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Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
než jsme se rozkou-
kali, tak jdou děti 
po půl roce zase do 
školy. Krize s koro-
navirem se prohlou-
bila, ale život v obci 
se nezastavil. Naše 

obec žije dál, daří se nám ji udržovat v čis-
totě, tráva je pravidelně sečena. Chci vás 
jen požádat o udržování pořádku u kon-
tejnerů ve svém okolí. Bio odpad lze uložit 
na bývalou skládku každou sobotu od 14 
do 15 hodin. Nenechávejte trávu a větve 
před svými domy. Obec zatím tuto službu 
neposkytuje. Chci poděkovat Vám všem 
za sběr potravinářských tuků. Tuky, které 

vylejeme do kanalizace dělají ve stoce i na 
čističce problémy. V minulé čísle Kněže-
váka jsem doufal, že akce, které nemohly 
být uskutečněny v první polovině roku 
proběhnou na podzim, ale i to je nejisté. 
Budeme doufat, že infekce se nám vyhne.
Pro zlepšení prostředí v budově naší školy 
bude za finanční pomoci Letiště Praha za-
budována rekuperace, která by měla být 
dokončena v první polovině listopadu.
Až vyjde toto číslo časopisu, tak bude 
dokončena oprava ulice U Ouvalky, na 
kterou obec dostala dotaci 590 000 Kč od 
Středočeského kraje. V září se také rozjela 
největší akce v dějinách obce, a to výstav-
ba nové hasičské zbrojnice. Stavbu pro-
vádí firma Bursík holding a.s., stavební 
dozor provádí náš nový občan ing. Petr 
Wagner. Právě na něm leží největší tíha 
organizace výstavby. Úkolem je, aby ná-

klady byly nižší při stejné kvalitě a vzhle-
du. Stavba má celou řadu příznivců a také 
odpůrců. 

Zbývá upravit několik proschlých stromů, 
aby nebyly nebezpečné. Posvícení by letos 
mělo proběhnout 3.–5. října, ale rozhodu-
jící bude jakým směrem se bude vyvíjet 
pandemie. Musíme doufat, že naplánova-
né akce se nám podaří uskutečnit. Vážení 
spoluobčané, obec zajistila pro vás všechny 
kalendáře na rok 2021. Kalendáře roznesou 
zastupitelé během listopadu a prosince.

Věřím, že veškeré rozdělené akce se nám 
podaří dokončit do konce roku. Příští rok 
bude hlavní akcí dostavba Hasičárny.

Stanislav Kettner
starosta obce

obecní úřad
Usnesení oÚ
Usnesení č. 20 z plenárního
zasedání Zastupitelstva obce Kněževes                                          
konaného dne 15.  6. 2020

 Zo schvaluje:

- Doporučení výběrové komise zadat za-
kázku výstavby hasičské zbrojnice firmě 
Bursík holding, a.s., Praha 2, za nejnižší 
cenovou nabídku 19,148.203 Kč bez DPH.
- Výsledek výběrového řízení na opravu 
ulice U Ouvalky (cca 250 metrů) za nej-
nižší cenovou nabídku firmy STRABAG 
1,379.763 Kč bez DPH za předpokladu zís-
kání dotace ve výši 1 000 Kč/1 obyvatele.

 Zo bere na vědomí:

- Zprávu starosty obce p. Kettnera o čin-
nosti RO a ZO od březnového veřejného 
zasedání.

 Zo ukládá:

- Ing. Barešovi projednat s provozovatelem 
kabelové TV Katro servis odstranění po-
ruch signálu při změně počasí (vítr, déšť) 
s termínem do 30. 6. 2020.
- Panu Botkovi umístit koše na psí exkre-
menty v ulici K Zahrádkám s termínem do 
31. 8. 2020.

