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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
 
uplynuly tři měsíce a máme před sebou další číslo 
Kněževáka. ve svém příspěvku vás v krátkosti se-
známím s tím, co se nám podařilo udělat a co se ne-
povedlo. 

Rada a zastupitelstvo obce projednávaly mimo jiné nepovolené ká-
cení stromu u rybníka a dospěly k závěru, že bude muset být pro-
vedena náhradní výsadba v počtu 5 kusů vhodných stromů. Do bu-
doucna bylo přijato opatření, že dojde-li k nepovolenému kácení, 
bude záležitost postoupena Policii ČR. 
Ovšem nejdůležitější akcí, která byla pro letošní rok ukončena, je 
obnova kaple. vnitřní malby jsou již restaurovány všechny. Zbývá 
dokončit sokl a rozvody elektřiny a nátěry nábytku. K tomu dojde 
tehdy, až obec našetří nějaké peníze. Dá se říci, že se obec má čím 
chlubit. O tom, jak se oprava povedla, se můžete přesvědčit při růz-
ných akcích, které se v kapli budou konat. Od roku 2012 do letoška 
věnovala obec na rekonstrukci kaple 2,2 mil. Kč. Daří se nám udržo-
vat pořádek v obci díky vám občanům a díky firmám, které na jejím 
území působí. Sečení trávy probíhá vcelku dobře za přispění pana 
Chládka a p. Petra Berky. 

Zatím se nám nedaří rozjet zateplení a omítku na hřišti. ve výbě-
rovém řízení jsme našli dvě firmy, které předložily nepřijatelné 
smlouvy. v současné době probíhá jednání s třetím dodavatelem, 
který předložil reálné podmínky smlouvy. věřím v dobrý konec této 
letošní akce. Budou to jen práce venkovní, vnitřní práce budou opět 
probíhat v několika příštích letech. vše bude záviset na penězích, 
kolik jich zbude po investici do čističky odpadních vod. Tam pro-
běhlo otevírání obálek, kde cena je od 19,5 mil. Kč do 23,5 mil. Kč 
bez DPH. v následujících dnech bude rozhodnuto o dodavateli. Po-
slední, o čem se zmíním, je usychání stromů. Smrky mají nějakou 
nemoc, která se nedá zatím léčit. některé stromy usychají záhadně. 
žádám vás, vážení spoluobčané, o pomoc při boji proti různým van-
dalům, kterým vadí hezké prostředí naší malé a krásné obce.

PřIPRavOvané aKCe:

Halloweenská párty

a zábava
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Informační komise

Komise pro životní prostředí a rozvoj obce

 Moderní komunikace v Kněževsi

Hlavním bodem jednání „Informační 
komise“ obce dne 15.6. 2015 byl projekt 
„Kněževes v době moderní komunikace“. 
Návrh projektu připravili na žádost komi-
se Jakub a Láďa Barešovi. 

Cílem obce je zkvalitnit komunikaci s obča-
ny - zajistit aktuální informace z dění obce, 

umožnit jednotlivým spolkům více propa-
govat své aktivity, informace poskytovat 
rychle, flexibilně a elektronicky do mobilů 
a počítačů, vytvořit elektronickou kroniku 
z dění v obci. Co doba žádá - zajistit mla-
dým lidem a lidem středního věku rychlé 
informace online ideálně na Facebooku či 
e-mailu (dnes obec v tomto prostředí téměř 
neexistuje), propojit webové stránky obce 
s aktuálními informacemi ve zvláštní sekci 

či využít   Facebook, bez nutnosti mít na 
těchto stránkách registraci, pro rychlé in-
formování. Pro občany nevyužívající inter-
net nabídnout rozesílání SMS se základní-
mi informacemi; nástěnky a vývěsky jsou 
dnes posledním zdrojem informací. 
Věřme, že se projekt podaří zrealizovat …

Mgr. Luděk Černý
předseda komise

 Dopravní opatření v obci

Rád bych vás stručně informoval o prove-
dených dopravních opatřeních v naší obci. 
Tak, jak jsme vám na minulém veřejném 
zasedání přednesli záměr obce na úpravu 
a opravu dopravních zařízení, můžeme nyní 
konstatovat, že akci se podařilo úspěšně re-
alizovat. Chybí nám už jen instalovat tři do-
pravní značky „Průjezd zakázán“, které jsou 
u dodavatele a budou se montovat současně 
s výměnou panoramatického zrcadla v ulici 
Družstevní, které nám rozbil vandal. Kvůli 
poškozenému zrcadlu podal starosta pan 
Kettner oznámení na Policii ČR v Hostivi-
cích pro poškození obecního majetku. Škoda 
na zrcadle je asi 8.000,- Kč. 

Nyní se vrátím k retardérům a novým do-
pravním značkám. Celá tato akce se setkala 

s kladnými ohlasy našich spoluobčanů. Měli 
jsme obavy o to, že dojde ke zvýšení hladiny 
hluku v okolí retardérů. Dnes můžeme říci, 
že se naše obavy nenaplnily. Můžeme také 
říci, že retardéry účel bezezbytku splnily. 
Průjezd automobilů se výrazně snížil a tím, 
doufejme, bude střed obce bezpečnější. Ob-
novením snížení nejvyšší povolené rychlosti 
na 30 km/hod. od kovárny k obchodu bude 
také přínosem pro bezpečnost a klid v naší 
obci. 

Další dopravní opatření v ulici U Nádraží 
a Na Hlavní silnici bude financovat a reali-
zovat firma Panattoni z Dobrovíze během 
tohoto roku. Smlouvu o tomto díle bude 
podepisovat pan starosta v nejbližší době. 
Již nyní, díky zákazu vjezdu nákladních vo-
zidel směrem na Dobrovíz, jsme zazname-

nali výrazný úbytek průjezdu kamionů přes 
Kněževes. Tato varianta je již součástí studie 
a plánů na obchvatnou komunikaci, jakýsi 
vzdálenější okruh Prahy, který řeší propo-
jení dálnice rychlostních silnic R6, R7 a dál-
nice D8 u Kralup nad Vltavou. Abychom 
tento plán podpořili, vstoupila naše obec do 
Spolku obcí postižených provozem pod ve-
dením starosty města Kralupy nad Vltavou. 
V tomto roce proběhla již jednání s minist-
rem dopravy Danem Ťokem a hejtmanem 
Středočeského kraje. Bohužel projekt naráží 
na mnoho problémů. Největším je problém 
financování, proto musíme počítat s tím, že 
pokud se dílo začne realizovat, tak to bude 
v horizontu 5 – 10 let.
 

Milan Červený
předseda komise

Školská a kulturní komise

 10.6. 2015 
jsme přivítali 9 nových občánků 
v ZŠ Kněževes

 27.6. 2015 
proběhly Čaje po seniory, tentokrát na téma 
„Kněževeská jahoda“ 
 6.7.2015 
se uskutečnil Den otevřených dveří v kapli 
Svatého Václava 

 a co nás čeká? 
Během prázdnin budeme přát našim letoš-
ním jubilantům. 
Na podzim se chystají další Čaje pro seniory.
 Ivana Roučková  
 předseda komise

Usnesení OÚ
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes:

 ze dne 18. 5. 2015 

Zastupitelé obce pověřují Radu obce do-
řešením neoprávněného kácení stromů  
p. Herdinem (adekvátní náhradou), pro-
jednali stížnost na S. Kettnera od manželů 
Chvojových a paní Hašplové. Zastupite-
lé shledali stížnost za neopodstatněnou  
a ztotožňují se se zněním odpovědi.  
Pověřují V. Vlčkovou a S. Poklopa  zaslá-
ním odpovědi.
  

Projednali záměr o pronájmu pozemku č. 
160/3 a ukládají Radě obce výběr nového 
nájemce. 

Byli seznámeni s výsledkem výběrového 
řízení na fasádu kabin na hřišti. Zvítězila 
firma Stach. 

Odsouhlasili připomínku občanů o zame-
zení průjezdu aut po hrázi rybníka. Zajistí 
komise pro životní prostředí.

 ze dne 15. 6. 2015

Zastupitelé obce berou na vědomí zprá-
vu starosty p. Kettnera o činnosti rady 
obce a zastupitelstva obce od posledního 
veřejného zasedání v březnu 2015, zprávu 
místostarostky pí. Ing. Vlčkové, zprávu ko-
mise pro životní prostředí a rozvoj obce p. 
Červeného, zprávu předsedy informační 
komise Mgr. Černého. 
Zastupitelé obce schvalují nezvýšení od-
měn členům zastupitelstva o 3,5 % z důvo-
du nepříznivé finanční situace obce.

Zpracoval Mgr. Luděk Černý
člen Rady obce

Obecní úřad
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Obecní úřad - akce
 Setkání na Letišti v Ruzyni

Ve středu 1. července se z naší obce opět 
stalo velké parkoviště. Ve 13,24 hodin na 
letišti přistálo největší letadlo světa Airbus 
A380. Cíleně na tuto dobu pozval ředi-
tel Letiště Praha starosty a další zástupce 
těch obcí, které jsou provozem letiště po-
škozené a každoročně jsou také finančně 
odškodněné. Smlouvy na přijetí daru jsou 
připraveny a v nejbližších dnech budou  
i podepsány. 

Za obec Kněževes se tohoto setkání zúčast-
nil starosta pan Stanislav Kettner a mís-
tostarostka Ing. Václava Vlčková. Oba si 
mohli prohlédnout vzdušného obra oprav-
du zblízka a viděli zcela zaplněný kněže-
veský val a jeho okolí i z té druhé strany. 

Ing. václava vlčková
místostarostka obce

 Čarodějnice

Čarodějnický slet a lampiónový průvod 
se konal jako všude v ČR 30. dubna.  
V půl osmé se průvod vydal 
od Obecního úřadu k míst-
ní ZŠ, kde starosta Stanislav Kettner  
a místostarostka Václava Vlčková  
položením kytice u pomníku padlých  
v I. a II. světové válce uctili jejich 
památku a také připomenuli 70. výročí 
osvobození naší vlasti. 
Posléze se průvod přemístil na hřiště, kde 
byl zapálen oheň. Oproti předchozím le-
tům to již nebyla „halda“ dřevěného odpa-
du, ale „kultivovaná“ vatra, kde uprostřed 
byla vsazena dřevěná maketa čarodějnice. 

O bezpečnost ohně se staral místní sbor dob-
rovolných hasičů. Ti také vatru připravili.  
K poslechu hrála živá hudba.  Také se grilo-
valo … Zábava byla až do pozdních nočních 

hodin. Děti s rodiči odcházely z hři-
ště s mnoha zážitky, na které budou 

určitě dlouho vzpomínat.   
Luděk Černý

 vítání občánků

Tyto verše zazněly 10. května 2015, tedy na Svátek 
matek, v budově základní školy. Konalo se tam, 
tak jako každým rokem, vítání nových občánků.
Jsme moc rádi, že první dětský pláč zazněl v rodi-
ně Peterkových, a to hned dvakrát, dále u Nová-
ků, Štických, Hrbáčků, Kettnerů, Botků, v rodině 
Hergetových a naposledy u Seinerů.
Kulturní vystoupení s žáky připravila paní Mgr. 
Iva Farová ve spolupráci s paní Ivou   Roučkovou. 
Letos poprvé přivítali malé kněževáčky také zá-
stupci spolku Baráčníci a stali se tak i jejich „pat-
rony.“ Doufáme, že další spolky je budou v příš-
tích letech následovat. Maminky dostaly jménem 
obce  od starosty a místostarostky  kytičku, noví 
kněževáčci knihy a finanční dárek, od Baráčníků 
hračku. Rodiče se podepsali do Pamětní knihy   
a těm nejmenším jsme popřáli, aby jejich domov 
byl pro ně tím nejklidnějším přístavem a náruč 
rodičů náručí nejbezpečnější.

Ing. václava vlčková
místostarostka obce

Když narodí se maličký,

dar vidění má pod víčky,

dar slyšení má v něžném oušku,

dar doteku v prstíčkách,

dar chuti pozná v prvním doušku,

dar vůně v jarních kytičkách.

Maminko, ty k těm darům v krátku,

dar řeči přidáš nemluvňátku.



Kněževák 2/2015 4

 slavnostní událost v Kapli sv. václava

V pátek 5. června 2015 měla Kaple sv. Vác-
lava slavnostní premiéru. Po restaurátor-
ských pracech, při kterých byly odkryty 
malby na stropě a stěnách z roku 1904, do 
ní vstoupili absolventi Integrované střední 
školy Stanislava Kubra ve Středoklukách, 
aby převzali z rukou ředitele Ing. Jindři-
cha Burgera maturitní vysvědčení. Na 
tomto slavnostním vyřazení absolventů 
byli kromě učitelů a rodinných příslušní-
ků přítomni také starostové obcí Kněževes 

a Středokluky pánové Stanislav Kettner  
a Jaroslav Paznocht. 
V úvodu bylo připomenuto 70. výročí od 
konce 2. světové války, aby si i dnešní ge-
nerace uvědomila, jaké štěstí je, že žijeme 
v míru. Zaznělo Čechy krásné, Čechy mé 
a bývalé studenty do života vyprovodily 
skladby Gaudeamus Igitur a Jdi za štěstím 
v podání paní Ivy Sochorové. Snad je to 
štěstí bude životem i nadále provázet …                                                                                     

Ing. václava vlčková
učitelka Isš. St. Kubra Středokluky

Zaniklá kněževeská tvrz na Slovance

Do minulosti kněževeského okolí patřily 
znamenité tvrze, např. ve Středoklukách, 
na Černovičkách, v Čičovicích, v Lidicích, 
v Hostouni a v Makotřasech. Co tvrz - to ry-
tíř. Také v naší obci kdysi existovala věžová 
stavba o několika patrech a v každém patře 
se dvěma až třemi místnostmi. Píše se o ní 
v knize Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku - díl VII, Praha a okolí 
od Autorského kolektivu, vedeného Dr. Fr. 
Holcem, CSc, naklad. Svoboda, 1988, str. 136. 
Tvrz = opevněné sídlo drobné šlechty (zema-
nů a rytířů) hlavně v 13. - 16. stol., menších 
rozměrů než hrad, zpravidla umístěné ve 

vsi. Bývala obehnána hradbou (valem a pří-
kopy). Centrem obrany byla věž. Druhy tvr-
zí: věžové, dvorcové, palácové a vodní. (Pře-
vzato ze Slovníku naučného ČSAV z r. 1960, 
doplněno Diderot, 2002.)

První zmínka o zemanech z Kněževsi pochá-
zí z r. 1249. První zpráva o tvrzi pochází z r. 
1383. V 16. stol. tvrz zpustla, a když ji r. 1575 
prodávali bratři Sezimové z Ústí Služskému 
z Chlumu a na Tuchoměřicích, kněževeská 
tvrz již neexistovala - asi po 336 letech. 
Mezi majitele tvrze patřili např. Šimon kně-
ževeský, královský Kuchmistr, Mikuláš 
z Kněževsi, pražský měšťan Jan z Kněževsi, 
Vítek z Landštejna a Želče, Bořivoj z Okoře, 
Kateřina z Klinštejna a jiní … Když r. 1420 
císař Zikmund plenil okolí Prahy, oblehl též 
kněževeskou tvrz. Obránci tvrze se vzdali 
a byli i s přítomným knězem upáleni! 

Od 16. stol. mnohé tvrze byly přestavěny na 
zámek, např. blízké Roztoky u Prahy. Jiné 
byly upraveny na sýpky apod. Kněževeská 
Tvrz patřila mezi zaniklé, i když panský 

dvůr r. 1575 koupil rytířský od Služských 
z Chlumu, rod příznivců Jednoty bratrské, 
majetek jim patřil do r. 1615.
 

