivosti 
moudrých slov:„když dva dělají totéž, není to totéž“. Proto 
bych moc ráda poděkovala lidem z kněževeské mateřské 
školky za to, že svou práci dělají, jak ji dělají, protože dobře 
vím, že to není samozřejmost. Mé osobní velké díky patří 
především Janě Čermákové, která se stará o nejmenší školáčky 
a našemu jen tak tak tříleťáčkovi pomohla si k novému 
prostředí postupně přivyknout. Za éry minulých 
zaměstnanců, tj. ještě přede dvěma roky (když pominu, že 

aspoň podle mého laického názoru, chyběl ve školce jakýkoli 
systematický program pro žáčky), bylo tenkrát největší 
samozřejmostí, která předčila všechny ostatní, že děti během 
celého roku v podstatě nechodili na procházky, ani skoro 
vůbec ven. I vzhledem ke krásnému zánovnímu dětskému 
hřišti to bylo opravdu jen těžko pochopitelné. Např. v zimě 
jsme s pár dalšími maminkami stály před školkou u hromady 
sněhu, aby se děti společně trochu po celém dni vyřádili 
na čerstvém vzduchu … Dnes je ve školce samozřejmostí, že 
kromě zajímavého programu pro docházející školáčky, 
je školka vstřícná i k ostatním dětem - např. zdejší školáci 
mají umožněno navštěvovat v jejích prostorách své kurzy 
keramiky a angličtiny. A samozřejmostí je, že několik 
prvňáčků a druháků, kteří školku dříve navštěvovali, 
je vítaných na týdenním pobytu školky v přírodě, kde se 
mohou ještě na chviličku vymanit ze školních povinností a 
vrátit se jen do světa her … Je to všechno opravdu taková 
samozřejmost? No nevím …                     Romana Dobiášová 
 

 

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ / Učitelky a ředitelky z malých školek v malých obcích se často 
ocitají na své pouti pedagogickou praxí tak trochu opuštěné. Zřizovatel často zřizuje právě jen tu jednu jedinou školku a 
není tudíž s kým a jak pořádat schůze ředitelů tak, jak je tomu ve městech či větších obcích, kde je zřizováno škol více. 
Kraj je naopak na pořádání takových akcí moc velký a v některých regionech tak opravdu neexistuje žádná oficiální 
platforma, kde by se pedagogové ze zařízení na podobné úrovni mohli setkávat, vyměňovat si zkušenosti či navazovat 
konstruktivní spolupráci. S kolegyněmi ze školek ve Středoklukách a Tuchoměřicích a ze soukromé školky Srdíčko 
v Kněževsi jsme proto využily nabídky nakladatelství Raabe a šešly jsme se dne 11. 10. 2012 na semináři, kde nám byla 
předvedena práce s didaktickým materiálem pro předškoláky Kuliferda. Každá z účastnic semináře navíc obdržela od 
nakladatelství ukázkový materiál k vlastní potřebě a další upomínkové předměty. Téma přípravy předškoláků na vstup 
do školy je nám blízké všem a zároveň posloužilo jako odrazový můstek k rozvinutí dalších témat týkajících se práce 
učitelek ve školkách. Již během tohoto jednoho setkání jsme narazily na mnoho společného, v mnoha ohledech jsme 
mohly porovnat své přístupy k jednotlivým problémům, se kterými se denně setkáváme (patří dítě s plínkou do školky či 
ne?, jezdit na školku v přírodě?, atd.) a v neposlední řadě jsme si mohly postěžovat (na některé málo vstřícné rodiče, na 
nedostatek pochopení řidičů v obcích, na bující administrativu,…). Setrvaly jsme v družném rozhovoru téměř tři hodiny 
a víme, že se najdou oblasti, ve kterých budeme i nadále spolupracovat a navzájem se povzbuzovat. Jedná se například 
o uspořádání přednášky psychologa pro rodiče předškoláků, o společné návštěvy kulturních akcí či  o společnou účast 
na lyžařském výcviku pro školkové děti.  Setkání jsme si zpříjemnily drobným vlastnoručně připraveným občerstvením, 
kávou a čajem a kolegyním z okolních školek jsme věnovaly po výtisku našeho obecního časopisu Kněževák, stejně jako 
další podobné materiály. Jsme přesvědčeny, že i příslušní úředníci na Krajském úřadě pro Středočeských kraj 
v budoucnu nahlédnou, že setkávání na podobných úrovních jsou potřebná a poskytne nám svoji podporu např. formou 
metodického vedení. Do té doby budeme pokračovat v těchto neformálních schůzkách pořádaných z vlastní iniciativy 
na základě skutečné potřeby pedagogů.                                                                Mgr. Niké Slabová, Mateřská škola Kněževes  

Pozn.: Článek vyšel v celostátním periodiku Učitelské noviny v čísle 38. 
 