Usnesení č. 21 z mimořádného zasedání 
Zastupitelstva obce Kněževes
konaného dne 22.  6. 2020

 Zo schvaluje:

- Účetní závěrku obce za rok 2019

 Zo bere na vědomí:

- Zprávu pana Ing. Šarapatky o provozo-
vání kabelové TV v obci
- Informaci o potřebě posílení  pracovníků  
na  sečení  trávy v obci

Usnesení č. 22 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 13.  7. 2020

 Zo schvaluje:

- Celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet obce za rok 2019, spolu se zprávou 
o výsledcích přezkoumání hospodaření za 
rok 2019, kterou vydal krajský úřad Stře-
dočeského kraje, odbor kontroly, Zborov-
ská 11, 150 21 Praha 5 – BEZ VÝHRAD.

 Zo bere na vědomí:

- Informaci starosty obce ohledně výstavby 
hasičské zbrojnice.
- Informaci Ing. Poklopa ohledně změny 
v příjmech a výdajích v Mateřské ško-
le v Kněževsi v důsledku pandemických 
opatření. Celková výše zvýšených výdajů 
činí 36.153,- Kč. 

Usnesení č. 23 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 24. 8. 2020

 Zo schvaluje:

- Pana Ing. Petra Wagnera jako stavební do-
zor pro stavbu hasičské zbrojnice 
- Prodej pozemků parcelní  č. 141, 726/26 
a  139/1 Letišti Praha pro výstavbu bočního 
poldru pod ČOV za cenu 1450,- Kč/m2 za 
podmínky, že Letiště Praha v roce 2021 za-
jistí a bude financovat opravu komunikace 
ke hřbitovu 

- Přijetí dotace ve výši 590 000,- Kč z Pro-
gramu 2017 – 2020 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského Fondu obnovy venkova. Tyto 
prostředky budou využity na opravu ko-
munikace
- Rozpočtové opatření č. 4/2020
- Skutečnost, že dokumenty obce Kněževes 
ze staršího období, konkrétně spisy obce 
z let 1840 -1897, rozpočty obce z let 1861 – 
1868 a 1871 – 1875, protokol z jednání za-
stupitelstva z roku 1866 a parcelní protokol 
z roku 1937 budou i nadále ponechány v tre-
zoru obce a nebudou vydány Státnímu ob-
lastnímu archivu v Praze se sídlem v Dobři-
chovicích, Pražská 728, 252 29 Dobřichovice.

 Zo bere na vědomí:

- Vyjádření obce ke stavbě Areál pro psy, 
Na Staré silnici 197.
- Petici obyvatel Nových Středokluk ohled-
ně nevyhovujícího stavu dodávek pitné 
vody (byla zaslána žádost o vyjádření 1. 
VHS Velké Přílepy).
- Vyúčtování dopravní obslužnosti za 1. 
pololetí roku 2020 – dlužnou částku ve výši 
97 860,13 Kč  obec již uhradila. 
- Smlouvu o výpůjčce části pozemku č. 59 
Na Slovance o výměře 1640 m2 na 49 let; 
veškerá dokumentace (smlouvy atd.) je 
uložena na obci.
- Oznámení pana Ladislava Chvoje o plá-
nované opravě střech dvou stodol na Slo-
vance (majitelů pana Chvoje a pana Vid-
mana).
- Stížnost na rušení nočního klidu v č. p. 
207 v ulici Nad Mostem; majitelka nemovi-
tosti  paní Vačkářová byla pozvána k pro-
jednání této záležitosti na obecní úřad.
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- Žádost o vyjádření ke stavbě: Kněževes, 
Nová čtvrť 97 – přeložka NN č. stavby: 
IZ-12--6002074 ( posunutí sloupu č. 90 
u č.p. 97 směrem do ulice). Obec souhla-
sí s tím, že přeložka nesmí přesahovat 
do komunikace, ale musí být  ukončena 
u obrubníku.
- Žádost Ing. J. Preclíkové o pronájem sálu 
KD dne 13. 11. 2020 pro konání taneční zá-
bavy hudební skupiny Fernetový opar.