(Zdroj: Výňatek z materiálů  

prom. uč. Dagmar Marty Jelínkové)                                                                                     

 naučná stezka 

 v Kněževsi

není to sice „krámek“, ale 
vstoupit můžete … Může-
te vstoupit do říše nauč-
né stezky. v každém čísle 
Kněževáka v nové rubrice 
pod názvem „naučná stez-
ka …“ budete moci vstou-
pit do říše historie, fauny, 
flóry a dalších zajímavých 
oblastí naší obce a okolí. 

V této nové rubrice Vás budeme seznamo-
vat se zajímavostmi, se kterými se v rámci 
procházek po Naučné stezce budete moci 
setkat. Hodně informací budete možná 

znát, ale možná, že se na-
jde informace, která obo-
hatí vaše dosavadní zna-
losti. Tato rubrika by měla 
být přínosem hlavně pro 
naši mladou generaci … 
Do naší krásné obce přijíž-
dí stále více a více turistů. 
Přispívají tomu nejenom 
„vyhlídkové valy“ pro zvě-
davce i nadšence letadel 
vybudované za místním 
fotbalovým hřištěm, ale 
i rozšiřující se nabídka slu-

žeb v obci (restaurace, ubytování, kvalitní 
nabídka služeb velkých i malých firem …). 
Nedílnou součástí poskytovaných služeb 
obcí se stala i „Naučná stezka Kněževes 

a okolí“. V rámci vycházky po trase stezky 
se každý výletník setká s řadou zajímavos-
tí. Historických, novodobých, z oblasti fau-
ny i flóry … Každý si vybere - i ten, kdo je 
náročný. V současné době je na trase umís-
těno 5 orientačních tabulí. Stezka je rozdě-
lena na 3 vycházkové okruhy – relaxační, 
historický a sportovní. Postupně se stezka 
bude rozšiřovat o dílčí stanoviště, popisky 
či další orientační cedule. Vše však bude 
záviset na finanční situaci obce. Dnes Vám 
nabídneme informaci ohledně zaniklé kně-
ževeské tvrze Na Slovance. Lokalita za-
niklé tvrze je turisty nejnavštěvovanějším 
místem v obci. Proto si připomeňme něco 
z historie této významné lokality.   

Luděk Černý
autor projektu                                                                                     

 Recyklujte s hasiči
Náš sbor dobrovolných hasičů se přihlásil 
do soutěže „Recyklujte s hasiči“ jedná se o celo-
roční sběrnou akci sběru starých nebo vyřaze-
ných el. Spotřebičů (pračky, ždímačky, televize, 
videa, radia, vysavače, fény, kulmy, staré vařiče, 
lednice, mikrovlnky a veškeré drobné

Sběrná místa: 
Kratochvíl Pavel - Nová čtvrť . . . . . . 603 937 819
Pejcl Václav - Na hlavní . . . . . . . . . . . 724 549 922
Botka Ondřej - Metal Produkt . . . . . . 602 874 511
Čefelín Václav -  K rybníku . . . . . . . . 607 866 020
Černý Luděk - Na Slovance . . . . . . . . 723 104 562
 
Po předběžné dohodě je možno větší spotřebiče 
odvést na místo určení! 
Za výbor SDH Kněževes  starosta Kratochvíl Pavel

Obecní úřad - akce



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 2/2015 5

 

 Úprava čerpání vody z Ouvalky

Některé firmy čerpají vodu z Ouvalky do 
cisteren hlavně k zemědělskému použití. 
Hlavní přívod byl tak nešťastně umístěn, 
že z větší části traktor s cisternou při čer-
pání vody řadu minut překážel silničnímu 
provozu. Takže např. autobusy s projíždě-
ním kolem Ouvalky měly velké problémy. 
A tak obecní úřad zajistil posunutí přívodu 
vody blíže ke kontejnerům a uvolnil tak 
průjezdnost silnice při čerpání vody. Práci 
provedl pan Vidman velice precizně – pří-
vod téměř nenarušuje vzhled tújového plo-
tu vedle dětského hřiště.

Luděk Černý                                                                       

 nový vodník v Ouvalce?

Vodník Rybička v Ouvalce stále sedí na 
mohutném kmeni a hlídá nejenom vše, co 
se děje v protékající vodě, ale hlídá i děti, 
aby se jim nic nestalo. Dělá malým dětem 
radost. Čeká na Štědrý den, aby se mu za-
mávalo pro štěstí. Za odměnu OÚ vodu 
kolem něj nechává průběžně čistit … Jen 
rybičky, které uplavaly, mu chybí. Stýská 

se mu po nich. Snad přijde doba, kdy se 
zase rybičky ve vodě objeví. Vodník Rybič-
ka je plastový. Ale co 
když přijde doba a s rybičkami ve vodě se 
z „plastového vodníka“ stane „vodník dře-
věný“ … Myslíte, že se to nemůže stát? Tak 
ještě chvilku počkejme … možná se dočká-
me ☺. 

Luděk Černý                                                                       

 „Cirkus“ v Kněževsi

18. května t. r. Kněževes navštívil „cir-
kus“. No „cirkus“ – spíš „minicirkus“ ☺. 
U Rychty se konalo jedno představení ma-
lého cirkusu Kellners. Bylo sice pouze jed-
no vystoupení, ale stálo za to … přilákalo 
hodně malých dychtivců po něčem novém. 
Těšme se na další podobnou návštěvu. 

Luděk Černý                                                                       

Odpad
Směsný komunální odpad patří do po-
pelnic. Plasty, papír a sklo se ukládají do 
kontejnerů na tříděný odpad. Prosíme 
o důkladné sešlapávání PET lahví, případ-
ně rozřezání větších plastových nádob. Co 
se týče např. papírových krabic či obalů 
z kartonu, je třeba je rozložit nebo sešlapat 
– proto opět prosíme sešlapávat. Myslete 
na to, aby nejenom vám se odpad vešel do 
kontejnerů, ale aby zbylo místo i pro ostat-
ní. Děkujeme. 
 Za OÚ Kněževes Luděk Černý

 

… čerpání vody u Ouvalky 

 Rada řidičům 

Je doba dovolených, dlouhých cest nejenom do krásných lokalit naší
republiky, ale i za její hranice – a to i v nočních hodinách. A co se v noci řidičům  může stát? 
To jste nám napsali … : …dobrá rada řidičům! / Kdyby se ti stalo, že za jízdy v noci ti někdo 
hodí vejce na přední sklo, hlavně nepouštěj stěrače, ani nestříkej vodu!!! Na skle by se ti 
vytvořila hustá mléčná neprůhledná hmota a vůbec nic neuvidíš!!! Byl bys nucen okamžitě 
zastavit a s velkou pravděpodobností budeš bleskově, v nejlepším případě, „jenom“ okra-
den …!!! Tedy, žádné stěrače, žádná voda, ale odjet na místo bezpečné a osvětlené a tam … 
Pozn.: Do reakce byl text zaslán mailem … vajíčko na skle jsme nezkoušeli ☺.

 Jan HUS a JeHO ODKaZ ve SvěTě

Osud a ideály českého učence, kněze a kazatele Mistra Jana Husa 
přibližuje výstava ve spojovacím objektu mezi terminály ve veřejné 
části na Letišti Václava Havla Praha. Návštěvníci se dozvědí, jaké 
národy a jaké osobnosti celého světa Hus inspiroval a seznámí se s jeho odkazem. 
Výstava se koná k 600. výročí Husova upálení a potrvá do 28. srpna 2015. Partne-
ry výstavy jsou kromě Českého aeroholdingu například Univerzita Karlova, British 
Council, MAITREA a Kovosvit MAS.
 Zdroj: Zpravodaj pro obce a MČ Prahy 
 v okolí Letiště Václava Havla Praha / červen 2015 

 Levnější roční jízdenka i pes zdarma

 změny v tarifu PID od 1. 7. 2015

Od 1. července 2015 zlevňuje roční předplatní jízdenka na veřej-
nou dopravu v Praze na 3 650 korun, doprovod dětí mladších tří 
let může v MHD cestovat bez jízdenky a platit již není třeba ani za 
psa. Všechny uvedené změny mají zatraktivnit cestování veřejnou 
dopravou v Praze. Podrobnosti k využití slev a výklad jednotlivých 
pojmů naleznete v Tarifu PID, který je vždy určující (kompletní 
změny na www.ropid.cz). 
 Luděk Černý (zdroj – PID / Informační zpravodaj č.12/2015)

Obecní úřad - akce
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Po velmi dlouhé době zkoušení, úprav, 
vymýšlení a bůhví čeho ještě, máme nové 
stránky. Postupně budeme doplňovat in-
formace i stránky jednotlivých spolků a or-
ganizací v naší obci. 

Stále jsou na nich ovšem problémy, některé 
části nemusejí fungovat tak jak mají, nebo 
tam chybí nějaké informace, které byste 
hledali na stránkách obce.

Budeme rádi za každou připomínku, ná-
mět, nápad, ideu, cokoli. Pište na : obec@
stredokluky.cz. PS: Úvodní obrázek nejsou 
opravdu Středokluky, bohužel zatím ne-
máme dost dobrou fotku. (Pozn.: Převzato 
z webových stránek obce Středokluky.) 

Odkaz na webové stránky Středokluk: 
www.stredokluky.cz      
 Luděk Černý

O jaké informace se s námi podělíte? 
Při nástupu do své funkce jsme hlásali 
transparentnost a krásnější obec. Leccos 
se nám již povedlo, jiné úkoly jsou během 
na dlouhou trať. V tuto chvíli jsme již vy-
běhli - připravujeme projekty pro rozšíření 
mateřské školy, pro intenzifikaci čistírny 
odpadních vod a také opravy a propoje-
ní mnohých chodníků v obci, následovat 
budou strategie rozvoje i projekty na zlep-
šení vzhledu obecních budov i obce jako 
takové. Nejvíce nás trápí stav čistírny od-
padních vod, která je již na hranici své ži-
votnosti a potřebuje nutnou rekonstrukci. 
Prvním krokem k úspěchu bylo kompletní 
vyčištění a kamerové a kouřové zkoušky 
v potrubí splaškové kanalizace. Díky této 
akci máme velmi dobrý přehled o stavu ka-
nalizačního řadu i jeho problémech. Z této 
akce vyplynula nutnost vyčistit komunika-
ce v obci, protože kanalizace byla plná ka-
mení ze zimní údržby. Nyní již běží výzva 
ke zpracování projektu intenzifikace. Jak 
pro čistírnu, tak i pro mateřskou školu bu-
deme usilovat o získání dotací.

Další velké investice jsou připraveny v na-
šich školách. Zatímco případné rozšíření 
mateřské školy je ve fázi projekce, na dru-

hém stupni školy v ulici Školské probíhá 
kompletní rekonstrukce již nevyhovující 
elektroinstalace a osvětlení. Během pra-
cí budou také opraveny povrchy ve dvou 
třídách, kabinetu dějepisu a na chodbách. 
Věřím, že na začátku školního roku budou 
žáci nadšeni, jak se jejich škola změnila. 
Myslím si, že toto nebyla poslední investi-
ce do základní školy. 

Poslední z viditelných rekonstrukcí pro-
běhla ve sportovním areálu „Koupaliště“, 
kterému se dnes říká „Plovárna“. Nový 
provozovatel udělal velký kus práce a vel-
mi zlepšil vzhled celého areálu. Věříme, že 
se stane zase příjemným místem k trávení 
volného času. 

Velkou radost mi udělaly nové webové 
stránky obce (www.stredokluky.cz). Staré 
rozhraní nenabízelo pohodlnou možnost 
vkládat informace. Nyní se snažíme oprav-
du často informovat o všem, co se v obci 
děje. Pro lepší informovanost připravu-
jeme e-mailový zpravodaj, který budeme 
rozesílat na všechny přihlášené e-mailové 
adresy (lze se přihlásit na stránkách obce). 
Tento zpravodaj doplní již zavedený profil 
na Facebooku (facebook.com/stredoinfo). 
„Tady musím dát panu starostovi zaprav-
du. Používání moderních komunikačních 
kanálů dostálo opravdu velké změny 
a udělalo se kus pořádné práce“, dodává 
Ing. Ladislav Kašpar

Jeden z projektů, který je již v přípravě, je 
možnost přechodu přes trať mezi Nový-
mi Středokluky a Kněževsí. Bohužel zde 
dochází k mnoha rizikovým situacím a je 
škoda, že není bezpečné pěší spojení mezi 
našimi obcemi. Také připravujeme projekt 
chodníčku mezi „cyklostezkou“ do Středo-
kluk a chodníky v Nových Středoklukách. 
Pokud se nám vše podaří, bude zde příjem-
né nepřerušené pěší spojení našich obcí.

Jak vnímáte obec Kněževes?
Středokluky s Kněževsí jsou sousedy již 
alespoň 700 let. Za tu dobu jsme měli určitě 
mnohé  spory i příklady dobré spolupráce. 
Zaběhlý systém využívání školní budovy 
v Kněževsi naší základní školou dle mého 
funguje velice dobře. Naši občané jezdí do 
zdravotního střediska, zatímco kněževeští 
do Středokluk na poštu. Oceňuji účast FK 
Kněževes na nedávném memoriálu věno-
vaném mému otci. 

Kam by se měla ubírat spolupráce obou obcí? 
Obce Kněževes a Středokluky spolupracují 
již mnoho let na různých projektech. Vě-
řím, že se nám povede pěší spojení našich 
obcí. Myslím, že spolupráce na sdílení zá-
kladní školy také může nadále pokračovat. 
Společně budeme jistě jednat jak s Letiš-
těm Praha, tak dalšími organizacemi, které 
narušují klidný život v našich obcích, ak-
tuálně s firmou Amazon. S panem staros-
tou Stanislavem Kettnerem se pravidelně 
setkáváme. Dovolím si také pozvat naše 
sousedy na všechny akce pořádané našimi 
spolky nebo obcí, rádi vás přivítáme.

„Nezbývá dodat, že za těch pár měsíců 
spolupráce s obcí Středokluky dostala po-
zitivní ráz a věřím, že tomu bude i nadá-
le a zorganizuje se nějaká společná akce. 
Zároveň mi dovolte Vám popřát příjemné 
letní počasí, plno sluníčka a dětem plno 
nových zážitků z prázdnin“ dodává Ing. 
Ladislav Kašpar

naši sousedé
Kněževáci a Kněževačky, opět tu 
máme rubriku „naši sousedé“. Dnes 
jsme pro vás připravili představení 
našeho dalšího váženého souseda, 
kterým je obec Středokluky. Třeba 
to nevíte, ale tato obec má nového, 
mladého starostu, který je plný elá-
nu a má rád svou obec. Jak jsem měl 
možnost pana Bc. Jaroslava Paznoch-
ta poznat, určitě je to dobrá a správná 
volba pro obec. Přeji vám příjemné 
prázdninové počtení. 