 

KNĚŽEVÁK                                                          ZŠ  MŠ                                                           4/2012 

Přání do nového roku / Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Středokluky přejí  klidné prožití vánočních 

svátků a do nového roku 2013 mnoho zdraví, štěstí, pohody, lásky, spokojenosti  a co nejvíce 

příjemných radostí. Děkujeme OÚ Kněževes a OÚ Středokluky za dosavadní skvělou spolupráci.                                                                                                                                                                     

Ivana Bádalová 

 



 

 
 

 

 

 
Mikulášská besídka v Kněževsi a soutěž o nejhezčí  
Vánoční svícen / Všichni ti, kteří v sobotu 1. prosince přišli 
na Mikulášskou besídku do vyzdobeného kulturního domu 
v Kněževsi, měli hned po vstupu důležitý úkol, obodovat 
doma vyrobené  vánoční svícny, které do soutěže přinesli  
nejen děti místní školy a školky, ale i rodiče. Porotu tudíž 
tvořili všichni přítomní, a vyhodnotili 3 nejlepší vánoční 
svícny.  Besídku si užívaly hlavně děti, které si vzala do 
péče Iva Roučková. Připravila pro ně spoustu písniček, 
zpívání, nesměly chybět ani soutěže ve sportovní 
dovednosti. Čekání na příchod Mikuláše, andělů a čertů si 
tak děti krátily vánočním zpíváním a hrami. Najednou se 
ve dveřích objevili čerti a celý sál na vteřinu ztichnul… pak 
už Mikuláš s pomocí andělů rozdával dětem balíčky 
sladkostí a ovoce. Na závěr Mikulášské besídky byli autoři 
nejhezčích vánočních svícnů odměněni hodnotnými 
cenami. Některé ze svícnů byly při besídce a na večerní 
zábavě vydraženy a výtěžek byl předán dětem naší školy.                                          
Za ČSŽ – KK Barbara Kubů 

 

Mikulášská taneční zábava / Stejně jako v letech minulých, i letos jsme pořádaly po dětské mikulášské 
besídce taneční zábavu pro dospělé. Sál jsme uklidily, na stoly daly čerstvé větvičky, perníčky a svíčky, aby 
atmosféra vánoc byla dokonalá. A než jsme se nadály, začali přicházet první tancechtiví nadšenci. Kapela 
Sympaťáci hrála až do rána jen s malými přestávkami, takže všichni, kteří se zúčastnili, ani neměli čas si 
pořádně odpočinout. Tanec byl po půlnoci lehce prokládán karaoke, tak jsme si mohli i svorně zazpívat 
retro písničky. Dražba zbylých věnců (většina se totiž prodala na dětské mikulášské za symbolickou cenu) 
probíhala jako vždy vesele, aktéři dražby se hecovali a výsledek bude překvapením i pro p.  učitelku 
Farovou. Opět může dětem ve škole v Kněževsi nakoupit další pomůcky na „výtvarku“ a my se budeme 
těšit na jejich výtvory, kterými  zkrášlí kulturní dům na dětský a dospělácký valentýnský karneval 9.února 
2013.                                                                                                                                       Za ČSŽ – KK Pavlíková B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Zdravotní cvičení nejen pro seniorky / Každý čtvrtek od 3.ledna 2013 v kulturním domě Kněževes od 18 do 19 
hodin bude probíhat zdravotní cvičení pro ženy - páteř, šíje, krční páteř, kyčle... S sebou ručník nebo karimatku, 
pohodlnou obuv a  úbor, ve kterém se cítíte dobře a samozřejmě dobrou náladu, se kterou si vystačíte po celé 
cvičení. Povede p. Iveta  Archlebová ze Středokluk.  