Usnesení č. 24 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 21. 9. 2020

 Zo bere na vědomí:

- Zprávu starosty obce o činnosti rady a za-
stupitelstva obce od posledního veřejného 
zasedání konaného dne 15. 6. 2020.
- Sdělení 1. VHS, s.r.o. k Petici za nápravu 
nevyhovujícího stavu dodávek pitné vody 
do osady Nové Středokluky.
- Informaci místostarostky obce o vítání 

občánků dne 20. 9. 2020 a o opravě varhan 
v Kapli sv. Václava.
- Aktuální informaci pana Ing. Šarapatky 
o stavu nových internetových stránek obce.

 Zo neschvaluje:

- Případné další připojování objektů v osa-
dě Nové Středokluky na vodovodní řad 
obce Kněževes (vzhledem k tomu, že voda 
v této lokalitě je podle vyjádření obyvatel 
osady Nové Středokluky nevyhovující ).

 vítání občánků

Neděle 20. září 2020 byl krásný slunečný 
den. Přesně takový, jaký jsme si pro vítání 
nových občánků přáli. V květnu, na Svátek 
matek, kdy se tradičně tato slavnostní udá-
lost koná, byl vyhlášen stav nouze z důvo-
du koronavirové nákazy, proto jsme malé 
kněževáčky přivítali až nyní. V současné 
době se však situace ještě zhoršila, a protože 
jsme nechtěli termín znovu překládat, vše 
jsme připravili na volném prostranství před 
Kaplí sv. Václava. Mile nás překvapila velká 
účast nejen rodičů, prarodičů, ale i ostatních 
rodinných příslušníků. Setkání jako obvyk-
le zahájily děti ze základní a mateřské školy 
svým dojemným vystoupením.

následovalo představování těch 
nejmenších, 4 holčiček a 6 chlapečků:
Tomášek vidman, 
syn Jany a Jakuba Vidmanových
Ládíček Dunda, 
syn Anny Čefelínové a Tomáše Dundy
Sebastienek Suda, 
syn Kateřiny a Zdeňka Sudových
Jáchymek Pejčoch, 
syn Terezy Buškové a Jana Pejčocha

verunka chládková, 
dcera Michaely a Martina Chládkových
adámek Čáp, 
syn Michaely Šalanské a Miroslava Čápa
nikolka Zelenková, 
dcera Martiny a Radka Zelenkových
Karolínka vtípilová, 
dcera Kristýny Zelenkové a Karla Vtípila
Michaelka Štajnrtová, 
dcera Kláry a Michala Štajnrtových 
a nejmladší
Štěpánek Holan, 
syn Renáty a Jana Holanových.

Po proslovu starosty obce pana Stanislava 
Kettnera rodiče vítaných dětí obdrželi od 
obce knihu Naše děťátko s věnováním, fi-
nanční dárek a další hračky a pozornosti 
od přítomných zástupců spolků Baráční-
ků, Hasičů a Spolku Havlíček. Rodiče se 
podepsali do Pamětní knihy obce a na zá-
věr čekalo všechny přítomné překvapení – 
po komplexní opravě varhan na ně poprvé 
paní Iva Roučková zahrála píseň „Chválím 
tě, země má.“
Nakonec si všichni zúčastnění mohli pro-
hlédnout Kapli, nejmenší se vyfotili v koléb-
ce a rozešli jsme se do svých domovů k ne-

dělnímu obědu. Poděkování za krásnou 
atmosféru patří kromě dětí a jejich dopro-
vodu zejména spolkům, protože poukazuje 
na to, jak je život v naší obci propojen a to už 
se v dnešní době tak často nevidí.
 ing. václava vlčková

 Datum: sobota 24. 10. 2020

od 10.15 hod. do 11.15 hod.

Sběrna bude přistavena:
před Obecním úřadem v Kněževsi

Fyzické osoby 
mohou v tomto 
časovém rozmezí
 odevzdat ZDARMA
 tyto níže uvedené 
nebezpečné odpady.

 odpady:

• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové filtry, 
 vč. obalů
• použité fritovací oleje
• barvy a laky, včetně obalů
• kyseliny, rozpouštědla, čističe a další 
 domácí chemie
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné léky
• lednice
• TV, PC

obecní úřad Kněževes a Fcc regios, a.s.
pořádají mobilní svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu pro obec Kněževes

obecní úřad Kněževes 
a Fcc regios, a.s.
pořádají svoz velkoobjemového 
odpadu pro obec Kněževes.