Ing. Ladislav Kašpar
zastupitel OÚ Kněževes.

 nové webové stránky obce Středokluky
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 Obecní knihovna

vÝROČÍ aUTORa (6) / Karolína Světlá 
24. 2. 1830 – 7. 9. 1899
Rodným jménem Johana Rottová, pro-
vdaná Mužáková byla blízkou přítelky-
ní Boženy Němcové (jejíž tvorbou byla 
ovlivněna). V mládí se jí dostalo vzdě-
lání, kromě češtiny a němčiny ovládala 
také francouzštinu. Ze zahraničních lite-
rátů její tvorbu ovlivnila George Sando-
vá. Je považována za zakladatelku čes-
kého vesnického románu. Pražské prózy: 
Černý Petříček, Upomínky, Zvonečková 
královna, První Češka. Venkovské pró-
zy: Vesnický román, Kříž u potoka, Ne-

modlenec, Frantina, Kantůrčice, Hubička 
a jiné ještědské povídky. Povídku Hu-
bička zpracovala jako libreto ke stejno-
jmenné opeře Bedřicha Smetany. Kromě 
těchto knih napsala celou řadu povídek 
(Společnice, Skalák, Cikánka, Lesní pan-
na…) uveřejněných v mnoha časopisech 
(Světozor, Lumír, Máj, Kresby, Květy…). 
Zachovala se její rozsáhlá koresponden-
ce, jíž udržovala se svou sestrou Sofií 
Podlipskou, se svou mladou přítelkyní 
Eliškou Krásnohorskou, ale i s přítelem 
Janem Nerudou.

Pavel Bareš
knihovník

 Gynekologie:

MUDr. Zuzana Kabrhelová 
Zdravotní  sestra: Jana Hrdinová
Tel.: Roztoky - 220910226
 Kněževes - 220950587 

Pondělí 08.00 - 13.00 Roztoky
Úterý 08.00 - 14.00 Roztoky 
Středa 07.00 - 12.00 Kněževes 
 (pouze objednané)
 10.00 - 18.00 Roztoky 
Čtvrtek 08.00 - 13.00 Roztoky
Pátek 07.30 - 13,00 Kněževes 
 (bez objednání)

 Praktický lékař a internista

MUDr. Eva Förstová
Zdravotní sestra: Milena Felcmanová
Tel.: 220 950 587

Pondělí 13.00 - 18.00
Úterý 07.45 - 13:00 
 07.45 - 08.30 (odběry krve)
Středa 07.45 - 13.00
 07.45.- 10.00 (odběry krve)
Čtvrtek 13:00 - 18:00
Pátek 07.45 - 12:00
 07.45.- 10.00 (odběry krve)

 Interní ambulance

Tel.: 220950587
 pro objednané

Pondělí 09.00 - 13.00
Čtvrtek 09.00 - 13.00 

 Zubní ordinace

MUDr. Daniela Tomášková
Zdravotní sestra: Iva Šafránková
Tel.: 220 950 587

Pondělí 06.00 - 10:00 
 + laboratoř Roztoky, Praha
Úterý 06.00 - 10.30
Středa 09.30 - 15:00
Čtvrtek  06.00 – 10.30 + laboratoř Roztoky
Pátek neordinuje se 

Pohotovost: Spálená 12, Praha 1
denně od 17.00
So + Ne + svátky NON-STOP

 Dětská ordinace

MUDr. Aleš  Pokorný
Zdravotní sestra: Ema Pavlíková 
Tel.: 233 900 794 - Jeneč 
Tel.: 220 950 587 - Kněževes 

Pondělí 10.00 -12.00 Jeneč
 14.00 - 17.00   Kněževes 
Úterý 08.00 - 11.00 nepravidelná
 ordinace (školní návštěvy)
Středa  08.00 – 13.00 Kněževes
Čtvrtek 08.00 - 13.00 Jeneč
Pátek 08.00 – 12.00 Kněževes

 Obecní muzeum

Vážení spoluobčané, v případě, že máte doma písemnosti, fotografie či předměty z dob 
minulých a chcete je zapůjčit pro účely „muzea“, kontaktujte paní Libuši Kučerovou 
či paní Janu Černou na tel. 220950606 nebo pana Luďka Černého na tel. 723104562 (e-
-mail: knezevak.ou@seznam.cz). Naší povinností by mělo být zachovat historii i pro 
další generace.  Děkujeme.

Luděk Černý

FOTOSOUTěž 
Milí čtenáři, redakce Kněževáka pro Vás vytváří novou rubriku pod názvem 
„Kněževes z jiného pohledu …“. V této nové rubrice Vám budeme v letošním roce 
nabízet fotografie Kněževse, ale z jiného úhlu pohledu … Kdo si myslí, že poznal 
místo na fotografii a správnou odpověď napíše na mail redakce Kněževáka: 
knezevak.ou@seznam.cz nebo odpověď nechá v písemné podobě na místním OÚ, 
bude ve slosování o knižní cenu. Vítěze ze správných odpovědí vylosují děti z 
místní ZŠ. Nezapomeňte napsat: jméno a příjmení, název obce kde bydlíte (ne ad-
resu) a telefon (případně mail). Soutěže se mohou zúčastnit i „mimokněževáci“. 
Hodně úspěchů všem, kdo se soutěže zúčastní, přeje redakce Kněževáka.   

 „Kněževes z jiného pohledu …“

Obecní úřad - subjekty  ZD
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 výjezd do velké Británie 2015 

1. 6.  Je Den dětí a my vyrážíme na dlouhou 
cestu do Velké Británie. První zastávka je 
v Plzni, kde nabíráme 25 žáků tamější ško-
ly s doprovodem. Cesta ubíhá bez kompli-
kací. 
2. 6.  Před 5.hodinou ranní vjíždíme do 
Londýna ,  hned vyrážíme : katedrála 
sv.Pavla, Tower Bridge, Tower of Lon-
don a mnoho dalších památek. Večer nás 
čeká první setkání v anglických rodinách. 
Před 20 hodinou přijíždíme do Oxfordu – 
Cowley na meeting point a my, plni napětí, 
čekáme, kdo si nás odveze.
3. 6.   Ráno si vyprávíme zážitky z rodiny 
a předháníme se, kdo měl co dobrého k ve-
čeři. Večer se zase na své „rodiče“ či spíše 
„prarodiče“ těšíme. Čeká nás Stratford, War-
wick a Oxford. Ve Stratfordu jsme navštívili 
dům Williama Shakespeara a prohlédli měs-
tečko, ve Warwicku na středověkém hradě 
jsme strávili krásné odpoledne a na závěr si 
prohlédli univerzitní město Oxford.

4. 6. Vyrazili jsme do lázeňského města 
Bath, viděli slavné Stonehenge. V Salisbu-
ry jsme si prohlédli katedrálu, nakupovali, 
při cestě jsme zahlédli křídového koně. Po-
slední večer a noc  v rodinách, nikdo tam 
nic nezapomněl. Při putování Anglií v au-
tobuse zpíváme.  
5. 6.  Poslední den v Anglii začal návštěvou 
letního sídla královny ve Windsoru a pak 
zpátky do 
Londýna. 15km procházku jsme zahájili 
u Buckinghamského Paláce, navštívili Ma-
dame Tussauds muzeum, kde jsme měli 
spoustu zážitků – setkání s voskovými 
postavami, ke zděšení několika účastnic 
zájezdu nebyl přítomen Justin Bieber, pro-
tože mu byla upravována hlava, 4D kino, 
horror, prohlédli Downing Street, Picadilly 
Circus, Leicester Square, věnovali se na-
kupování , vyjedli místní fastfoody, přešli 
přes Tafalgarské náměstí, kolem Westmin-
ster Abbey a na závěr poslechli Big Ben a to 
už byla pomalu půlnoc a my sedli do auto-
busu a vydali se na cestu domů. 

6. 6. Eurotunnelem přes Francii, Belgii 
a Německo jsme kolem 19 hodiny dojeli 
zpět do Středokluk.

červen 2015
Mgr. Ivana Bádalová

ředitelka ZŠ a MŠ Středokluky

Základní škola

Předškoláky s námi stužkuje pan staros-
ta Kettner jako zástupce zřizovatele školy. 
Vstup dítěte do základní školy je význam-
ným okamžikem v životě celé rodiny, stuž-
kování se proto zpravidla účastní rodiče, 
babičky, dědečkové a jiní příbuzní a známí 
dítěte a všichni se nad tou slávou dojímají. 
U nás dostávají předškoláci stužku podob-
nou té, kterou všichni známe z maturitních 
plesů. Kromě toho si odnášejí památeční 
knihu, kterou paní učitelky pečlivě vyplňují 
a také svazek pracovních sešitů Kuliferda, 
s nimiž předškoláci celý rok pod vedením 
paní učitelek pracují. Jsou to milé památky 
na poslední rok strávený ve školce přípra-
vou na školu. Památku na školní rok v naší 

školce ale dostávají i všechny ostatní děti. 
Paní učitelky ve třídách vedou dětem port-
folia, jakési deníky, do kterých vlepují fo-
tografie z akcí, kterých se to či ono dítě zú-
častnilo, je tam ukázka jeho práce, seznam 
spolužáčků, podpisy paní učitelek, společná 
fotka z oficiálního focení a to celé je sešito do 
jednoho sešitu. Sešit je tlustý více či méně, 
podle toho, kolika akcí se dítě během roku 
stačilo zúčastnit. Zde se hodí připomenout, 
že při konání větších akcí, jako je škola v pří-
rodě či Noc s Andersenem, dostávají děti 
takový sešit věnovaný pouze té které akci.  
Kromě portfólia dostaly letos děti balíček se-
stavený z dárečků od některých rodičů. Aby 
se na školku přes léto nově přijaté děti těšily 
a byly správně namotivované, zveme je již 
tradičně na Zahradní slavnost k velkému 
přivítání. Místo šerpy dostávají malinkou 
kokardu, ovšem ve stejné barvě, v jaké jsou 
stužky předškoláků. Kromě toho dostanou 
tyhle malé, zpravidla tříleté děti, svůj při-
vítací diplomek s kresbou od předškoláků 
a rovněž malý balíček s několika dárky. Po 
celou dobu konání slavnosti probíhá pro-
dejní výstava společných koláží. Letos jich 
bylo na stopadesát! Společnou koláž několi-
ka dětí nelze jen tak přidělit někomu domů, 
práce jsou proto vystaveny a podle razítek 
si každý může najít jeden či více kousků, na 

kterém se podílelo jeho dítko. Za symbolic-
ký dobrovolný poplatek si pak může takové 
dílko odnést domů k výzdobě bytu, domu, 
garáže, jak je komu libo. Výtěžek z tohoto 
prodeje a z dobrovolného vstupného vklá-
dáme do kasy fondu rodičů a je použit na 
zaplacení sponzorování plameňáka růžové-
ho v pražské Zoo. Děti si odpoledne zpestří 
skákáním na skákacím hradu, malováním 
na obličej, letos nově i tetováním. Pan a paní 
Máslovi se již tradičně starají o občerstve-
ní, k dispozici jsou koše s ovocem a drob-
né občerstvení donesené některými rodiči. 
Slavnost má pokaždé velký ohlas. Ze strany 
paní učitelek se jedná o několikatýdenní pří-
pravu, pokaždé to ovšem stojí za tu námahu 
a práci navíc. Děkujeme panu starostovi, že 
svoji účastí podporuje takové dění ve školce. 

 Mateřská škola Kněževes

Mateřská škola Zahradní
slavnost

Školní rok v mateřské škole tradičně za-
končujeme Zahradní slavností. Letos při-
padla na čtvrtek 25. června. K naší velké 
radosti nám přálo počasí, které se právě 
až do toho čtvrtka moc netvářilo. Pro jisto-
tu jsme si na obci domluvili, že v případě 
deště se s celou slavností přesuneme do 
sálu Kulturního domu, ale na to naštěstí 
nedošlo. Naše zahradní slavnost má tři 
hlavní body – stužkování odcházejících 
předškoláků, rozdávání portfólií v obou 
třídách a vítání nově přijatých dětí. 
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 Škola v přírodě, Skryje 2015

Letošní školní rok jsme opět vyrazili s žáky 
3., 4. a 5. třídy do Skryjí u Rakovníka. Po-
časí vyšlo jako na objednávku, vůbec nepr-
šelo a nebylo ani velké horko nebo zima. 
Na výlet jsme jeli tentokrát do Nižboru, 
kde jsme měli objednaný program na zám-
ku. Jmenoval se Pravěk a děti se na vlastní 
kůži přesvědčily, jak to naši předci vůbec 
neměli jednoduché. Následovala exkurze 
do sklárny, kde jsme se podívali, jak pracné 
je vyrobit předměty ze skla. Žáci na závěr 
obdrželi i malý dárek – skleněného slona 
pro štěstí. 

Cena celého pobytu byla pro rodiče velice 
příznivá, neboť nám velkou měrou přispěl 
OÚ Kněževes a OÚ Číčovice, kterým tou-
to cestou děkujeme. Cestu autobusem tam 
i zpět pokryly tyto příspěvky. Spolek žen 
Kněževes a senioři z Kněževsi (z akce Čaje 
pro seniory …) zase přispěli na odměny za 
olympiádu a vstup do muzea ve Skryjích. 
Také jim patří náš dík. 

Na závěr přikládám některé slohové práce 
žáků 3. třídy na téma Škola v přírodě. 

Za děti i učitele 3., 4., a 5. třídy 
Mgr. Iva Farová

První den jsme jeli autobusem ze Středokluk do 
Skryjí a než jsme dorazili, tak se Romanovi vylilo 
pití do batohu. Mohl za to Dominik, protože mu 
do něj kopal, když ho měl položený na podlaze. 
Potom jsme dojeli k domu školy v přírodě ve Skry-
jích. Pak jsme si šli vybalit věci a konečně šli ven 
hrát fotbal. Po něm jsme šli na oběd a zase se opa-
kovalo to samé po obědě. Šli jsme hrát zase fotbal a 
potom už byla večeře, po které jsme šli spát. 

Druhý den jsme šli psát učivo a pak byl oběd a po 
obědě jsme šli ven na stopovačku k jezírkům. Při 
cestě zpátky jsem našel kus vojenského oblečení. 
Potom, co jsme přišli nazpátek, většina třídy šla 
hrát fotbal. Po fotbale jsme šli do jídelny na večeři. 
Po večeři jsme si chvilku dělali srandu z nového 
slova, které se vyslovuje čůča. Potom jsme se šli 
vykoupat a po vykoupání ihned spát.

Třetí den jsme šli na snídani a po ní jeli na zámek 
do Nižboru a tam jsme se koukali na kostry mrt-
vých lidí. Pak jsme se učili, jak se ve středověku 
vyrábělo jídlo kromě masa. Potom jsme se ještě 
koukali, jak kovář dělal věci z drátků a ukazoval 
nám, jak se dělá prstýnek. Ještě jsme se šli podí-
vat, jak se ve středověku oblékali. Pak jsme se šli 
podívat do sklárny, jak se vyrábějí věci ze skla. Po 
sklárně jsme jeli zpátky do Skryjí. Po příjezdu jsme 
šli do muzea. Po příchodu z muzea jsme šli na po-
koj a potom na večeři. Po večeři jsme měli bojovku, 
ze které jsme se vrátili ve 21,00 hodin zpět na pokoj 
a šli spát. 

Čtvrtý den jsme se po probuzení šli nasnídat a po 
snídani učit. Po vyučování jsme šli na 
stopovačku naučné stezky „Skryjský luh“ a potom 
na oběd. Po obědě jsme hráli fotbal, ze 

kterého jsme šli na večeři. Po večeři jsme se šli vy-
strašit na hřbitov. Po příchodu na pokoj jsme šli 
konečně spát.

Pátý den po probuzení jsme si dělali s klukama 
žertíky až do snídaně. Po snídani jsme 
měli olympiádu a po ní oběd. Po obědě jsme šli 
hrát fotbal a běhat venku a to jsme dělali až 
do večeře. Po večeři jsme šli ihned spát. 

Šestý den jsme dostali diplomy za celý týden a 
pak už jsme si jenom sbalili věci a odjeli domů.
Moc se mi škola v přírodě líbila a doufám, že příští 
rok na ni zase pojedeme.