KNĚŽEVÁK                                        SVAZ ŽEN - KLUB KNĚŽEVES                                   4/2012 

 

 9.února - karneval pro děti, večer Karneval pro dospělé  
duben - humanitární sbírka  
květen - malování na chodníku pro děti a rodiče  
červen - dětský den 
září - pouštění draka  
říjen - dlabání dýní  
říjen/listopad - humanitární sbírka  
prosinec - Mikulášská besídka, soutěž o vánoční svícen, pro dospělé Mikulášská zábava, 
návštěvy dětských divadelních představení a koncertů, pochody a cyklovýlety 

 

 

PLÁN A KCÍ  PRO  DĚTI  A 

JEJICH RODIČE NA ROK 2013      

 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2013  

přejeme všem dětem a jejich rodičům, kteří se v minulém roce zúčastnili dětských akcí, které jsme pro 

ně připravily. Těšíme se na vaši přízeň i v novém roce. 

Radost dětí  je naší odměnou  !!!    Za ČSŽ-KK Krausová Kateřina 

 



 
 
 

Turnaj v Dolanech / TJ Sokol Dolany uspořádal 14.7. 2012 XII. ročník  turnaje ve volejbale. Zúčastnilo se 11 
družstev. Za Kněževes družstva „ELITA Kněževes“ a „Vítr z hor“. Byly dvě skupiny a obě naše družstva se shodně 
umístily v každé skupině na 4 místě. Přesto jsme stáli na „bedně“.  Ve volných chvílích jsme si mohli zahrát ruské 
kuželky … Na 3. místě se umístila Jana Součková z ELITY Kněževes a na 2. místě Martin Souček z družstva Vítr 
z hor. O průběh turnaje a dobrou pohodu se staral ředitel turnaje Láďa Míka za vydatné podpory starosty TJ Sokol 
Dolany. Již nyní známe termín XIII. ročníku – 13. července 2013 … A TJ Sokol Kněževes bude opět u toho …  

 
 

Royal Cup / Rok uběhnul jako voda a byl tu V. ročník volejbalového turnaje  „Royal Cup Kněževes 2012“. V sobotu 
22. září se na sportovním areálu ve Středoklukách – na „koupališti“ sešlo 10 družstev změřit svoje síly 
s volejbalovým míčem. Hrálo se na 3 hřištích. Ráno před začátkem pršelo, takže pořadatelé zvažovali, zda turnaj 
zrušit. Nakonec – krásné počasí se sluníčkem. Zpestřením byl teplý čaj (… jelikož to bylo v době prohibice, nemohli 
jsme se zahřát „vnitřně“ …) a různé druhy pravých domácích bábovek.  Pořadatel turnaje volejbalový oddíl TJ 
Sokol Kněževes připravil pro vítěze krásné poháry a pro každého účastníka plaketu za účast. Každé družstvo 
dostalo tašku s dárky a diplom (pozn.: … jako vždy diplom originálně nakreslil Robert Souček). Vítězem se stalo 
družstvo All Star Dolní Beřkovice, na 2. místě Slimáčí Komando z Klenčí pod Čerchovem a na 3. místě Lentilky 
s Osvračína od Domažlic (dívčí družstvo s 1 mužem hrálo moc pěkně), 4. bylo družstvo AVADA (Kněževes-Praha), 
5. Ďáblové (Kněževes-Praha), 6. SOSák Stochov, 7. Elita Kněževes B, 8. Elita Kněževes A, 9. Balabenka Praha a 10. 
Sokolíci (Sokol Středokluky). Uvidíme, jak dopadne příští rok …  

 

Poděkování partnerům akce: OU Kněževes, Sportovní poháry 4J – Praha 2, DV Royal, Letiště a.s., restaurace „V Maštali“, restaurace 
„Kulturní dům“, restaurace „Na koupališti“ – Středokluky