 Datum: 23. 10. – 26. 10. 2020

Přistavení: pátek v 16.00
výměna: sobota ve 12.00
odstavení: pondělí v 8.00 přistaven před OÚ

1 x 20m3 – kontejner bude přistaven před 
obecním úřadem. Fyzické osoby mohou 
v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA velkoobjemový odpad.
Do kontejnerů nepatří:
zemina, stavební sutě ,nebezpečné 
odpady,TV, PC
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naši sousedé
 
 vzpomínka

Dne 30. března 2020 jsme se dozvěděli 
smutnou zprávu, že v sobotu  28. března 
zemřel ve věku nedožitých 86 let náš ob-
čan a bývalý dlouholetý starosta obce pan 
Antonín Michl. Již v roce 1960 byl zvolen 
do Místního národního výboru v Kněžev-
si za Československý svaz mládeže a pra-
coval ve stavební komisi. V následujících 
letech se podílel na úpravách starého kul-
turního domu, postaveného v roce 1947. 
V 70. až 80. letech minulého století  pro-
jektoval a podílel se na stavbě zdravotní-
ho střediska,  přestavbě kulturního domu 
do dnešní podoby atd. V letech 1990, 
1994 a 1998 byl zvolen starostou obce za 
postupného místostarostování pana Ru-
dolfa Černého staršího, pana Ing. Jaro-
slava Boukala a pana Stanislava Kettnera. 
Funkci starosty vykonával až do roku 

2002. Za jeho působení byla vybudována 
plynofikace, zahájena stavba kanalizace 
a kromě jiného došlo i k zavedení kabe-
lové televize. Spolu s panem Rudolfem 
Černým se zasloužili o to, že zdravotní 
středisko vybudované v akci „Z“ mohlo 
být  postupem času opět v majetku naší 
obce. V dalších letech, i když již v zastu-
pitelstvu  nepůsobil, se o dění v Kněžev-
si neustále zajímal. I když ho zrazovalo 
zdraví, byl optimisticky založený a život 
bral tak, jak přicházel. Rád se scházel se 
svými kamarády -  pány Boukalem, Tro-
janem a Potockým v Restauraci v Maštali, 
kde nad trochou zlatavého moku poklá-
bosili o politické situaci, našem fotbalu 
a o dalších „chlapských“ záležitostech. 
Dnes zůstalo jeho místo prázdné… Vzpo-
mínky však zůstanou, protože na skrom-
ného a obětavého člověka, který toho pro 
obec tolik udělal, nelze zapomenout.
 Jménem obecního úřadu, 
 ing. václava vlčková

Historie
 
 Z kroniky obce, pokračování rok 1947

K zásobování Prahy plynem zřízeno ply-
novodné vedení asi 90 km dlouhé z Prahy 
do Mostu. Zde se uhlí spaluje na plyn a ten 
se přivádí potrubím do Prahy. Vykopávky 
a kladení rour provedeno v roce 1946. Na 
katastru naší obce vede plynovod od letiště 
po pravé straně silnice směrem ke Kněževsi. 
Za kopanskou silnicí přechází hlavní silnici 
a směřuje za hřbitovem ke dráze a pod touto 
dále přechází dobrovízskou silnici a míří ke 
Středoklukům.
okresní silnice procházející zdejší obcí do 
Kněžívky byla v měsíci červenci 1947 uvál-
cována.
Komunistická strana v Kněževsi zakoupila 
na letišti dřevěný barák s ubikací po Něm-
cích. Z něho postavila za součinnosti svých 
stoupenců dům, sloužící kulturním zájmům 
strany. Kulturní dům nabídla všem spolkům 
a korporacím v obci pro konání divadel, 
zábav a jiných osvětových podniků. Dům 
byl slavnostně otevřen 13. července 1947 za 
účasti poslance strany Ladislava Koubka.
v bílé skále a v rokli ode mlýna byly vy-
sazovány třešně. Nedařilo se jim tam. Aby 
tato místa nezůstala holá, usnesl se MNV je 
osázeti jiným stromovím. Nejvhodnějším 
stromem se zdál topol. Na jaře roku 1947 vy-
sázeno 1000 topolů. Vysazování se zúčastni-
lo dobrovolně občanstvo a mládež. 
Silnice od státní silnice k nádraží bývala 
v době řepné kampaně velmi rozjížděna 