 (má slova – Lukáš Hašpl)

Nejdřív, jak jsem přišla na dětský 
den, tak jsme se všichni připravi-
li. Pak to všechno začalo. 
Všichni se rozdělili do týmů.  
A začaly soutěže, například chů-
dy. Pak jsme dostávali u každé 
soutěže razítka a bonbón. Pak 
jsme se mohli namalovat. Poté 
byla stopovačka za pokladem. 
Potom vše skončilo, no konec 
ještě nebyl, protože přijeli hasiči a 
mohli jsme stříkat hadicí a sedět 
v hasičském autě. Moc se mi tam 
líbilo. 

eliška Rákosníková
3. třída ZŠ a MŠ Středokluky

Pondělí - Přijeli jsme autobusem a pak jsme si vybalovali. A pak jsme 
šli do lesa a pak na hřiště. 
Úterý - Ráno jsme se učili a pak jsme šli k jezírku a pak jsme hráli hry. 
Středa - Ráno jsme vyrazili na zámek Nižbor a hráli jsme na pravěk a 
šli jsme do sklárny a večer byla noční bojovka. 
Čtvrtek - Ráno jsme se učili a pak byla stopovaná a pak jsme hráli hry 
a zase jsme hledali trilobity.
Pátek - Ráno jsme se zase učili a pak byla úžasná olympiáda a pak 
jsme šli na hřbitov a pak jsme sledovali muflony.
sobota - Ráno bylo hodnocení olympiády, pak jsme balili a na závěr 
jsme dojeli a po cestě jsem viděla koně.
Příjezd domů - Přijela jsem a mamka mi přiběhla z Kněževsi až ke 
mně do Středokluk a to je konec.
Škola v přírodě je prostě 1! 

Rozálie Čermáková
3. třída

Nejdřív jsme se ubytovali. Ubytování 
bylo útulné. Pak jsme si šli do lesa stavět 
domečky. Taky jsme se učili. Odpoledne 
byly hry na hřišti. Jeden den jsme stopo-
vali čtvrťáky a páťáky k jezírkům. Čekala 
nás i večerní bojovka. 
Nejvíc se mi líbilo hledání trilobitů, pro-
tože jsem našel moc hezkého. A taky se 
mi líbila sklárna Nižbor. Byla to bomba. 
Takové horko jsem v životě neviděl. Vý-
robky byly moc hezké. A v sobotu ráno  
jsme se sbalili a odjeli domů. 

Lukáš Kotík
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TJ Sokol Kněževes
 Fotbal

Fotbalová sezóna 2014-2015 skončila sym-
patickým devátým místem
V červnu skončila další sezóna našeho fot-
balového týmu. Jarní část lze hodnotit jako 
vydařenou, bodovali jsme v devíti zápasech. 

Začátek jarní části byl vynikající, v obou 
přátelských zápasech jsme porazili. Jeneč 
velkým rozdílem 10:4. Lepší vstup jsme 
si nemohli přát. První mistrovský zápasy 
se sice již tolik nevydařily, ale hráli jsme 
se soupeři, jež se stali lídry celé tabulky. 
V zápasech s ostatními jsme již vyhrávali 
a získali potřebné body. Střed tabulky jsme 
drželi a tím měli jistotu dalšího pokračová-
ní ve III. třídě. Konečné deváté místo v ta-
bulce celého ročníku splnilo naše cíle.  

První zápasy nové sezony proběhnout 
koncem srpna, budeme rádi  přijdete-li 
nám fandit. Zajímavostí příchozí sezóny je 
přechod na elektronické zápisy i registra-
ce. Od srpna, tak končí plastové registrační 
průkazy, vyplňování formulářů a mnohé 
další symboly minulých několika deseti-
letí.

Více o našich zápasech, ať odehraných či 
plánovaných najdete na stránkách Kněže-
veského fotbalu - www.knezevessokol.es-
tranky.cz. Připravili jsme i místo pro vaše 
komentáře a náměty. 

Konečná tabulka III.tř. odd. B 22.6.2015
1. FK Kosoř 26 24 1 1 137 : 21 73
2. SK Roztoky 26 23 1 2 116 : 31 70
3. AFK Horoměřice 26 18 3 5 95 : 38 57
4. Sokol Dobrovíz 26 16 2 8 76 : 40 50
5. SK Kazín 26 15 3 8 88 : 63 48
6. SK Rudná 26 13 1 12 58: 50 40
7. Sokol Červený Újezd 26 11 6 9 51 : 41 39
8. SK Třebotov 26 9 5 12 32 : 62 32
9. Sokol Kněževes 26 9 4 13 58 : 67 31
10. Sokol Velké Přílepy 26 9 2 15 47 : 66 29
11. FK Mníšek pod Brdy B 26 5 2 19 32 : 92 17
12. Sokol Jinočany 26 5 2 19 37 : 103 17
13. Sokol Tuchoměřice B 26 4 3 19 28 : 106 15
14. Slavia Drahelčice 26 3 1 22 21 : 96 10

Kompletní přehled jarních zápasů:
Kněževes - Tuchoměřice B 1 : 2 ( 0 : 1 ) 14.6.2015

Jinočany - Kněževes 1 : 3 ( 0 : 2 ) 7.6.2015
Kněževes - Horoměřice 4 : 4 ( 2 : 3 ) 31.5.2015

Kazín - Kněževes 2 : 2 ( 1 : 2 ) 23.5.2015
Kněževes - Kosoř 0 : 4 ( 0 : 3 ) 17.5.2015

V. Přílepy - Kněževes 1 : 4 ( 0 : 3 ) 9.5.2015
Kněževes - Rudná 0 : 1 ( 0 : 0 ) 3.5.2015

Červený Újezd - Kněževes 2 : 1 ( 1 : 1 ) 25.4.2015
Kněževes - Třebotov 6 : 1 ( 0 : 1 ) 19.4.2015
Mníšek B - Kněževes 1 : 3 ( 1 : 2 ) 12.4.2015

Kněževes - Drahelčice 3 : 0 (0:0) 5.4.2015
Dobrovíz - Kněževes 4 : 3 ( 1 : 1 ) 28.3.2015
Roztoky - Kněževes 3 : 0 ( 2 : 0 ) 21.3.2015

Kněževes - TJ Volduchy 2 : 0 ( 2 : 0 ) 16.3.2015
Kněževes - Jeneč B 10 : 2 ( 4 : 1 ) 10.3.2015

 Úspěšně proběhl 10.-tý ročník 
 Memoriálu Františka Kubra 

Ve dnech 20. a 21. června proběhl již  
10.ročník turnaje, jenž organizujeme na 
počest Františka Kubra. Stejná mužstva, 
jež loni předváděla skvělé výkony, se za-
pojila i letos a po zajímavých zápasech 
bylo nakonec i pořadí stejné jako loňské.

V sobotu v krásném zápase remizovala 
Hostouň s Jenčí 6 : 6. Hostouň postoupila 
na penalty v poměru 5 : 4. Kněževes si cel-
kem bez problémů poradila v derby utkání 
se Středokluky 3 : 0.

V utkání o třetí místo Jenečtí vysoko pora-
zili Středokluky 8: 1. Finálové utkání naši 
hráči začali famózně. Velmi silná Hostouň 
(s pěti hráči A mužstva hrající krajský pře-
bor) prohrávala ve 22 minutě 2 : 0 a ještě 
poločas skončil našim vedením 2 : 1. Ve 
druhé půlce už Kněževes fyzicky nestačila 
a Hostouňští zaslouženě skóre otočili. Přes-
to našim hráčům patří uznání za výborný 
výkon a obětavost až do konce zápasu.

 výsledky a pořadí:                                      

sobota:       
Hostouň - Jeneč 6 : 6 ( 1 : 3 ) 
na pok. kopy  5 : 4    

Kněževes - Středokluky 3 : 0 ( 1 : 0 )  
Branky: Racocha ml., Rákos Michal, Černý 
(Ruzyně )

neděle:
Jeneč - Středokluky  8 : 1 ( 6 : 1 )                                                 
Kněževes - Hostouň  2 : 5 ( 2 : 1 )
Branky: Racocha ml, Staněk

Konečné pořadí:
1. Hostouň
2. Kněževes
3. Jeneč
4. Středokluky

 Ing. vladimír Bareš
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Konečná tabulka III.tř. odd. B 22.6.2015
1. FK Kosoř 26 24 1 1 137 : 21 73
2. SK Roztoky 26 23 1 2 116 : 31 70
3. AFK Horoměřice 26 18 3 5 95 : 38 57
4. Sokol Dobrovíz 26 16 2 8 76 : 40 50
5. SK Kazín 26 15 3 8 88 : 63 48
6. SK Rudná 26 13 1 12 58: 50 40
7. Sokol Červený Újezd 26 11 6 9 51 : 41 39
8. SK Třebotov 26 9 5 12 32 : 62 32
9. Sokol Kněževes 26 9 4 13 58 : 67 31
10. Sokol Velké Přílepy 26 9 2 15 47 : 66 29
11. FK Mníšek pod Brdy B 26 5 2 19 32 : 92 17
12. Sokol Jinočany 26 5 2 19 37 : 103 17
13. Sokol Tuchoměřice B 26 4 3 19 28 : 106 15
14. Slavia Drahelčice 26 3 1 22 21 : 96 10

Kompletní přehled jarních zápasů:
Kněževes - Tuchoměřice B 1 : 2 ( 0 : 1 ) 14.6.2015

Jinočany - Kněževes 1 : 3 ( 0 : 2 ) 7.6.2015
Kněževes - Horoměřice 4 : 4 ( 2 : 3 ) 31.5.2015

Kazín - Kněževes 2 : 2 ( 1 : 2 ) 23.5.2015
Kněževes - Kosoř 0 : 4 ( 0 : 3 ) 17.5.2015

V. Přílepy - Kněževes 1 : 4 ( 0 : 3 ) 9.5.2015
Kněževes - Rudná 0 : 1 ( 0 : 0 ) 3.5.2015

Červený Újezd - Kněževes 2 : 1 ( 1 : 1 ) 25.4.2015
Kněževes - Třebotov 6 : 1 ( 0 : 1 ) 19.4.2015
Mníšek B - Kněževes 1 : 3 ( 1 : 2 ) 12.4.2015

Kněževes - Drahelčice 3 : 0 (0:0) 5.4.2015
Dobrovíz - Kněževes 4 : 3 ( 1 : 1 ) 28.3.2015
Roztoky - Kněževes 3 : 0 ( 2 : 0 ) 21.3.2015

Kněževes - TJ Volduchy 2 : 0 ( 2 : 0 ) 16.3.2015
Kněževes - Jeneč B 10 : 2 ( 4 : 1 ) 10.3.2015

 volejbalisté na „Rybníku“ 

Již několik let si vždy na jaře s volejbalo-
vým oddílem uděláme  společný výlet. 
Letos jsme 1. května využili možnosti 
prodlouženého víkendu a vydali se na 
delší pobyt. Zvolili jsme rekreační stře-
disko Rybník v chráněné krajinné oblasti 
Český les.  

Na cestu jsme vyjeli hned ráno. Naše prv-
ní zastávka byl hrad Točník. Procházkou 
z parkoviště jsme se pomalu dostali až ke 
hradu, kde jsme si prošli všechny volně pří-
stupné prostory, královské komnaty i kapli 
sv. Bartoloměje. Samozřejmě velkým lá-

kadlem byli i medvědí sourozenci „Agáta 
a Martin“, kteří mají na hradě (nebo spíše 
pod hradem) svůj domov. V sobotu jsme 
se vydali  na pěší túru - turistické stezky 
nás vedly přes několik zaniklých vesnic až 
k pramenu řeky Radbuzy. Vodu z prame-
ne jsme ochutnali a zapsali se do pamětní 
knihy.  Po návratu z túry jsme vyzkoušeli 
tamní multifunkční hřiště, na kterém jsme 
si zahráli náš oblíbený volejbálek. Každý 

den po večeři jsme využili zbývající čas na 
turnaj v bowlingu. Poslední den jsme po 
snídani vyrazili k domovu. Ani zpět jsme 
nejeli přímo, ale navštívili jsme park Bo-
heminium u Mariánských Lázní. Ve volné 
přírodě jsou tu vystaveny makety hradů, 
zámků i rozhleden, jsou tu větrné i vodní 
mlýny, stará tvrz, letiště, nádraží, lanovka 
na Ještěd a další. Všechny modely jsou 25x 
zmenšené a zcela odpovídají originálům.  
Můžete zde vidět i to, co Vám při prohlídce 
skutečných hradů a zámků zůstává zakryto 
jinými stavbami nebo stromy. 

No, a když k tomu přidáme, že meteoro-
logická předpověď deštivého víkendu ne-
vyšla, musíme konstatovat, že letošní výlet 
se nám povedl a těšíme se, co vymyslíme 
příště. 
 eva Hanzlíková a kol.

rekreační středisko Rybník

park Boheminium

 volejbalový „Kout“

V rámci  oslav 500 let od první písemné 
zmínky o založení obce Kout na Šumavě 
pořádal  v sobotu 6.6. 2015 volejbalový od-
díl místního Sokola 9. ročník turnaje smíše-
ných družstev. Přihlášeno bylo 15 družstev 
z Křimic, Kněževsi u Prahy, Prahy-Libně, 
Plzně, Dobřan, Postřekova, Horšovského 
Týna, Mrákova, Kdyně, Blížejova, Domaž-
lic, Klenčí, Pocinovic a místních volejbalis-
tů. V areálu na Koutském zámku pořadate-
lé připravili tři kurty. 