 
Přátelák ve Stochově / Prostřednictvím Radka Mansfelda, vedoucího volejbalu ve 

Stochově, pozvala ženská část volejbalistů SOSáci ze Stochova ženskou část volejbalů TJ 
Sokol Kněževes na přátelský zápas. V neděli 28.10. od 14:30 se tak obě  družstva utkala 
v boji o vítězství v tělocvičně SOU Stochov. Pozvání bylo sice trochu narychlo, ale protože 
Kněževes hraje AVL ( Amatérskou volejbalovou ligu Praha ), tak v rámci tréninku se ženy 
rychle rozhodly. Daly stranou domácí a jiné povinnosti a jely. Vešly se i časově do 
volejbalem naplněného kalendáře. Ženy ze Stochova to vzaly zase jako přípravku na jejich 
turnaje v AVL žen, kterou hrají  v jejich regionu. Přestože „stochovandy“ vyhrály 3:1, tak si 
všechny „holky“ rády změřily volejbalový um a přitom strávily spolu příjemné nedělní 
odpoledne.       
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Volejbalový oddíl děkuje vedení TJ Sokol Kněževes, OÚ Kněževes a všem volejbalovým 

příznivcům za podporu při rozvoji volejbalových aktivit v Kněževsi a okolí.  

Zároveň všem přeje krásné a pohodové prožití svátků vánočních  

a hodně sportovních zážitků v Novém roce 2013. 

 Volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes v ročníku 2012/2013 hraje opět AVL (Amatérská volejbalová 
liga) ČR s lokalitou Praha. Hraje v 8. lize pod názvem „ELITA Kněževes“. Účast v lize finančně 
podporuje TJ Sokol Kněževes.  
 V letošním roce volejbalisti začali hrát i další AVL pod názvem AVL Volley. V ročníku 2012/2013 
hraje 5 družstev (mimo Kněževse hrají Lány, Stochov, Tuchlovice a Rakovník). Ze třech dosavadních 
zápasů Kněževes 1 vyhrála a dva prohrála (3:1, 0:3, 1:3).                   Za volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes – Luděk Černý 
 



 

 
 

Staročeské máje v novodobé historii obce Kněževes III. ( … střípky z příprav „májů“ … ) 