a zablácena. Každoroční opravy nepomá-
haly. Byla v létě v roce 1947 od správy ČSD 
vydlážděna žulovými kostkami. 
rok 1947 se vyznačoval katastrofálním 
suchem. Jarní sněhová vláha  polím nepro-
spěla, poněvadž náhlou oblevou voda po 
zamrzlé zemi rychle uběhla. Rovněž v době 
jarního setí bylo málo dešťů. Obilí špatně 
vzešlo. Řepa musela býti někde zaorána 
a znovu zaseta a trvajícím suchem špatně 
a pomalu vzešla, takže práce s okopáváním 
a zoráváním skončeny těsně přede žněmi. 
žně začaly okolo 20. července a skončeny 
okolo 20. srpna. Výsledek žní, následkem tr-
vajícího such jest hodně podprůměrný.
na území našeho státu byla zjištěna man-
delinka bramborová, obávaný škůdce bram-
bor. K jejímu úspěšnému zamezení rozšíření 
uložilo ministerstvo zemědělství a zemský 
národní výbor jakož i Ústav pro ochranu 
rostlin, povinnost provésti všeobecnou 
a důkladnou hledací službu ve všech obcích 
zdejšího okresu. Ve zdejší obci prohlížely 
bramborové kultury školní děti ve dnech 11. 
– 12. srpna. Našly asi 50 těchto broučků jen 
na jediném poli St. Kozáka.
Místní rada osvětová uspořádala večer dne 
12. září vzpomínkový večer na 10. výročí 
úmrtí presidenta Osvoboditele T. G. Masa-
ryka. Školní mládež přednesla příležitostné 
básně, o významu dne promluvil předseda 
MOR pan J. Bartoň.

Příště výročí VŘSR, únor 1948, volby, 
Sokolský slet…                                                                                                       
  Z kroniky obce přepsala 
 ing. václava vlčková, místní kronikářka

 Komplexní oprava varhan 

 v Kapli sv. václava

V srpnu tohoto roku provedl pan Fi-
lip Turchich zaslouženou, ale součas-
ně časově náročnou odbornou opravu 
varhan. Celý nástroj byl rozebrán, 
umyt a nakonzervován proti čer-
votoči, píšťalový fond byl obnoven, 
prospektovým píšťalám dána nová 
povrchová úprava a k varhanům byl 
připojen elektrický ventilátor, takže 
již nebude nutné „šlapat měchy.“

Jak po rekonstrukci krásně znějí, jsme 
se přesvědčili u příležitosti vítání no-
vých občánků.
 ing. václava vlčková, 
 místostarostka obce
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 Začátek školního roku  

Školní rok ve školce začal přes všechna 
opatření a omezení zvesela. Dodržujeme 
všechna doporučení ohledně desinfiková-
ní rukou i interiérů, nosíme roušky, pou-
žíváme pouze papírové utěrky a ručníky, 
děti se nemohou samy obsluhovat u jídla. 
Z heren zmizely některé rizikovější hračky 
a pomůcky, například plyšáci, ale také mo-
delína, relaxační písek, doposud velmi ob-
líbené kostýmy a podobně. Veškeré ostatní 
hračky prochází desinfekčním procesem 
tak často, jak určují pokyny a jak je možné 
je provádět.