Družstva byla rozdělena do tří skupin, kde 
se hrálo každý s každým. Počasí hráče ne-
šetřilo a tak nejen v průběhu zápasů, ale 

i na závěr teklo Koutské pivo proudem. 
Nejen pivo, ale i dostatek jídla, domácí 
sladkosti a tradiční pečené prasátko bylo 
pro soutěžící připraveno. První místo ob-
sadilo družstvo Křimic, druzí byli Slimáci 
Klenčí a třetí skončili místní Dřeváci. 
Všichni účastníci děkují za vzornou organi-
zaci samotného turnaje, také za péči o hrá-
če během zápasů, ale i po skončení bojů. 
Pořadatelé děkují sponzorům i šikovným 
ženám za pečené dobroty.
  Helena Klimentová

zámek Kout na Šumavě

elita Kněževes
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 Info-dodatek: 

Za TJ Sokol Kněževes do Kouta přijelo 
družstvo volejbalu pod názvem „ELITA 
Kněževes“. Hráli jsme na trávě. Ve skupině 
jsme skončili třetí a v konečném pořadí na 
devátém místě. Bydleli jsme na zámku … 
V sobotu po zápasech jsme se jeli vykoupat 
do Kdyně – tamního velice pěkného kry-

tého bazénu. V neděli, než jsme vyjeli na 
tradiční výlet, nás místní „profi“ hasiči po-
zvali na prohlídku místní hasičské zbrojni-
ce.  Naše ženy si dokonce mohly vyzkoušet 
i profesionální přilby. Historií nás prováděl 
pamětník a dlouholetý hasič Jiří Kliment 
(35 let profesionál, nyní dobrovolný) a veli-
tel hasičů pan Richard Antony.  Pak jsme se 
na doporučení Ivo Hanuska zajeli podívat 
do „Lomečku“ – skalnatého lomu blízko 
Kouta. Něco nádherného. Potápěči, ryby, 
koupání, vyřezávané sochy, pirátská dře-
věná loď, zmrzlina, sluníčko, … a na závěr 
vodní tubus – kolmé schody do podvodní 
rozhledny. Magda Čefelínová naházela 
v okolí tubusu krmení pro ryby a dole – 
metroví kapři, karasové, … i potápěči. Pak 
jsme se krátce zastavili v zámeckém parku 
u Chudenic … 

Hlad nás přemohl a v Chudenicích jsme 
si zašli do restaurace a minipivovaru Sta-
rá škola na baštu s vynikajícím pivkem 
(Bubák 11, Sukuba 13 …). Navštívili jsme 
i místní minipivovar. Tradice uvádí, že 
každé pivo, které odchází z pivovaru, má 
v sobě malé tajemství a nevysvětlitelný 
požitek – říkají mu „pivo s duchem“. Další 
zastávkou byla rozhledna Bolfánek u Chu-
denic z roku 1845. (Pozn.: Nachází se na 
nejvyšším vrcholu lesa Žďár – 583 m n.m.), 
je vysoká 45 m, má 138 schodů, z rozhled-

ny je výhled na panorama Šumavy, vrcholy 
Českého lesa, Radyni, Plzeň, Brdy, Krušné 
hory i vrcholky Alp.) Přímo pod rozhled-
nou jsme si prošli přírodní amfiteátr, kde 
sólisté ND během roku hrají operu „Chu-
denická Rusalka Bledá“ (… že bychom se 
na ni zajeli někdy podívat …). 
No a to byl závěr naší návštěvy Kouta na 
Šumavě a jeho okolí. Kam asi pojedeme pří-
ští rok … 

Luděk Černý

 volejbal v Pocinovicích

TJ Sokol Pocinovice nás pozval na volejba-
lový sportovní turnaj smíšených družstev 
o pohár starosty obce Pocinovice. Turnaj 
se konal 20. 6. 2015 na čtyřech antukových 
kurtech v areálu Sokola Pocinovice. Pro 
zkvalitnění turnaje organizátor vytvořil 
dvě výkonnostní kategorie, takže si mohla 
zahrát i družstva amatérská. Celkem bylo 
16 družstev. 

Elita Kněževes skončila na výborném  
5. místě. Začalo se v 8.00, startovné bylo 
1000,- na družstvo a v ceně byly hodnot-
né ceny, poháry, volejbalové míče. V ceně 
startovného bylo též občerstvení – grilo-
vané kuřátko, klobásky … Počet hráčů byl 
4 + 2 (min. dvě ženy na hřišti). Turnaj byl 
celodenní a byl zakončen večerní zábavou. 

Zároveň s volejbalovým turnajem probíhal 
v přilehlém areálu velký turnaj v malé ko-
pané. Počasí bylo sice střídavé – sluníčko 
střídaly průtrže mračen, takže byly dost 
velké přestávky mezi zápasy. Dokonce 
jsme museli pomáhat i s úpravou antuky 
na kurtech a lajnováním, ale akce to byla 
zdařilá. Přátelská atmosféra vládla po celou 
dobu turnaje. 

Velké poděkování patří celému organizač-
nímu týmu, který volejbalovou akci připra-
voval v čele s panem Ladislavem Sazamou. 
Závěrem jsme na oplátku družstvo Pocino-

vic pozvali na volejbalový turnaj o „Kně-
ževeský pohár“, který chceme uspořádat 
v září. 

Luděk Černý

návštěva hasičské zbrojnice v Koutě

 „eliťačky“ v hasičském

Volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes 
srdečně zve všechny příznivce volejbalu 

na volejbalový turnaj o „Kněževeský 
pohár“. Šestkový volejbal smíšených

 družstev se bude konat 

5. září od 9 hodin

na místním volejbalovém hřišti. 

Předpokládaný počet družstev je 8. 
Přijďte podpořit naši „Elitu Kněževes“.

kněževeský
pohár

rozhledna Bolfánek
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Svaz žen - Klub Kněževes
Drakiáda - pouštění draků 
a jiných létajících těles.
Sobota 10. 10. od  10.00-12.00 na místním 
fotbalovém hřišti.

Halloweenská párty - Dlabání dýní 
a řepy
Sobota 10. 10. od  15.00-17.00 v kulturním 
domě.

Diakonie - Humanitární sbírka ve spo-
lupráci s místním OÚ, sběr šatstva, obu-
vi, lůžkovin a ostatních potřebných věcí.
Neděle 11. 10. od 10,00 -12,00 v kulturním 
domě, příjem věcí  u  zadního  vchodu.

Mikulášská besídka pro děti
Sobota 28. 11. od 14.00-17.00 v kulturním 
domě.

Soutěž o nejhezčí vánoční svícen
Příjem svícnů v pátek 27. 11. od 18.00-20.00  
v kulturním domě. Svícny vystavíme 28. 11. 
na dětské mikulášské, kde budou hodnoceny.

Mikulášská zábava pro dospělé
Sobota 28. 11. od 20.00 v kulturním domě, 
k tanci a poslechu hraje skupina 
PREMIUM-BAND.

akce Českého svazu žen 
do konce roku 2015

 Dětský den sobota 30. 5. 2015

Svatý Petr nás letos nechal ve štychu. Od 
časného rána se honily mraky a hrozilo, že 
bude každou chvíli pršet. Přesto v deset do-
poledne přišlo na hřiště téměř čtyřicet dětí s 
rodiči a prarodiči, aby si zasoutěžily, zahrá-
ly a nechaly se zkrášlit na obličeji. Děti byly 
rozděleny do tří skupin a soutěžení mohlo 
začít. Mezitím se postupně nechávaly ma-
lovat paní Přibylovou. Všichni batmanové, 
kočičky, lvi, motýlci atd. se zase postupně 
zapojovali do skákání v pytlích, házení 
kroužků, pytlíků s korálky, překážkové 

dráhy, chůze na chůdách. Po tradičním 
lanovém přetahování dětí proti dospělým 
následovalo rozdávání diplomů, sladkostí 
a pitíček. Když si děti trochu odpočinuly, 
všechny společně šly hledat poklad. Dvou-
kilometrová trasa s pěti záchytnými body, 
kde děti musely splnit dané úkoly, končila 
opět na hřišti. Všechny se rozběhly po ce-
lém prostoru a hledaly poklad – dřevěnou 
truhlu. A co v ní bylo? Když se opět všech-
ny děti u ní shromáždily, ten kdo ji objevil 
(Daneček Čáp), ji mohl otevřít. Uvnitř byly 
pro všechny děti zmrzliny. Dostalo se na 
všechny i na rodiče. Hasičskou soutěž pro-

fesionálně připravili naši hasiči SDH Kně-
ževes. Závěr opět patřil jim. Péťa nastavil 
hadice a Vašek pomáhal dětem při stříká-
ní hadicí na cíl. Celé dopoledne připravily 
ženy ČSŽ Kněževes za finanční podpory 
Obecního úřadu Kněževes a sponzorů. Vše 
probíhalo za doprovodu repro hudby, kte-
rou zajišťovali Honza, Tomáš a Robert. O 
občerstvení pro dospělé se postarali man-
želé Kratochvílovi. Pan Berka jako vždy 
perfektně připravil hřiště. Fotografoval Jan 
Holan. Všem patří velké díky!
 Bohdana Pavlíková

ženy „na CIBULCe“

Středočeský kraj ČSŽ pořádal pro členky 
základních organizací jako každý rok akci. 
V roce 2015 to byla účast na natáčení po-
řadu „SEJDEME SE NA CIBULCE“ pro 
televizi Barrandov v divadle U Hasičů v 
Praze. Celkem nás bylo 250 žen z 8 okresů 
Středočeského kraje. Za Klub žen Kněže-
ves Praha-venkov nás bylo 14 žen a jeden 
muž. Akce se konala 10.2. 2015. Natáčeny 

byly celkem dva díly a natáčení trvalo od 
12 do 16 hodin. První část byla s hosty Mar-
ty Kubišové a v televizi Barrandov se bude 
tento pořad vysílat 25.8 a 29.8., druhý díl 
zvířata a jejich páníčci se budou vysílat 5.9. 
a 9.9. 2015 ve večerních hodinách. Kdo je 
zvědavý, jaké to opravdu bylo, ať se dívá 
na Barrandov na pořad uváděný panem 
Cibulkou pod názvem „SEJDEME SE NA 
CIBULCE“.
 Květa Barešová

 Gardenpark v Jenči

Klub žen Kněževes se zúčastnil akce pořá-
dané okresní radou žen Praha-venkov.
Akce se konala 13.6. 2015 v nově otevře-
ném přírodním parku v Jenči (www.Gar-
denpark.cz). Zúčastnily se ženy z celého 
okresu. V parku nás provedla průvodkyně 
a měly jsme možnost projít i ještě neotevře-
nou částí parku s výhledem na letiště Pra-
ha. Budování parku je v 1. etapě a počítá 
se s mnohostranným využitím. Vstupenky 
platí též jako sleva na nákup v zahradním 
centru, které je součástí areálu. Bylo nás do-
cela hodně. Jen z Kněževsi nás bylo 15. Jelo 
se na kolech, CYKLOVLÁČKEM i auty. 
Počasí nám přálo, ale bylo zavřené občerst-
vení. Za nás všechny mohu říci je to pěkné 
a více takových akcí si všechny přejeme i v 
budoucnu. 
 Květa Barešová
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 Jarní aktivita hasičů

Druhá čtvrtina roku bývá pro hasiče vždy 
plná aktivit. Dříve to bylo většinou zapl-
něno tréninkem a přípravou na místní ha-
sičský pohár, který se ale již třetím rokem 
nekoná. 

První přerušení nastalo právě v době naše-
ho 120. výročí, a to z důvodů technických a 
stavebních úprav sportovního areálu, které 
jsme pro soutěž využívali. 

V poslední době je to způsobeno převážně 
tím, že nedokážeme seskupit stálé soutěžní 
družstvo (pracovní zaneprázdněnost v za-
městnání, odchod některých hasičů mimo 
obec či nezájem některých členů dříve ak-
tivně působících). Takže nakonec pro nás 
byla úspěchem „povinná“ účast na okrsko-
vé soutěži ve Středoklukách, která se usku-
tečnila v sobotu 15. května v areálu kou-
paliště pod dozorem velitele okrsku Pavla 
Kratochvíla a starosty SDH Středokluky 
Stanislava Šerfa. Naše zásahové družstvo 
museli doplnit náhradníci z řad „matado-
rů“ a pomohli také zapůjčením mladých 
hasičů i Středokluky. Téměř bez nácviků a 
díky udržované technice jsme se nakonec v 
soutěži umístili na třetím místě s časem 34 
sekund. Na to, že to byl zásah bez přípravy 
„jako na písknutí“, můžeme výsledek hod-
notit kladně. Soutěže se zúčastnilo družstvo 
ve složení: Čefelín Václav st., Černý Luděk, 
Botka Ondřej, Danko Pavel, Matiášek Petr, 
Hlava Dan a Kamenik Vojta. Kromě ome-
zení účastí na soutěžích, kterých jsme se v 
tomto čase každoročně účastnili, jsme byli 
jinak aktivní. Jednalo se o práce a výpomoc 
pro obec a místní spolky. Koncem dubna 

jsme pomáhali v rámci přípravy stavby a 
dohledu při pálení „čarodějnic“, které se 
konaly znovu v areálu hřiště. S ohledem na 
výstavbu nové budovy sociálního zázemí 
v blízkosti ohniště muselo pálení proběh-
nout oproti dřívějším rokům „kultivova-
ně“. Hasiči proto vytvořili hranici z dříví, 
které získali vyčištěním zbylých polomů v 
prostorách pěší zóny okolo rybníka. Dal-
ší aktivity byly v rámci spolupráce mezi 
spolky, kde jsou naši členové sami činní, 
či jejich rodinní příslušníci. Tím byl dovoz 
a příprava Staročeských májů z tuchomě-
řického lesa, kde jsme měli domluveno 
kácení stromu na velkou májku a dalších 
stromků na malé májky pro výzdobu. Dále 
následovala pomoc při dětském dni, kde 
byla také připravena požární technika. Zde 
si mohly malé děti zkusit stříkat proudnicí 
na cíl za asistence V. Čefelína st. Poslední 

brigádou byla práce na místní skládce, kde 
byl zlikvidován biologický odpad od obča-
nů, který přebýval v rámci úpravy pálení 
čarodějnic. Všech těchto akcí se zúčastnili 
až na výjimky členové hasičského výboru.  
Kratochvíl Pavel, Čefelín Václav st, Botka 
Ondřej, Čefelín Václav ml., Souček Robert, 
Seiner Tomáš, Pejcl Václav, Jiří Labač a Ma-
tiášek Petr.                                        
 Za SDH Kněževes
 Robert Souček

SDH Kněževes
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 Sezení Baráčníků - 13. 6.

v Baráčnické Rychtě se opět sešli ba-
ráčníci k sezení. Hlavním bodem bylo 
hodnocení Staročeských májů. Před-
tím ale soused Karel Marval v zastou-
pení pogratuloval k výročí narozenin a 
svátků členům Obce.

Tetička vzdělavatelka Marie Novotná pře-
četla článek o 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa a Mezinárodním dni boje proti 
drogám. 

Máje byly hodnoceny celkově kladně. Jen 
počet dívek, kde se tancovalo, byl malý. 
Návrh na zrušení průvodu zachránil sou-
sed  Marval, který po vzoru Čičovic na-
vrhnul, že by se hrálo a tancovalo nejenom 
u nezadaných dívek, ale u všech občanů, 
kteří o to budou mít zájem. Bylo konstato-
váno, že tuto tradici je potřeba udržet … 
Rychtář Zdeněk Vorlíček všem, kdo se po-
díleli na pořádání Májů, poděkoval včetně 
OÚ Kněževes a všem partnerům. Mimo-
řádné poděkování bylo uděleno tetičkám 
Daně Čermákové a Evě Jaklové a souse-
dovi Mílovi Čermákovi a Ondrovi Botko-
vi. Byla podána zpráva o účasti na Májích 
v Čičovicích, na sezení III. župy v Praze, 

byla schválena spolupráce s Muzeem krojů 
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska včetně 
zájezdu do Muzea v Kněževsi u Rakovníka 
(září). 