Z Prahy byl pozván i baráčnický taneční soubor, který měl na večerní veselici předtančit Barářnickou besedu. Z důvodu 
nemoci některých členů však zatancovali pouze při vyvádění děvčat a pod „králem“. Vynikající byli pánové Ondra Botka, který 
nesl májku a dráb Petr Matiášek. Moc jim to slušelo včetně středokluckého „kecala“. Po poražení „krále“ si špičku jako první 
ulomil soused ze Středokluk. Obcí se téměř celé odpoledne linuly tóny polek a valčíků. Průvodu se nakonec zúčastnilo na 100 
občanů. Taková účast mile překvapila. Při ukončení odpoledního programu si zúčastnění slíbili, že pokud to okolnosti a zdraví  
dovolí, do naší obce se určitě na příští Staročeské máje vrátí. Zmožení, ale šťastní organizátoři, se šli domů přichystat na 
večerní „veselici“. Hosté i baráčníci se posilňovali malým občerstvením i v tekutém stavu přímo v Rychtě. Bylo s údivem, kolik 
lidí se v 18 hodin v „kulturáku“ sešlo, aby se bavilo, aby si zatančilo a aby si zazpívalo za doprovodu orchestru F.Šitty. 
Organizátoři nakonec napočítali na 120 účastníků. „Přespolní“ odjížděli trochu dříve kvůli BUS dopravě, ale ty průběžně 
nahradili místní, kteří jsou zvyklí chodit na tancovačky na 20-21 hodinu … V tradici 
Staročeských májů byla večerní veselice poctěna téměř největší návštěvou v historii 
konání Májů v Kněževsi. Kolo štěstí bylo bohaté na ceny. Tolik cen snad také nikdy 
v minulosti nebylo na žádné zábavě … Snad každý zúčastněný si odnesl nějakou cenu. 
Tahákem byly kromě vín, kytek … po domácku udělané dorty a lístky do divadel … O 
moderování se postaral opět Luděk Černý. Během veselice vystoupili s krátkým 
prosloven pantatínek Veleobce Praha Kocábek Josef a Jan Novák místorychtář obce 
Hradčany a místorychtář Veleobce III. župy a pro kulturu a zasloužilý mistr sportu. Bylo 
to završení celého večera, neboť vetší pochvalu akce si snad organizátoři nemohli 
přát. Nemálo z nás se drželo hesla spořádaného občana: ,,Za světla na zábavu, za 
světla domů ...“  Přes obrovskou fyzickou a psychickou únavu však všichni 
organizátoři byli dozajista pyšní na to, jak se akce zdařila a jak kladné ohlasy v řadách 
spoluobčanů, účastníků a hostů (hlavně baráčníků) vyvolala. Sám osobně na ten 
pocit dlouho nezapomenu. Celkem se oslav Staročeských májů 2012 ( průvodu obcí a 
večerní veselice ) zúčastnilo na 150 občanů. Hosty byli nejenom baráčníci ze župy, ale i z okolních obcí a žup, dále senioři 
z Lidic z Oázy, primátor města Kladno Ing. Daniel Jiránek. Pochopitelně i čelní představitelé obce - místostarosta doktor 
Dojcsan, předsedové komisí obce, členové rady a zastupitelstva obce … Plakát jako obvykle na podobné akce vytvořil Robert 
Souček. Ale tentokráte zvolil nové pojetí kombinování textu s fotografií. Baráčníci se finančně složili na zakoupení krásné 
modré kroniky s ozdobným kováním. Při večerní taneční veselici se každý, kdo se přišel pobavit, do kroniky  na památku 
podepsal  S baráčníkama z Prahy byla navázána spolupráce a dokonce se předjednalo, že by se příští rok moli baráčníci z obcí 
a župy sejít na lodi při projížďce po Vltavě. Uvidíme, jak to dopadne ... Stávajícím členům baráčníků za jejich úsilí, nasazení a 
riziko z úspěšnosti celé akce nutno poděkovat jmenovitě. Jsou to: Vorlíček Zdeněk - rychtář, tetičky - Jaklová Eva, Čermáková 
Dana, Šubínová Jiřina, Vorlíčková Jana, Hřebíčková Božena, Holanová Jana a soused Čermák Miloslav. Ještě jednou je potřeba 
poděkovat partnerům oslav včetně OÚ v Kněževsi, kteří jak finančně tak i materiálně pomohli oslavy realizovat (proto také 
Stanislav Kettner - starosta obce Kněževes - byl navržen na přijetí za čestného člena baráčníků). Velké poděkování patří všem 
spolkům - jejich členům, které není možno všechny vyjmenovat, ale bez jejich pomoci by nebylo možné máje realizovat. Proto 
alespoň jmenovité poděkování čelním představitelům jednotlivých spolků: Sbor dobrovolných hasičů  (Pavel Kratochvíl-
starosta), Svaz žen-Klub Kněževes (Kateřina Krausová-předsedkyně), TJ Sokol Kněževes (Stanislav Kettner-starosta), Spolek 
Havlíček (Dagmar Marta Jelínková-předsedkyně), Chovatelé z Hostouně (Jaroslav Boukal-jednatel), Myslivecké sdružení 
Středokluky (Stanislav Kettner-hospodář).Totiž takovou soudržnost a spolupráci spolků při společném pořádání takovéto 
velké a významné akce obec Kněževes - a můžeme říci i široké okolí - nepamatuje. Děkujeme … Nechce se tomu ani věřit, ale 
již nyní baráčníci přemýšlejí, co do příště ještě zlepšit …                                                                                                                    LURO 
                                                    

Plán Baráčníků v Kněževsi je pro rok 2013 velice bohatý. Mimo účasti na vlastních pravidelných měsíčních 
sezeních v místní baráčnické rychtě a akcích pořádaných Župou v Praze, účasti na akcích partnerských obcí 
baráčníků, spolupráce s OÚ v Kněževsi, spolky a dalšími subjekty v obci mají baráčníci v plánu realizovat 
Staročeské máje, setkání baráčníků Župy a baráčníků obcí na projížďce po Vltavě, participovat na přípravách 
925 let obce Kněževes a mnoho dalších aktivit včetně získávání nových členů do svých baráčnicích řad … LURO  
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OBEC BARÁČNÍKŮ KNĚŽEVES PŘEJE VŠEM 

SVÝM ČLENŮM A VŠEM OBČANŮM KRÁSNÉ 

PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HODNĚ 

ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE LP 2013 



 

 
 

Zamyšlení: Jak se žije seniorům … 
Musí být okradeni, musí se ztratit, abychom si jich všimli? / „Přestože 
senioři tvoří téměř jednu pětinu české společnosti, jsou zároveň jednou z 
nejzranitelnějších skupin obyvatel, která navíc mnohdy vnímá 
diskriminaci či špatné zacházení ze strany spoluobčanů spíše jako 
samozřejmost než porušení svých základních lidských práv… Velmi mě 
znepokojuje již téměř všudypřítomný způsob vnímání seniorů jakožto 
jednolité skupiny, která je zcela odkázaná na pomoc ostatních a neměla 
by se plnohodnotně účastnit veřejného dění. Věřím, … že společnost 
překoná toto stereotypní vidění seniorů a dokáže docenit, jakým 
přínosem pro ni mohou senioři se svými celoživotními znalostmi a 
zkušenosti být,“ uvedla k letošní kampani OtevřenoSeniorům zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika 
Šimůnková, která nad kampaní převzala záštitu.  
 