Na základě doporučení jsme omezili i veš-
keré akce. Starší Sovičky se občas vydají do 
blízkého okolí autobusem, s mladšími Ža-
bičkami si na výlety ještě počkáme. Udržu-
jeme prozatím v chodu oblíbené Hudební 
hrátky s Pavlem Muchou a Sportovní hrát-
ky s trenérkou Kájou. Sportovní hrátky 
probíhají venku, dokud počasí jen trochu 
dovolí. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem rodičům za dodržování opatření 
spolu s námi. Do školky opravdu až do-
posud dochází jen zdravé děti, rodiče ne-

chávají nachlazené děti mimo kolektiv. Ka-
ranténa se nám prozatím s trochou štěstí 
vyhýbá, ovšem zdá se, že je otázkou času, 
kdy se dotkne i nás ve školce. Ať už dětí, 
rodičů či paní učitelek. Snažíme se být ve 
školce na takovou eventualitu připraveni. 

Dálkové vzdělávání je v takovém přípa-
dě povinné pro děti v posledním ročníku 
předškolního vzdělávání, tzv. předškolá-
ky. Paní učitelky v Sovičkách mají své plá-
ny a materiály, které pak budou s našimi 
předškoláky používat. Je zřejmé, že domácí 
vzdělávání předškoláků nemůže fungovat 
bez spolupráce s rodiči. A aby toho nebylo 
málo, ministerstvo nám ukládá s předško-
láky distančně pracovat i tehdy, kdy jich ve 
školce chybí více než půlka, bez ohledu na 
karanténu a bez ohledu na důvody absen-

ce. Paní učitelky proto docházku neustále 
kontrolují a procentuálně vyhodnocují. 
Děti jsou ovšem stále děti. Hrají si s tím, co 
jim ve školce zůstalo v policích, rády staví 
hrady z kostek, kreslí a vystřihují, běhají 
po zahradě, lumpačí a škádlí se stejně jako 
kdy jindy. Jen si přitom daleko častěji myjí 
ruce a používají desinfekční gely několi-
krát denně. Také se v budování samostat-
nosti vrátily o nějaké ty kroky zpět, když 
si nemohou samy prostírat k jídlu, nalévat 
pití ba ani po sobě sklízet ze stolu.
 
Dokud jsme zdraví a do školky můžeme 
chodit, dá se to všechno zvládnout. 

Přejeme všem v naší obci hodně zdraví 
a podzim bez karantény.  
 vaše školka 

 oslavy narozenin 

Při oslavách narozenin 
děti do školky místo dor-
tů, zákusků a buchet nosí 
dle pokynů ze semináře 
HACCP omyvatelné a lou-
patelné ovoce. A někteří 
rodiče se s tímto novým 
přístupem popasovali 
skutečně nápaditě.

Americký spisovatel detektivních románů píšící také pod pseudonymy. Původně pracoval jako právník a z této praxe čerpal i některé ná-
měty pro svoje díla, od roku 1933 psal detektivky. V dílech podepsaných jako E. S. Gardner se objevují dva hlavní hrdinové – Perry Mason 
a Doug Selby. Pod pseudonymy vydával další detektivky, romány, povídky a cestopisy. Perry Mason je advokát, který v každé knize zastu-
puje (zpravidla nevinné) lidi, obvykle obviněné z vraždy. V každé detektivce s P. Masonem se vyskytuje i jeho sekretářka Della Streetová 
a soukromý detektiv Paul Drake. Mason byl autorovou nejúspěšnější postavou, která se objevuje v největší části děl. Podle knih s Perry 
Masonem bylo v 30. a 40. letech 20. století natočeno mnoho hollywoodských filmů, v letech 1957–66 pak mnohadílný televizní seriál televize 
CBS (ve kterém Masona hrál Raymond Burr). V závěrečné epizodě první série se objevil (v roli soudce) také sám Gardner. Na přelomu 80. 
a 90. let vznikla další série televizních filmů, ve které vystupovali herci z původního seriálu, včetně Raymonda Burra. 
 p. Bareš, knihovník