Dále bylo rozhodnuto uskutečnit v červen-
ci brigádu na natření Rychty, zajistit inter-
net do Rychty, účastnit se oslav 600. Výročí 
Jana Husa na Veleobci v Praze (17.6.), fot-
balového turnaje v Kněževsi (20.6.), 9. Čajů 
pro seniory (27.6.) a akce baráčníků ze Stře-
dokluk (pietní akt v Černovičkách – 6.7.). 
Závěrem bylo odsouhlaseno konání sezení 
baráčníků od 15.00. Po ukončení sezení se 
dále pokračovalo v diskuzích na jednotlivá 
témata, ale to už za vůně grilovaných klo-
básek … (griloval soused Bohdan Zeidler). 
 soused Luděk Černý

 Muzeum krojů v Kněževsi

Obec Baráčníků Kněževes navázala veli-
ce úzký kontakt se zástupci Muzea krojů 
Čech, Moravy, Slezska a Slovenka. Muze-
um se nachází v Kněževsi u Rakovníka. V 
tamní místní Základní škole mají uvolněné 
3 třídy, kde je vystaveno na cca 200 kro-

jů. Pro další stovky krojů se hledají nové 
prostory. Osobně jsem Muzeum navštívil 
– nádhera … Kroje z Chodska, Plzeňska, 
Moravy, Slovenska, středočeské … orna-
menty, výšivky, … dýchla na mě historie, 
tradice … Při jednání s ředitelkou Muzea 
paní Věrou Čurdovou bylo 

dojednáno, že navštíví Staročeské máje, 
kde se na sezení baráčníků domluví poten-
cionální spolupráce. A to se také stalo. Paní 
Čurdová přijela na Máje, kde se osobně 
setkala s rychtářem Zdeňkem Vorlíčkem, s 
některými členy z řad baráčníků a dokonce 
s předsedkyní Spolku Havlíček paní Libuší 
Kučerovou. Byla předjednána spolupráce 
a dokonce i návštěva Muzea v partnerské 
Kněževsi s členy dalších spolků v naší Kně-
ževsi. Baráčníci v současné době jednají s 
vedením naší obce, zdali by se nenalezlo 
místo, kde by se část krojů mohla vystavo-
vat. Vznik „Muzea krojů“ v naší Kněževsi 
by nejenom obohatilo turistiku v obci, ale 
pomohlo by řadě podnikatelů k rozšíření 
svých služeb. Snad se to povede … 
 soused Luděk Černý 
 (více informací o Muzeu na www.lidovékroje.cz)

Obec Baráčníků Kněževes
Obec Baráčníků Kněževes děkuje 

partnerům akce 
“4. STaROČeSKé MáJe 2015“:

Goold year, Extra pneu cz, 
BHV – senzory, Obecní úřad 

Kněževes, V.P. Agro, Chovatelé 
Hostouň, Stavebniny Kněževes, 
Agrivep, Persa, Milan Červený, 

Link Amerika, Jiří Kettner, 
OPUS Praha.

tetička 
Dana Čermáková

zleva: Zdeněk vorlíček - rychtář, 

Luděk Černý - místorychtář,

věra Čurdová - ředitelka Muzea 

lidových krojů v Kněževsi 

u Rakovníka, Jaroslava 

Sůvová - z nového Strašecí, 

Petr vaněčko - soused
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 Z činnosti Spolku Havlíček

Členové Spolku Havlíček se sešli v měsí-
ci dubnu na svém jarním setkání, které se 
uskutečnilo v příjemném prostředí Hrn-
čírny. Toto oficiální shromáždění bylo 
pro náš spolek velice důležité, neboť kro-
mě zhodnocení činnosti za uplynulý rok 
a schválení finanční uzávěrky za rok 2014 
se stalo nejdůležitějším bodem progra-
mu projednání a schválení nových stanov 
Spolku Havlíček, jako nutný krok k vypo-
řádání se s platností nového občanského 
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a v návaz-
nosti na zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob. V 
názvu spolku se ruší „občanské sdružení“, 
neboť občanská sdružení se považují za 
spolky ve smyslu NOZ, tzn., že se nepřere-
gistrovávají, není tudíž dotčena jejich práv-
ní kontinuita. Je zachována jejich historie 
a mají stejné IČO u rejstříkového soudu, 
kterým je v našem případě Městský soud 
v Praze. Název spolku a především nové 
stanovy byly schváleny všemi přítomnými 
členy, a tak to pro správní radu znamenalo 
dát „jen“ dohromady všechny související 
dokumenty z jednání a ještě přiložit další 
listiny, o kterých jsme se dozvěděli z výše 

uvedených právních norem. Ještě, že jsme 
si pěkně užili naše setkání a kromě nut-
ných formalit byly i příjemnější informace, 
jako to, že se v červnu uskuteční Čaje pro 
seniory, že byl otevřen Garden park v Jenči 
a Klub žen z Kněževsi se chystá jej navští-
vit. Také jsme se dozvěděli, jak proběhla v 
MŠ „ Noc s Andersenem“ a vrátili jsme se 
ještě k návštěvě Anežského kláštera a naší 
průvodkyni Báře, která svým poutavým 
výkladem přispěla k nevšednímu zážitku z 
těchto historických prostor a vystavených 
obrazů a soch. Také jsme slavnostně předa-
li Členský list nové člence Spolku Havlíček 
paní Ivě Roučkové. A v závěru tohoto mi-
lého setkání jsme oslavili 75. narozeniny p. 
Miroslava Fary, popřáli mu hlavně zdraví 
a předali kytičku a malý dárek. Ještě bych 
ráda dodala, co všechno bylo nutné udělat 
před podáním „Návrhu na zápis změny 
zapsaných údajů do spolkového rejstříku“ 
u Městského soudu v Praze: 
- Zjistit si, které přílohy má obsahovat Zá-
pis z jednání, kterým se schválily stanovy 
- Jak mají být stanovy v souladu s NOZ 
(paragrafy 214 až 302 NOZ) 
- Jak má vypadat prezenční listina 
- Doložit oprávnění užívání prostor v sídle 
spolku (Prohlášení vlastníka nemovitosti) 

- 

Které přílohy má „Návrh“ obsahovat 
- Nutná ověření podpisů na listinách 
- Vyplnění formuláře, který je umístěn na 
webu a bez kterého nelze podání u soudu 
uskutečnit. 
  Podotýkám, že potřebné informa-
ce jsem si zjišťovala v různých diskusních 
fórech na webových stránkách justice.cz, 
protože srozumitelných informací pro vy-
řízení všech formalit bylo málo. Pro tak 
malé spolky, jako je Spolek Havlíček, je ne-
únosné, abychom si zaplatili někoho, kdo 
by se za nás prokousával složitostmi byro-
kracie v tomto státě. 
 V Kněževsi 23. 6. 2015
 Za Spolek Havlíček 
 Libuše Kučerová

Myslivecké sdružení Středokluky 
a honební společenstvo Dobrovíz

Sdružení čítá 21 členů  z Kněževsi, Stře-
dokluk, Dobrovíze a Prahy. Má 8 lovecky 
upotřebitelných psů z toho je 7 velkých 
plemen, zastoupených takto: 1x Malý 
Münsterlandský ohař,1x Velký Münster-
landský ohař,4x Český fousek,1x Německý 
křepelák a 1x Hrubosrstý jezevčík. Dále 
jsou ve sdružení  3 štěňata ve výcviku a to 
1x Český fousek,1x Hrubosrstý jezevčík a 
1x Gordon setr.
V honitbě je devatenáct zásypů pro drob-
nou zvěř, šest krmelců pro srnčí včetně 
podávání soli a deset napajedel; o tato zaří-
zení se starají všichni členové bez výjimky. 
V chovatelských zařízeních v Dobrovízi a v 
Kněževsi  sdružení každoročně odchovává 
100-150 kusů bažantí zvěře a 100-200 divo-
kých kachen, vše od jednodenních kuřat a 
kachňat. Honitba se rozkládá na katastru 
Kněževsi, Středokluk a Dobrovíze a čítá asi 
800 hektarů převážně polí. Každoročně je v 
měsíci lednu pořádán myslivecký ples.  

Spolek Havlíček

Myslivecké sdružení

Digitální náhrobek Havlíčka
Jak většina z nás asi ví, na pražských 
Olšanských hřbitovech je hrob Kar-
la Havlíčka Borovského, který stál u 
zrodu české žurnalistiky. Jak většina z 
nás ale asi neví, tak od března t. r. má 
na hrobě digitální náhrobek. Poprvé v 
České republice je takovýto hrob totiž 
tzv. „očipován“ QR kódem. 
 Luděk Černý

Doby lovu zvěře
* - stanoveny výjimky v době lovu

Zvěř srstnatá
01.08. - 15.01. jelen, laň a kolouch jelena lesního
16.08. - 31.12.  jelen, laň a kolouch jelena siky Dy-

bovského
01.08. - 15.01.  jelen, laň a kolouch jelena siky ja-

ponského
16.08. - 31.12.  daněk evropský, daněla, daňče
01.09. - 31.12.  jelen, laň a kolouch jelence běloo-

casého
16.05. - 30.09. srnec obecný
01.09. - 31.12. srna, srnče
01.08. - 31.12. muflon, muflonka, muflonče
01.08. - 31.12. kňour a bachyně prasete divokého *
01.01. - 31.12. sele a lončák prasete divokého
01.09. - 31.12. kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
01.10. - 30.11. kamzík horský, kamzice, kamzíče
01.11. - 31.12. zajíc polní *
01.01. - 31.01. zajíc polní (jen odchytem)
01.09. - 31.12. zajíc polní (jen loveckými dravci)
01.11. - 31.12. králík divoký *
01.10. - 30.11. jezevec lesní *
01.01. - 31.12. liška obecná
01.11. - 28.02. kuna lesní a skalní *
01.11. - 29.02. ondatra pižmová

Zvěř pernatá
16.10. - 31.12. bažant obecný - kohout
16.10. - 31.01. bažant obecný - kohout i slepice jen 
v bažantnicích
01.01. - 31.03.  bažant obecný - kohout i slepice (jen 

odchytem)
01.02. - 31.03.  bažant obecný - kohout i slepice (jen 

odchytem v bažantnicích)
01.09. - 31.12.  bažant obecný - kohout i slepice (jen 

loveckými dravci)
16.10. - 15.03. bažant královský - kohout
16.10. - 31.12.  bažant královský - slepice jen v ba-

žantnicích
15.03. - 15.04. krocan divoký - kohout
01.10. - 31.12. krocan divoký a krůta
16.08. - 15.01. husa polní, velká, běločelá *
01.09. - 30.11.  kachna divoká, polák velký, polák 

chocholačka *
01.09. - 30.11. lyska černá *
16.10. - 31.12. perlička obecná
01.08. - 31.10. holub hřivnáč
16.10. - 15.02. hrdlička zahradní
01.07. - 28.02. straka obecná
01.07. - 28.02. vrána obecná
                                                          
Pro Kněževák připravili 
syn a otec Kettnerovi z Kněževsi
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 Libri prohibiti / Zakázané knihy

Knihy zakázané původně katolickou círk-
ví. První seznam pochází z r. 1559. Vláda 
Habsburka Ferdinanda I. / 1526   1564 /. Od 
r. 1556 v Českých zemích začali působit Je-
zuité. 

Nyní se tento termín používá pro i knihy 
z jakýchkoli důvodů zakázané. Censura-
=úřední zkoumání a posuzování knih, 
divadelních kusů, filmů apod. po stránce 
obsahové se zřením k zájmům státním, 
společenským a mravním. Censor=posu-
zovatel, dozorce. Censorovati=posuzovati, 
dohlížeti. Nekatolické knihy náboženské. 
Staré náboženské knihy byly pramenem 
náboženského života nekatolíků. Jejich 
vlivem se v našich zemích udržovaly zbyt-
ky Bratří a protestantů obou vyznání, tj. 
luterského i kalvínského. Byly přenášeny 
přes hranice, vnášely mezi tajné nekatolí-
ky věroučný zmatek a byly horlivě ničeny 

Jezuity. Pověstný Antonín Koniáš mnoho 
takových zakázaných knih spálil, jiné „vy-
lepšil“ začerňováním míst nebo vytrhl listy. 
Starých husitských děl, psaných traktátů, 
tj. pojednání, článků, smluv církevního ob-
sahu, Jezuité neničili, nýbrž ukládali je do 
knihoven, zejména do Klementinské, která 
se stala základem knihovny Universitní. 
Rovněž na Strahově a v Kapitulní knihov-
ně se zachovalo mnoho cenných publikací. 
NEKATOLICKÉ KNIHY NÁBOŽENSKÉ 
KANCIONÁLY. POSTILY. BIBLE. KATE-
CHISMY. KANCIONÁL=sborník církev-
ních písní. Např. Jistebnický kancionál, Šu-
matulský apod. POSTILY=sbírky kázání ve 
středověku. Z latinského spojení post illa / 
verba /=po oněch/ slovech Evangelia nebo 
epištoly, tj. listu, dopisu, byl příslušný vý-
klad. BIBLE=stč. biblí. Ze střlat. biblia od 
řeckého biblion=kniha, od biblos=papyrus, 
nazvaného podle města Byblos, tj. Džebel 
v Libanonu, odkud se papyrus dovážel. 
biblio=kniho, bibliofil=milovník knih,bib-

liografie=soupis knih,bibliománie= vášni-
vá záliba v knihách, bibliotéka=knihovna. 
Bible=Písmo svaté=základní spis judaismu 
a křesťanství. Bible česká Kralická z r. 1564 
až 1588, má 6 dílů. KATECHISMY=vyučo-
vací náboženské texty. Katecheta=učitel 
náboženství. Jan Blahoslav   spisy dějepis-
né, gramatika, hudba.

KATOLICKÉ KNIHY  NEZAKÁZANÉ
MATINUÁL. GRADUÁL. MISÁLY. ŽAL-
TÁŘE.
GRADUÁL   kniha s mešními zpěvy vstup-
ními.
ŽALTÁŘE   sbírka žalmů, tj. duchovních 
zpěvů.
PASIONÁL Přemyslovny Kunhuty=sbírka 
životů svatých.
Z katolíků literárně činný Václav Hájek z 
Libočan   Kronika česká.

 prom. uč. Dagmar Marta Jelínková

 70. výročí od ukončení II. světové války 

v květnu 2015 tomu bylo již 70 let, 
kdy skončilo neskutečné utrpení pro 
lidstvo. Pro toho, kdo válku a okupaci 
osobně zažil, to byl asi nejhorší záži-
tek, jaký může prožít dítě nebo mladý 
člověk. všudypřítomný strach, nedo-
statek jídla a oblečení, časté ztráty těch 
nejdražších – na to nelze nikdy zapo-
menout.

Sedmdesát let nás dělí od posledních vý-
střelů druhé světové války. Obyvatelstvo u 
nás, stejně jako v řadě dalších zemí, se ni-
kdy nesmířilo s cizí fašistickou nadvládou. 
S blížícím se koncem války jejich postoj vy-
ústil v protifašistické ozbrojené hnutí, do 
kterého se zapojily stovky neohrožených a 
statečných lidí nejenom v Praze. Ani obča-
né obce Kněževes na tyto okamžiky neza-

pomněli. Baráčníci z Kněževsi při oslavách 
4. novodobých Staročeských májů vzpo-
menuli výročí pietním aktem u pomníku 
padlých, kde si také připomenuli několik 
historických událostí II. světové války… : 
23. září 1938 Československá republika vy-
hlásila mobilizaci, následně na to bylo po-
hraničí připojeno k německé říši. 
15. března 1939 začala okupace Čech a Mo-
ravy německou armádou. 
22. června 1941 napadlo Německo SSSR. 
27. května 1942 českoslovenští parašutisté 
provedli v Praze atentát na říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha. V době hey-
drichiády se uskutečnilo 1800 rozsudků 
smrti, byly vyhlazeny Lidice (10. června) a 
Ležáky (24. června). 
29. srpna 1944 začalo Slovenské národní po-
vstání, jehož centrem byla Banská Bystrica. 
5. května 1945 začalo protifašistické po-
vstání v Praze. 