Aktivní a spokojené stárnutí. Realita nebo fikce… / Je náš dnešní postoj ke stáří vskutku nadobro odcizený? 
Dokážeme ještě starším lidem naslouchat a vycházet vstříc, jak by si zasloužili? Kampaň OtevrenoSeniorum.cz se 
snaží vyvolat diskusi nad nejčastěji tradovanými omyly, stereotypy a předsudky, jež si naše společnost vůči 
fenoménu stáří podržuje… „Podle několika nedávných průzkumů senioři definují své největší problémy nikoliv v 
oblasti financí, ale vztahů! Samota, společenská degradace a vnímané opovržení je to, co bolí. Pocit, že jsou 
nepotřební a zneuznaní, to je to, co může objektivně zhoršit i fyzické zdraví a zkrátit lidský život,“ říká socioložka 
Mgr. Lucie Vidovičová Ph.D.   (Helpnet 30.9. 2012) 
 

… když se člověk nad daným tématem trochu více zamyslí, uvědomí si, jak je to velice 
smutné téma … a uvědomí si, že seniorské období ho 
čeká také. Zároveň se vtírá otázka – chovám se ke 
svému okolí seniorů tak, jak by si zasloužilo a jak bych 
si přál já, aby se okolí chovalo ke mně až budu 
seniorem? Je to sice věc každého z nás, ale čas 
nezastavíme … 
 

Naštěstí obec Kněževes tuto problematiku dlouhodobě řeší formou cílené péče, 
nabídkou služeb a aktivit pro seniory – poskytování sociálních příspěvků, zájezdy 
do divadel, do zahraničí, založil se Spolek Havlíček, jehož náplní je i péče o 
seniory, založila se tradice Čaje pro seniory …, dárky k různým životním výročím, aktivně se obnovila činnost 
Baráčníků, možnost účasti na akcích spolků – zábavy, plesy, Staročeské máje, kladení věnců k pomníku padlých, 
nabídka rekvalifikace používání internetu a práce na PC, možnost dopisovat do obecního zpravodaje Kněževák, … 
tyto aktivity obce, spolků i jednotlivých občanů jsou pro všechny seniory možností, jak neustále v naší obci aktivně 
žít – vždyť se přeci říká: že člověk je starý tak, jak se cítí …                                                                                            LURO 
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4. ČAJE PRO SENIORY 

aneb předsilvestrovské posezení pro mírně pokročilé 

1. KNĚŽEVESKÉ CUKROVÁNÍ 

28.12. 2012 (pátek)  17.00 – 21.00  

Kulturní dům v Kněževsi - Hraje: orch. Ladislava Krupičky  

 vstupné dobrovolné  kolo štěstí  videopromítání (historie obce)  

 překvapení, které tady ještě nebylo … 

Kdo přinese cukroví, které doma upekl,  

bude se moci zúčastnit soutěže o titul „Kněževský cukrovák“. 

Vážení čtenáři, redakce Kněževáka uvažuje o vydání knihy pod názvem „Nekonečný příběh …“. Obsahem by měly být     
i paměti občanů – z jejich života, činnosti v obci z let dřívějších i současných apod. Pomožte uchovat vzpomínky z dění 

v naší obci pro další generace. Život neúprosně letí a člověk je tvor zapomětlivý … Piště své životní příběhy a vzpomínky 
na: knezevak.ou@seznam.cz nebo své příspěvky nechte na OÚ v Kněževsi. Předem moc děkujeme. LURO 

 

mailto:knezevak.ou@seznam.cz


 

 
 

 