 výročí autora erle Stanley Gardner 17. 7. 1889 – 11. 3. 1970obecní knihovna

Mateřská škola
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 Fotbal

Nová sezóna nám po koronavirové pauze opět začala s doufejme že 
se tentokrát i dokončí. Přípravné zápasy a turnaje Kněževes zvládla 
se skvělými výsledky i výkony a novými tvářemi. Ze Slavoje Such-
dol přišel Jan Slaboch a z Tuchoměřic Jakub Soják. Podzimní část 
jsme zahajovali v Úhonicích kde zápas po velkém boji skončil re-
mízou. Jelikož domácí na zápas nebyli připraveni a zápas začínal 
o 45 minut později, výsledek byl v náš prospěch zkontumován. Prv-
ní domácí zápas by velmi smolný, s ambiciózním Třebotovem jsme 
ztratili vedení 3:0 a následně 3:4 prohráli. Zranění dvou stoperů 
Petra Popeláře, kapitána Jirky Ečera nás donutila protočit sestavu. 
Mladý tým který odcestoval do Kazína dlouho odolával silnému 
soupeři avšak adepta na postup jsme nepřekvapili. Konečně skvělý 
zápas se nám povedl o týden později kdy jsme s přehledem přehráli 
Horoměřice 5:1 a získali cenné 3 body. Poslední zápas v derby ve 
Středoklukách byl opět velmi smolný. Neproměněné šance a po-
kutový kop jsme nepřetavili v gól, naopak soupeř vyhrál brankou, 
která se dala chytit. Ovšem nevěšíme hlavy, ještě zbývá dost zápasů 
kdy můžeme dokázat jak silný máme tým. Děkujeme všem sponzo-
rům a fanouškům kteří jsou s námi v této nelehké době.
Jakub Šebesta, vedoucí mužstva

TJ Sokol Kněževes

Základní
škola
 Po prázdninách

Do lavic se žáci, učitelé  i rodiče vrátili po 
prázdninách plni obav, jak za zvýšených 
hygienických opatření vše zvládneme. 
Snažíme se o udržení stanovených sku-
pin, nemísit dohromady žáky více tříd. 
Na 2.stupni přibyly roušky i při výuce. 
Děti musím velice pochválit na discipli-
novanost.

Do 1.třídy nastoupilo 28 dětí, máme no-
vou paní asistentku, děti si pomalu zvy-
kají na nové prostředí. Spolu s 2.třídou 
hned na počátku školního roku jezdí na 
plavecký výcvik.
V hlavní budově školy se vybudovalo 
bezbariérové WC, nové WC a sprcha pro 
učitele, nový kabinet a místnost pro paní 
uklízečky. Celá přestavba , díky panu sta-
rostovi, kterému se podařilo sehnat firmu 
plnou milých a pracovitých lidí, trvala vel-
mi krátce a vše se stihlo do začátku školní-
ho roku. V jedné učebně se snižoval strop, 
kde byla špatná akustika.

V budově v Kněževsi byla zprovozněna 
rekuperace. Systém větrání s rekuperací 
tepla slouží k zajištění optimální výměny 
vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci 
tepelných ztrát při větrání.

Díky situaci nemůžeme organizovat tra-
diční Adventní tvoření ani Společné zpívá-
ní pod vánočním stromem. Nějaké nápady 
máme, takže uvidíme.

Dětem nabídneme od října omezený počet 
kroužků – sportovní aktivity pro 1.,2.třídu, 
šikovné ruce pro 6.,7.tř., kroužek němec-
kého jazyka pro 7.tř., anglický jazyk pro 
1.,2.,5.tř.