6. května americká armáda obsadila Plzeň. 
7. května byla v Remeši podepsána kapitu-
lace Německa, která vešla v platnost 9. 5., 
Japonci však pokračovali ve válce dál. 
6. a 9. srpna 1945 byla svržena atomová 
puma na japonská města Hirošimu a Naga-
saki a i díky tomu Japonci 2. září kapitulovali 
a definitivně skončila druhá světová válka. 
Druhá světová válka byla svým rozsahem 
a stupněm ničivosti nejkrvavější válkou v 
dějinách lidstva. V průběhu šesti let se do 
ní zapojilo 61 zemí. Ztráty na lidských ži-
votech dosáhly přes 560 000 000 miliónů 
lidí, z toho 20 miliónů ze SSSR. Celkové vý-
daje na druhou světovou válku a válečné 
škody se odhadují na čtyři trilióny dolarů! 
Možná si někdo řekne - statistika, zažlout-
lé stránky historie … Jedna moudrost ale 
praví: „Historie se nikdy neopakuje.“ Další 
světová válka by totiž byla v pořadí nejen 
třetí, ale zároveň i poslední. Pak už by ne-
existovaly nejen žádné války, ale ani žádní 
lidé. Obec Baráčníků Kněževes si pietním 
aktem - položením kytice u pomníku pad-
lých I. a II. světové války - připomenula  
ukončení nacistické okupace naší vlasti. 
Položením kytice symbolicky poděkovala 
právě těm všem, kteří bojovali a své životy 
položili za naši svobodu. Patří jim nejenom 
velké poděkování, ale i doživotní vzpo-
mínka na jejich hrdinské činy. V závěru pi-
etního aktu minutou ticha všichni přítomní 
uctili jejich památku …

 Text pro pietní akt zpracoval soused 
 Luděk Černý

Historie
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 600 let od upálení Mistra Jana Husa

Mistr Jan Hus byl významný teolog, 
kazatel a středověký církevní refor-
mátor. Jeho učení dalo vzniknout hu-
sitskému hnutí. 6. července 1415 byl 
upálen v Kostnici (tento den je českým 
státním svátkem). 

Hus kritizoval tehdejší praktiky katolické 
církve 14. a 15. století. Je označován za jed-
noho z nejvýznamnějších Čechů. Narodil 
se v Husinci okolo roku 1369. Studoval na 
pražské univerzitě. Byl vysvěcen na kněze, 
kázal v kostele sv. Michala i v Betlémské 
kapli. V roce 1401 byl zvolen děkanem fi-
lozofické fakulty a později rektorem uni-
verzity. Hus kritizoval mravní problémy 

římsko-katolické církve a odpustky. Z Pra-
hy odešel do Kozího Hrádku, kde kázal 
prostým lidem a ti jej za jeho názory milo-
vali. Mnohé myšlenky totiž s tímto kazate-
lem sdíleli, ale doposud se báli je vyslovit. 
Šlo zejména o kritiku odpustků, celé řady 
povinných poplatků církvi a bohatství 
církevních hodnostářů. Právě tato témata 
potom využila KSČ a vykreslila Husa jako 
„předchůdce komunistů“ v boji proti círk-
vi. Hus byl v Čechách v bezpečí. Když ho 
ale císař Zikmund vyzval, aby se omluvil 
za kacířství před církevním koncilem, od-
jel do německé Kostnice a jeho osud měli 
v rukou jeho odpůrci. Hus si byl vědom, 
že může skončit na hranici, pokud odmít-
ne omluvu. Byl dlouho vězněn a byl na něj 
vyvíjen fyzický i psychický nátlak. Nebylo 

mu umožněno své myšlenky obhájit, jen je 
mohl odvolat a omluvit se. Hus neustou-
pil ze svých názorů a byl 6. července 1415 
upálen na hranici  před hradbami Kostnice. 
Jeho popel byl vysypán do Rýna. Husova 
smrt jeho učení ještě více popularizovala 
a vyvolala v českých zemích lidové bouře. 
Po Husovi byl 30. května 1416 odsouzen a 
upálen další český kazatel Jeroným Praž-
ský (následovník Husa). Shořel na hranici 
na stejném místě u řeky Rýna jako Hus. 
Husovy myšlenky byly zárodkem husit-
ského hnutí, jehož symbolem se stal kalich. 
Ten symbolizoval jeden z požadavků, kte-
rým bylo přijímání podobojí coby výrazu 
rovnosti duchovních a prostého lidu.

 Luděk Černý

 Kaple sv. václava a místní život

Já nebydlím v Kněževsi a nejsem ani Čech 
a přesto rád čtu každé nové vydání Kněže-
váka (a případně do něj i píšu!). Proč? Co 
nás spojuje? 

Kněževes patří k římskokatolické farnosti 
Tuchoměřice, kde jsem farář a znám ně-
které z vás, protože jsem se s vámi setkal 
při nějakém obřadu (na mši nebo napří-
klad při nějakém pohřbu). Ale také jsem v 
kontaktu s mnohými z vás (věřícími nebo 
nevěřícími) díky Kapli sv. Václava, protože 
jsme se tam buď viděli při nějakém setkání, 
nebo jsme spolu řešili její údržbu a opra-
vy. Jsem rád, že jsme ve spolupráci s obcí 
našli řešení opravy kaple. Římskokatolická 
farnost má na starosti 7 kostelů a kaplí a 
neměla peníze na to, aby provedla nutnou 

rekonstrukci. Bohatství církve je (bohužel 
nebo naštěstí!) mýtus a tzv. „restituce“ na 
tom nic nezmění. Ze „zákona o majetko-
vém narovnání“ vyplývá, že stát (z daní 
občanů) už nebude financovat církve a že 
církve budou muset hospodařit s vrácenou 
částí majetku a finančními náhradami, což 
je pro ně výzva. Církve budou svobodnější, 
ale ne bohatší a hlavně budou muset být i 
zodpovědnější. Pro naši farnost to ale žád-
ná změna není: zatím jsme nedostali žád-
ný majetek z restitucí a finanční náhrady 
se projednávají na vyšší úrovni. Proto si 
pořád myslím, že řešení, ke kterému jsme 
dospěli se zastupitelstvem obce před dvě-
ma roky, bylo správné. Předali jsme kap-
li do majetku obce, aby obec mohla jako 
majitel sehnat dotaci na nutné opravy a 
aby mohla tento prostor využít co nejlépe 

k prospěchu obyvatel. Kaple není budova 
určená pouze k náboženským úkonům, je 
to také kulturní památka, která patří k dě-
dictví všech občanů Kněževsi. Poutní mše 
sv. na svátek sv. Václava (28.9.) je už dlou-
ho tradicí, ale kaple je také místo, kde se 
obyvatelé setkávají při různých kulturních 
příležitostech. Například každý rok se tam 
koná zahájení výstavy betlémů, kterou rád 
navštěvuji. Pravidelně čtu (právě v Kněže-
váku!) zprávy o restaurování kaple a už se 
těším na pondělí 28. září v 10 h. Právě v 
tento den bude tradiční poutní mše sv. a 
pro mě to bude příležitost podívat se zblíz-
ka na všechno, co se podařilo... a těšilo by 
mě ještě více setkat se při této příležitosti i 
s vámi!
 P. alain Cleyssac,
 administrátor vaší farnosti

 O tradicích v Kněževsi

Celou existenci lidské společnosti prová-
zejí mimo jiné různé tradice.  V minulosti 
pomáhaly budovat společenské formace, 
tvořily jejich kostru a ukotvovaly v nich 
postavení skupin lidí a jednotlivců. V 
moderních státech byla jejich úloha silně 
redukována ve prospěch státních orgánů 
a tradice začaly téměř výlučně zajišťovat 
zábavu a zviditelňovat potlačené skupino-
vé zájmy.  I v současnosti mají tradice své 
místo.  V Kněževsi existují tradice, jejichž 
existence sahá hodně do minulosti. Na-
příklad výstava drobných hospodářských 
zvířat, Staročeské máje, pořádané každo-
ročně Baráčníky, hasičské dny, čarodějnice, 
oslavy Prvního máje, dětský den, drakiáda 
a lampionový průvod dětí, sportovní tur-
naje. Dále existují již etablované akce, jako 

je vítání občánků, Čaje pro seniory se sou-
těžemi a spontánně vznikají tradice nové. 
Zvláště bych chtěl upozornit na novodobé 
tradice jako je např. výstava betlémů, zpí-
vání koled na Štědrý den (sousedské setká-
ní) či zamávání pro štěstí vodníkovi Ry-
bičkovi v Ouvalce na Štědrý den. Závěrem 
bych chtěl pozvat všechny občany, aby se 
přišli během roku podívat a zúčastnit se 
některé z těchto tradic.  
 Bohumil Trojan

 Ples lll. župy baráčníků

V únoru jsem se zúčastnila baráčnického 
plesu III. župy v Praze, pod kterou Obec 
Baráčníků Kněževes spadá. Baráčnická 
rychta poblíž Malostranského náměstí 

v Praze má sál o něco větší než je kněže-
veský, a ten hýřil barevností krojů. Převa-
žovaly středočeské „Mařenky“ se širokou 
holubicí v zádi čepce, se širokou sukní sa-
hající pod kolena a s bělostnou zástěrou. 
Některé „Mařenky“ se pyšnily jednobarev-
ným vzorováním slušivých přehozů. 
V Kněževsi jsou tyto kroje k vidění na Daně 
Čermákové, Evě Jaklové a nově u Maruš-
ky Kratochvílové a její dcery Jany, ta však 
má dvojnásobné maminkovské povinnosti 
a kroj je prozatím odložen. Mezi krojova-
nými bylo zastoupeno Chodsko, Příbram-
sko a moravský Kyjov pyšnící se bohatý-
mi výšivkami, zdobností a umem tvořivé 
zručnosti nadšenců. Hudba hrála břeskně 
nejen polky, valčíky, mazurku – ta je sice 
pomalejší, ale přesto osvěžující svou neob-
vyklostí. Divočejší moderna nadělala dost 

napsali jste nám...
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 Poděkování od lll. župy baráčníků 
 v Praze 13. 6. LP 2015 - Baráčnická rychta 
 v Praze – setkání baráčníků u příležitosti
 600. let od úmrtí Mistra Jana Husa

vážení a milí přátelé, mnohokrát Vám 
děkujeme za nádherný večer, který jsme 
díky Vám mohli prožít. Výkony všech 
protagonistů byly skvělé a všem tetičkám 
a sousedům se představení líbilo. Velký 
obdiv patří nevidomým studentům z kon-
zervatoře Jana Deyla a jejich vedoucí paní 
Mgr. Kozinové, hluboká poklona Janu Ja-
rešovi. Zajímavá slova Jaroslava Holoubka 
zaujala celý sál. Slova Jana Brabence nejen 
zaujala, ale i dojala, vzbudila zájem o jeho 
dílo. Slovácký krúžek předvedl výborné 
vystoupení a nakonec bavil svým zpěvem 
až do pozdních večerních hodin. Díky!!! 
Díky vlastenecko - dobročinnému večeru 
a Vám účinkujícím a návštěvníkům se pro 

sluchově a zrakově postižené děti vybra-
lo 11 902 Kč. Tato částka po dvakrát 5 951 
Kč byla veřejně předána ještě tentýž večer 
dvěma školám, a to ZŠ Jaroslava Ježka a SŠ, 
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze 
Radlicích. Mnohokrát děkujeme za účast 
baráčnických obcí a žup na tomto veče-
ru. Obzvlášť pak tetičkám z OB Svojetice, 
které přišly v krojích. Panu řediteli Mgr. 
Hájkovi a paní ředitelce Mgr. Pavličkové 
za jejich přímou účast. Velké díky patří Ve-
leobci sdružených baráčnických obcí, která 
nad celým večerem převzala záštitu, Re-
stauraci U sv. Anny za umístění sbírky, Re-
stauraci Baráčnická rychta za technickou 
výpomoc. Díky patří všem zúčastněným 
obcím v župě. Obcím v župě, které přispě-
ly (OB Petr Guth Hradčany 3 000 Kč, OB 
Antonín Soukup 1 500 Kč, OB Petr Guth 
Smíchov 1 400 Kč ve službách, propagaci 
a tisku + 1400 Kč na dětský den v září, OB 

Středokluky 1 000 Kč, OB Kněževes 500 
Kč, OB Radlice 500 Kč). Děkujeme také za 
příspěvek veleobce 1 000 Kč, Janu Braben-
covi 200 Kč a dalším tetičkám a sousedům, 
kteří přispěli do pokladničky … Vážíme si 
a děkujeme za návštěvu SPOLKU VLTA-
VAN PRAHA. Ceníme si také účasti našich 
přátel a sympatizantů - (sdružení) spolku 
Arnica, Ing. Skopalovi a dalším. Velké díky 
tetičkám a sousedům ze Smíchova, kteří 
byli nápomocni při organizaci večera, ze-
jména s. Výletovi. Naše díky patří mode-
rátorovi celého večera Vratislavu Ebrovi. 
Ještě jednou Vám všem děkujeme a těšíme 
se na Vás někdy příště, nebo na některém z 
programů III. župy či na programu některé 
z našich obcí v župě. 

 Jaroslava Štěpánková - rychtářka III. župy  
 Oldřich Kouřimský - syndik III. župy

rozruchu mezi mladšími, starší nezůstávali 
pozadu. Proplétaly se tu kroje s barevnými 
květinovými výšivkami na blůzkách, koši-
lích baráčníků se společenským oblečením. 
Veselo, bohatá tombola, seznamování se s 
dalšími účastníky umožňuje uvolněnost 
příjemného prostředí. Toto vyznání je i 
mým poděkováním za zažité pozdní od-
poledne a večer. 
 tetička Marie novotná

Vážená obci Kněževsi, 
vážená rado obce, 
vážené zastupitelstvo,

ráda bych touto cestou poděkovala paní 
Vlčkové za přínosnou úzkou spolupráci, 
která probíhá po celý tento školní rok, a vě-
řím, že bude probíhat i nadále. Paní Vlčko-
vá převzala po panu ing. Kašparovi v rám-
ci vnitřní finanční kontroly funkci správce 
rozpočtu v mateřské škole. Vzhledem k 
tomu, že mateřská škola coby příspěvková 
organizace je na obci závislá finančně i le-
gislativně, jeví se tato spolupráce v rámci 
vnitřní finanční kontroly jako maximálně 
efektivní. Obec nahlíží do veškerých účet-

ních dokladů průběžně, nikoli jen v rámci 
hlubších kontrol prováděných zpravidla 
2x ročně. Paní Vlčková dochází do školky 
pravidelně, obvykle alespoň jednou za mě-
síc. Kromě výkonu funkce správce rozpoč-
tu (to znamená zkontrolování a připojení 
podpisu ke každému jednomu účetnímu 
dokladu) se rovněž živě zajímá o dění ve 
škole i po stránce pedagogické a organizač-
ní, přispívá nápady a svými zkušenostmi, 
konzultuje s námi běžné každodenní sta-
rosti. Již druhým rokem navštěvuje naší 
školku dítě se zvláštními vzdělávacími 
potřebami, pro které školka zřídila funkci 
asistenta pedagoga za podmínek, které ve 
velmi omezené míře umožňuje kraj. S paní 
Vlčkovou opakovaně konzultujeme okol-
nosti integrace tohoto dítěte. Shodly jsme 
se na tom, že integrace takového dítěte do 
běžné školky v obci je velmi významná pro 
celou rodinu a je i signálem, který obec vy-
sílá vůči všem svým občanům – když se 
ocitnete v nouzi, jsme tu jako obec pro vás! 
Věřím, vážená obci, že takováto spoluprá-
ce má opravdový smysl. Nejedná se o pou-
hé naplnění „úředního šimla“, podepsání 
nějakých papírů, hlavně ať je všechno v 
pořádku v papírech. Jedná se o spoluprá-
ci, kterou lze těžko dokumentovat, pro-

kazovat nebo nějak ohodnotit a přesto je 
významnější, než většina papírů. Za celou 
mateřskou školu proto vyslovuji oficiální 
poděkování paní Vlčkové i obci jako zři-
zovateli školy a těším se další spolupráci v 
dalších letech v podobném duchu. 