STANISLAV BAREK A JEHO POVĚSTNÝ FINGERPICKING 
Přání se stalo skutečností, Stanislav Barek zahrál našim dětem 6.11.2012  při tzv. Dlabání dýní a 22.11.2012 přijel zahrát i 
ostatním z naší malé obce Kněževes, ale i přespolním. Koncertní vystoupení se konalo pod záštitou obce Kněževes. Zajímavé 
bylo i to, že měl i svou předkapelu a to nebyl nikdo jiný než mladá šikovná hráčka na flétnu slečna Leontýnka Slabová a naši 
malí „zpěváci“ předškoláci z MŠ Kněževes (Terezka Novotná, Lukášek Labač, Mareček Jakouš a Lukášek Kašpar) a to vše za 
asistence jejich sympatických učitelek pí Niké Slabové a Kateřiny Hauerové. Třeba z našich předškoláků vyrostou také 
muzikanti – zpívali moc hezky. 
 

Nedalo mi to a položil jsem po vystoupení Standovi Barkovi několik otázek:  
Jak dlouho se věnujete hraní na kytaru a co Vás vlastně ke kytaře přivedlo? 
Kytaře se věnuji od 14 let, ale vážně jsem začal hrát až v 17 letech, když jsem se přišel do Prahy učit zedníkem. Prof. Jirmal mi 
tehdy řekl, pokud se mi podaří vystudovat konzervatoř, budu zřejmě jediný zedník s tímto vzděláním. 
První impulz kdy mě kytara zaujala byl, když jsem jako dítě zaslechl v televizi melodii nějakého filmu, která byla hraná jenom 
na sólovou akustickou kytaru. Věděl jsem, že můj o 10 let starší soused na kytaru hraje, tak jsem ho poprosil, aby mě naučil 
na kytaru pár akordů. A už jsem nepřestal. 
Měl jsem možnost Vás několikrát slyšet na koncertech, co za styl hudby hrajete a proč právě jste si tento styl zvolil? 
Hraju na kytaru různé žánry technikou fingerpicking. To znamená, že hraju zároveň melodii, doprovod a občas i rytmus. Není 
tady mnoho lidí, kteří touto technikou hrají. Zvolil jsem si tento způsob hraní právě proto, že obsahuje to, co jsem popsal. Na 
konzervatoři jsem vystudoval klasiku, ale tu jsem hrát nechtěl. Byla to pro mne také možnost, jak uplatnit techniku, kterou 
jsem se naučil na konzervatoři. 
Možná máte řadu úspěchů, ale co je pro Vás ten nejdůležitější? 
Nejdůležitější pro mne je, to že dělám celý život práci, která je vlastně zároveň mým koníčkem. Úplně nejdůležitější je však 
svoboda, která mi umožňuje jezdit do světa. V 80. letech jsem si ani v nejbujnějších snech nepředstavoval, že budu jezdit učit 
kytaru do Německa, kam jsem dojížděl po revoluci 18 let. Nebo hrát třeba v Mexiku, kam občas jezdím a teď jednám ještě o 
vyučování workshopu v Mexico-City.  
Když se řekne slovo "děti a hraní na kytaru", co se vám vybaví? 
39 let učení na různých typech škol u nás a v Německu. Když jsem v 18 letech začínal, nedovedl jsem si představit, že budu 
učit tak dlouho. Vydal jsem kytarovou školu, podle které jsem děti učil a dodnes učím.  
Co máte v plánu na nejbližší měsíce? 
Mám teď nějaké hraní s kapelou, čeká mě to nejhorší z celého roku, vyúčtování festivalu a potom nějaké koncerty se 
skupinou Njorek. Od ledna mě čekají přípravy na nový ročník festivalu "Kytara napříč žánry". V příštím roce slavíme s kapelou 
Njorek 10. výročí vzniku. Chceme proto vyrazit na takové menší turné s naší spřátelenou skupinou Malbrook z Německa, na 
pár koncertů u nás a v Německu. Musím si připravit i workshop do Mexika, kde budu učit poprvé a samozřejmě musím stále 
cvičit na kytaru, protože mám v jednání i několik sólových koncertů. Takže se určitě nebudu nudit. 
A něco na závěr čtenářům...... 
Aby si přes nepřízeň doby, našli čas na kulturu a přišli občas i s dětmi na nějaký koncert, nebo do divadla. Dělá to dobře na 
duši. 
 