         V Kněževsi, dne 18. června 2015                         
 niké Slabová
 ředitelka mateřské školy

Vážení spoluobčané, dne 27.6. t. r. jsem se 
zúčastnil setkání seniorů (9. Čaje pro seni-
ory …). Jsem přesvědčen, že mohu mluvit 
za všechny zúčastněné a vyjádřit podě-
kování pořadateli akce OÚ v Kněževsi, 
všem sponzorům, volejbalovému oddílu a 
zvláště organizátorům tohoto setkání man-
želům Černým a rodině Roučkových. Do-
mnívám se, že se to muselo líbit i hostům, 
zástupcům celopražské župy baráčníků i 
hostům z Oázy v Lidicích. Jahodovou sou-
těž vyhrála Ivana Roučková ml., o hudbu 
se postaral orchestr p. Krupičky. Ještě jed-
nou děkuji. 
 Jaroslav Boukal

Pozn.: Za Obec Baráčníků 
Kněževes se akce zúčastni-
li – tetička Marie novotná, 
sousedé Petr vaněčko, Karel 
Marval ml., Petr Matiášek  
a místorychtář Luděk Černý, 
za OÚ Kněževes místostarost-
ka václava vlčková. Baráčníci 
z Kněževsi přispěli na děti se 
zrakovým a sluchovým posti-
žením částkou 500 Kč.
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ReZeRvaCe vSTUPeneK: 
• osobně v pokladně 
• telefonicky na čísle 222 868 868 
• e-mailem na adrese pokladna@nazabradli.cz 
• online prodej vstupenek na www.nazabradli.cz

 Pražské přívozy

Léto je tady a s ním i sezona pražských 
přívozů. Od března je opět možné využít 
v Praze sezonní přívozy. Oblíbené lodní 
spoje jsou začleněny do systému Pražské 
integrované dopravy, takže cestujícím stačí 
jízdenka na MHD. K tradičně nejoblíbeněj-
ším patří přívozy v Sedlci či Podbabě, které 
zpestřují zejména cyklistům výlety v blíz-
kém okolí Prahy. Novinkou letošní sezóny 
je přívoz přes Berounku - Kazín v Černoši-
cích. 10 let převozů PID (Pražská integro-
vaná doprava) oslavilo např. přístaviště 
přívozu P2 „V Podbabě“. Ve čtvrtek 25. 6. t. 
r. za dobré vysvědčení se děti mohly projet 
po Vltavě na pravé benátské gondole. Po-
drobné informace o přívozech najdete na 
stránkách ROPID, jízdní řády přívozu na 
stránkách idos.cz (blíže na www.prazske-
benatky.cz)
 Luděk Černý

 PIeTnÍ POCHOD 2015

6. července t.r.  proběhl tradiční pietní po-
chod spojený se vzpomínkou na zemřelé. 
Málokdo dnes ví, že ve Středoklukách se 
slavilo svatoprokopské posvícení. 

Pouze několik pamětníků dnes zná tradi-
ce, které s tímto obdobím souvisely. Přes-
to jedna z nich díky Baráčníkům přežila. 
První pondělí po svátku svatého Prokopa 
(4. července) se sejdou středoklučtí i přes-
polní a vydají se za doprovodu kapely 
a s rychtářem Obce Baráčnické v čele na 
hřbitov na Černovičkách. V letošním roce 
se pochodu kromě kapely, i přes pro-
dloužený víkend a velmi vysoké teploty, 

zúčastnilo přibližně 60 osob. Na hřbitově 
proběhl vzpomínkový akt a všichni se ná-
sledně odebrali do restaurace U Johanky, 
kde probíhala další zábava. 

Děkujeme Baráčníkům a jejich rychtáři 
Antonínu Čermákovi za udržování zvyků 
v naší obci.
 Zdroj:  
 www.stredokluky.cz

Za Baráčníky v Kněževsi se pietního aktu
zúčastnili: tetička Dana Čermáková, 
sousedé Miloslav Čermák, Petr Vaněčko 
a Karel Marval ml.

Divadlo na zábradlí ukončuje letošní úspěšnou sezónu, ve které se nám podařilo získat mnoho cen, navštívit nespočet festivalů u 
nás i v zahraničí, uvést 4 premiéry a hlavně potěšit téměř 30.000 diváků. V nové sezóně 2015/16 se můžete těšit opět na čtyři pre-
miéry. První z nich, HAMLETI, v režii Jana Mikuláška se uskuteční již na podzim. Za celé divadlo Na zábradlí Vám přeji příjemné 
prožití letních prázdnin a budu se na Vás těšit v hledišti DNz. Držte se Zábradlí! Alexandra Poláková, produkce, PR. 

Září: 
DOKTOR ŽIVAGO, KORESPONDENCE V+W, POŽITKÁŘI, ZLATÁ ŠEDESÁTÁ, ŠÍLENSTVÍ, CIZINEC, VELVET HAVEL, 
EUROPEANA, BURŽOAZIE, POŽITKÁŘI, UBU SE BAVÍ, ANAMNÉZA, BÁBY 

říjen: 
ANNA KARENINA, ŠÍLENSTVÍ, KORESPONDENCE V+W, ANAMNÉZA, DIVADLO GOČÁR DERNIÉRA, 
ŠEDÁ SEDMDESÁTÁ, POŽITKÁŘI, VELVET HAVEL, DOKTOR ŽIVAGO, COMMEDIA DELL´ARTE HOST, 
EUROPEANA ENGLISH SUBTITLES, UBU SE BAVÍ, KABARET KAFKA, CIZINEC 

Doplňující  informace – oslavy 
v přístavišti „v Podbabě“:

 … návštěvníci si mohli vyzkoušet plav-
bu benátskými gondolami, záchranným 
člunem lysolajských hasičů nebo různými 
druhy sportovních kajaků. Okolí podbab-
ského přívozu mohli prozkoumat cestující 
také v kapacitní lodi Bivoj. Na přístavišti 
se rovněž prezentovaly jednotlivé měst-
ské části, Česká zemědělská univerzita, 
botanická zahrada v Troji a ekologické 
sdružení Ekodomov. K dobré náladě hrá-
la námořnická kapela Matylda banda de la 
marina. 

 Zdroj: 
 Informační zpravodaj č.12/2015 (PID)
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v příštím čísle Kněževáka se dočtete...
 

9. Čaje pro seniory aneb jahodové posezení 
pro mírně pokročilé - kdo vyhrál soutěž o 
„Kněževeskou jahodu“ … - jaké bylo taneční 
vystoupení tajemného hosta … 

4. Staročeské máje … - kdo tancoval před 
Kulturním domem …- jaké bylo počasí 
(nepršelo jako minule) …

Den otevřených dveří v Kapli sv. Václava - jaká překvapení nás 
čekají v opravené kapli … 

… o tom všem i více se dočtete v příštím čísle Kněževáka … 

červen 2012 – rekonstrukce ZŠ v Kněževsi

V této nové rubrice budeme Vám - čtenářům Kněževáka – poskytovat pohled na foto-
grafie z dob minulých …možná budete překvapeni a možná uvidíte to, co zatím ještě 
nikdo neviděl … Vaše redakce Kněževáka.

... u Kněževsi hořelo - kdy, kde a co se dočtete  
v příštím čísle Kněževáka ...

vÝZnaMné 
a MeZInáRODnÍ
Dny v ROCe 2015 (vÝBěR):

 Červenec

2. 7. - Světový den UFO
6. 7. - Světový den polibku
11. 7. - Světový den populace
20. 7. - Mezinárodní den šachu

 srpen

6. 8. -  Mezinárodní den boje  
lékařů za mír

12. 8. - Mezinárodní den mládeže
13. 8. - Den leváků
23. 8. -  Mezinárodní den památky 

obětí obchodu s otroky
28. 8. - Evropská noc pro netopýry

 Září

7. 9. -  Den otevřených dveří  
památek v ČR

16. 9. - Den církevního školství
21. 9. - Mezinárodní den míru
22. 9. -  (Evropský) Mezinárodní 

den bez aut
23. 9. -  Mezinárodní den  

neslyšících
27. 9. -  Světový den cestovního  

ruchu (Světový den turistiky)

 (pro Kněževák připravil  
 Luděk Černý)

 pssss - Sárinka spinká … foto: Hana Zemanová

Co je vyšší - lampa nebo májka ...
foto: Luděk Černý
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 Koněpruské jeskyně

Nedaleko Berouna najdete Koněpruské jes-
kyně. Ideální tip na výlet s dětmi zejména 
školního věku. Pokud bude velké teplo, 
hodinová prohlídka jeskyní s průvodcem 
v podzemí přijde vhod. Dozvíte se zajíma-
vosti např. jaká zvířata kdysi žila na našem 
území. 

A nebojte se, že vám bude zima. Tyto jes-
kyně nepatří k nejstudenějším. Pokud za-
pomenete svačinu, můžete se občerstvit 
u vchodu. Co ale určitě nezapomeňte za-
balit pro děti – kladívko. V bývalém lomu 
po skončení prohlídky si nechte poradit 
průvodcem o nejvhodnějším místě, kde 
se dají najít zkamenělé rostliny a škeble. A 
těm, kteří rádi šlapou, doporučím naučnou 
stezku po okolí, která vede k dalšímu bý-
valému lomu. 
 Ivana Roučková

Obecní úřad Dobrovíz pozval širokou veřejnost na vernisáž výstavy Dobrovíz 
v náruči památkové péče aneb včera, dnes a „kdyby“, kterou připravil Národ-
ní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze u pří-
ležitosti 20. výročí vzniku vesnických památkových rezervací a zón. Výstava 
kurátorek Jany Berkové a Markéty Hanzlíkové dokumentuje výsledky a pozi-
tivní vliv památkové péče v plošně chráněných sídlech na příkladu vesnické 
památkové rezervace Dobrovíz a jejích proměn v posledních desetiletích. 

Retrospektivně odráží činnost památkové péče, která se projevuje v záchraně 
existujících objektů před demolicemi a nepovolenými úpravami, ukazuje pro-
měny vzhledu usedlostí v uplynulých dvaceti letech. Obrazová dokumentace 
je doplněna o vizualizaci hypotetických dopadů návrhů stavebních úprav, 
které s ohledem na plošnou památkovou ochranu nebyly realizovány.

 ZOO Chleby

ZOO byla založena 5. června 1997. Vznik-
la na základech předchozí soukromé 
sbírky zvířat, kterou měli manželé René 
a Dana Fraňkovi tehdy ještě v Úvalech u 
Prahy. Malý prostor zahrady rodinného 
domu přestal vyhovovat, bylo nutné hle-
dat nové místo – ne pro soukromý chov, 
ale již s cílem vytvořit malou soukromou 
ZOO. V roce 1997 byla vybrána dlouho 
neobydlená a nepoužívaná, poničená 
fara v malé obci Chleby (u Nymburka). 
Usilovnou prací Fraňkových i za pomoci 
přátel byla postupně zoo zprovozněna 
… V současné době se výrazně zlepšila 
i infrastruktura a návštěvnický servis. 
Je postaveno moderní environmentální 
centrum ve stylu selského stavení a také 
velké dětské hřiště. I další práce jsou v 
plném běhu ... ZOO se neustále vyvíjí a 
mění … Vládne zde přátelská až rodin-
ná atmosféra. K vidění je více než 70 
druhů zvířat ze všech kontinentů (kro-

mě Antarktidy) a také množství rostlin. 
Tip na výlet doporučili manželé Karla  
a Jaroslav Boukalovi. 
 Pro Kněževák zpracoval
 Luděk Černý
 (zdroj: www.zoochleby.cz)

Tip na výlet

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ
STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE

30. července – 30. září 2015

Výstava Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště středních Čech v Praze u příležitosti 20. výročí vzniku 
vesnických památkových rezervací a zón

Výstavní prostory Vánočního dvora Dobrovíz
Kladenská 37, 252 61 Dobrovíz

www.vanocnidvur.cz

Dobrovíz v náruči památkové péče
aneb včera, dnes a „kdyby“
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pppooořřřááádddááá vvv   ppprrrooossstttooorrráááccchhh   HHHaaazzzaaarrrddd   HHHooobbbbbbiiieeesss

 

 

 

 

 

SSSPPPOOORRRTTTOOOVVVNNN ÍÍÍCCCHHH   PPPOOOTTTŘŘŘEEEBBB,,,   KKKNNNIIIHHH,,,   ŠŠŠKKKOOOLLLNNNÍÍÍCCCHHH   
PPPOOOMMMŮŮŮCCCEEEKKK,,,   UUUČČČEEEBBBNNNIIICCC,,,   HHHRRRAAAČČČEEEKKK,,,   OOOBBBLLLEEEČČČEEENNNÍÍÍ   PPPRRROOO   

DDDĚĚĚTTTIII   III   DDDOOOSSSPPPĚĚĚLLLÉÉÉ   AAA   MMMNNNOOOHHHOOO   DDDAAALLLŠŠŠÍÍÍCCCHHH   
BBBAAAZZZAAARRROOOVVVÝÝÝCCCHHH   VVVĚĚĚCCCIIIČČČEEEKKK    

Začátkem školního roku máte tak ideální příležitost levně nakoupit potřebné věci, 
zároveň darovat cokoliv nepotřebného na pomoc seniorům v naší obci a okolí.  

Celý výtěžek z prodeje darovaného zboží je určen na péči o seniory, 
kterou tato nezisková organizace poskytuje.  

PPPRRROOO   DDDĚĚĚTTTIII    JJJEEE   PPPŘŘŘIIIPPPRRRAAAVVVEEENNN   DDDĚĚĚTTTSSSKKKÝÝÝ    KKKOOOUUUTTTEEEKKK   AAA   MMMAAALLLOOOVVVÁÁÁNNN ÍÍÍ    NNNAAA   OOOBBBLLLIIIČČČEEEJJJ...    

Příjem darovaného zboží od 1.9. v kanceláři pečovatelské služby. ( Vestecká 11 ),                        
tel. : 778 095 645. Každý všední den od 8-16hod. Po dohodě je možné i v jinou dobu a nebo si 
pro věci sami dojedeme. Dále po dohodě na tel. 739 063 142 můžeme převzít darované věci v 

prostorách MC Pohádka, nebo Hazard Hobbies Jesenice. 

Partneři akce :  Informace o akci na tel. : 739 063 142  

Pátek 25.9. 
15.00 – 20.00  

Sobota 26.9. 
9.00 – 13.00 

TJ Sokol Kněževes pořádá 

Posvícenskou zábavu 
v sobotu 26. září od 20,00 hod. 

K tanci a poslechu hraje Retro-band.

 Tuchoměřice

 Foťte a pomozte nám vytvořit originální kalendář! 

Pokud patříte mezi milovníky fotografování, máte letos jedi-
nečnou příležitost věnovat se své zálibě a zároveň si zasoutě-
žit. Obec totiž vyhlásila fotosoutěž, do které může každý po-
slat až 12 snímků. Odborná porota složená z profesionálních 
fotografů a výtvarných umělců pak vybere ty nejzdařilejší, 
které se následně objeví v kalendáři na rok 2016. Slavnostní 
předvedení kalendáře doprovodí vernisáž výstavy ze soutěž-
ních fotografií.   
Tématem jsou letos prostě a jednoduše Tuchoměřice a na 
snímcích se tak mohou objevit domy, lidé, příroda, zkrátka 
všechno, co je součástí naší vesnice. Vyvolané fotografie ve 
formátu 13 x 18 cm mohou soutěžící odevzdávat na obecním 
úřadě místostarostovi Karolu Böhmovi, a to až do 15. října. 
Pro následnou tvorbu kalendáře je ale potřeba mít fotografie 
také v digitální podobě, a to v dostatečném rozlišení. Podrob-
ná pravidla soutěže naleznete na webu obce. 

 Kateřina Kubalová



30. květen LP 2015

dětský den