Otázka pro starostu obce Kněževes pana Stanislava Kettnera: 
Jaký máš vztah k hudbě a která patří mezi Tvé nejoblíbenější? 
Na otázku týkající se mého vztahu k hudbě mohu odpovědět, že je kladný. Rád si poslechnu dechovku i dobrou českou 
moderní hudbu. Návrh na vystoupení Stanislava Barka jsem podporoval, aby v naší obci se také promítl jiný styl hudby, než je 
na našich akcích. Velmi mne mrzí, že do Kulturního domu nepřišlo více posluchačů, neboť Stanislav Barek odvedl 
profesionální výkon a zasloužil by si větší pozornost. Přítomní posluchači byli podle mého názoru velmi spokojeni. Bohužel 
menší zájem o kulturu se projevuje již delší dobu v celé společnosti, tak i v naší obci. Je na každé obci a na různých spolcích, 
jak budou tento „nezájem“ řešit. Naše obec v rámci 
„Programu rozvoje obce na léta 2010-2014“ si dala 
za cíl podporovat kulturu, sport a veškeré tradice 
tak, aby toto v Kněževsi nezaniklo. Našim a mým 
cílem je mít obec krásnou, moderní a kulturní. 
Řadíme se sice mezi menší obce -  o to však víc 
musíme být vidět. 
 

Co dodat dále  … koncertní vystoupení se skutečně 
povedlo a bylo i malé překvapení, se Standou 
Barkem si duet na kytaru přišel zahrát kapelník 
slavné blues-rockové kapely The Villains 
(www.thevillains.cz) pan Georgi Štilijanov. Možná se 
k nám během roku 2013 Standa Barek ještě vrátí a 
nebude sám, hraje totiž i ve skupině Arionas 
společně s Marthou Elefteriadu a Shahabem 
Tulouie. 
 

Na závěr mi dovolte popřát všem Kněževákům          
a Kněževačkám příjemné prožití vánočních svátků    
a pohodový rok 2013.                                                                                 Ing. Ladislav Kašpar, zastupitel a člen finančního výboru 

KNĚŽEVÁK                                                 STANISLAV BAREK                                             4/2012 

http://www.thevillains.cz/
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POŘÁDÁ MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
STŘEDOKLUKY V KULTURNÍM DOMĚ 

V KNĚŽEVSI TRADIČNÍ 
 

 
 
 
 

HRAJE  - FRANTIŠEK ŠITTA 

 

                   

                  

                    SPOLKY PŮSOBÍCÍ V KNĚŽEVSI 

                                    PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM 

                                        KLIDNÉ A HEZKÉ  PROŽITÍ  

                                           VÁNOČNÍCH   SVÁTKŮ 

                                      A V NOVÉM ROCE 2013 

                               MNOHO ŠTĚSTÍ A HODNĚ ZDRAVÍ  

                                               ČESKÝ SVAZ ŽEN – KLUB KNĚŽEVES 
                                          SRDEČNE ZVE VŠECHNY DĚTI A JEJICH RODIČE 

                                          V SOBOTU 9. ÚNORA 2013 OD 14,00 hod 
                                           DO KULTURNÍHO DOMU V KNĚŽEVSI NA  
    
 
  
A VEČER OD 20,00 hod 
    NA JIŽ TRADIČNÍ                                         
                       PRO DOSPĚLÉ 

                           

                         PODĚKOVÁNÍ 
                          Redakce Kněževáka LURO                                                                       

děkuje paní Dagmar Martě Jelínkové  

za dlouhodobou a přínosnou spolupráci 

s redakcí a za její zajímavé příspěvky 

z činnosti Spolku Havlíček, knihovny a 

muzea, které posílala  

do Kněževáka ... 

 

                                                                     U PŘÍLEŽITOSTI   
                                                                    VÝROČÍ  925 LET 
                                                                    ZALOŽENÍ OBCE 
                                                             BYL VYDÁN KALENDÁŘ 
                                                              KNĚŽEVESKÝCH SPOLKŮ, 
                                                             KTERÝ JE DO VYPRODÁNÍ 

                                                                 K DOSTÁNÍ NA OÚ         
                                                                    CENA 200,- Kč 

 

 

 

 

 
CHOVATELÉ HOSTOUŇ 

VÁS ZVOU DO 
KULTURNÍHO DOMU 

NA VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 

26. ledna 8,00-16,00 
27. ledna 8,00-12,00 

 

http://www.knezeves.cz/
mailto:knezevak.ou@seznam.cz
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