Především se však budeme učit, držíme si 
palce, ať vše vyjde.
 ivana Bádalová
 ZŠ Středokluky
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 voLeJBaL |  Turnaje - informace 

Zdravotní vývoj ve společnosti se dotkl 
i volejbalového sportu. Volejbalisté TJ Sokol 
Kněževes se rozhodli přerušit dlouholetou 
tradici a neuspořádat letos volejbalový tur-
naj o „Kněževeský pohár“. Družstva, která 
již byla přihlášena, pochopila situaci a těší 
se již na příští rok. Podobně i jiné volejbalo-
vé oddíly odvolaly turnaje - Praha, Kralupy 
n. Vltavou, Kout, … Jinak tréninky v úterý 
a sobotu jsou nezměněné.  Luc

ne 27.9. Kněževes – Kosoř B 16:30
ne 4.10. Drahelčice - Kněževes 16:00
ne 11.10. Kněževes - Jeneč 16:00
ne 18.10. Velké Přílepy- Kněževes 15:30
sO 24.10. Nučice - Kněževes 14:30
ne 1.11. Kněževes - Vonoklasy 14:00
sO 7.11. Červený Újezd - Kněževes 14:00
ne 15.11. Kněževes - Dobřichovice 13:30

 Spojte se s námi

Zajímá vás co se děje kolem fotbalu v Kněževsi? 
Chceš znát zákulisí, aktuální výsledky, fotky a informace? 

Sleduj nás na internetu:
internetové stránky: www.knezevessokol.estranky.cz
Facebook: TJ Sokol Kněževes – Fotbal
instagram: tj.sokol.knezeves
e-mail: sokol.knezeves@gmail.com

 výsledky:

Úhonice – Kněževes 0:3
Kněževes – Třebotov 3:4
Kazín – Kněževes 7:0
Kněževes – Horoměřice 5:1
Středokluky – Kněževes 1:0
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Hasiči
Milí čtenáři,
opět je mou milou povinnosti seznámit vás 
s činností Hasičů Kněževes za uplynulé 
období.

25. července jsme se zúčastnili opakova-
cího a zároveň rozšiřovacího školení na 
motorové pily. Školení stejně jako minulý 
rok se konalo ve Středoklukách, společně 
s místními hasiči. Celé školení opět pro-
bíhalo v přátelském duchu oživili jsme si 
některé věci, které jsme pozapomněli, ale 
hlavně rozšířili jsme si kvalifikaci o tzv. 
rozbrusy. Na oněch rozbrusech jsme měli 
i praktickou zkoušku. Na této zkoušce 
jsme měli možnost řezat bruskou o prů-
měru 500 mm řezného kotouče, pro mnohé 
z nás byla premiéra a zajímavá zkušenost.

Měli jsme i jeden technický zásah. Naši 
noví spoluobčané nás požádali o technic-
kou pomoc. Jednalo se o odsátí vody ze 
studny, která se po mnoho let nevyužíva-
la. 22. srpna jsme v 7:30 dorazili na místo, 
kde nás čekalo milé překvapení v podobě 
snídaně (míchaná vajíčka, obložený talíř 

a káva). Po zpracování tohoto překvapení 
se šlo do práce. Po cca hodině a půl jsme 
dvakrát odsáli vodu a počkali, zda nečisto-
ty na hladině zmizely. 
Během léta jsme udělali nutné opravy 
a vylepšení na naší „Máně“. Jako přídavná 
obrysová světla a asi nejdůležitější oprava 
a inovace ručního ovládání plynu, které je 
velmi důležité k ovládání čerpadla při zá-
sahu.
20. září jsme již tradičně jako každý rok re-
prezentovali náš sbor a jednotku na Vítání 

občánků. Novým Kněževáčkům  jsme pře-
dali drobné dárky s logem dobrovolných 
hasičů.

Na závěr vám chci poděkovat, že v době 
sucha a vůbec v průběhu celého léta, jste 
dodržovali zákazy pálení, byli opatrní při 
grilování,  či při táboráku, a nevznikl tak 
požár, a nebo jiná mimořádná událost.

 Za SDH a JSDH, 
 Jan Drábek

Svaz žen
Klub Kněževes
 Se ženami za kulturou i během léta

I my ženy jsme si trochu dopřály. V Malostranské be-
sedě jsme navštívily výstavu „Jan Saudek – 85 život“. 
V podkrovních prostorách vynikly fotografie tohoto 
známého umělce. Výběr zahrnoval snímky od nejran-
nějších až po téměř poslední. Černobílé, kolorované 
částečně i barevné. Černobílé se nám ale líbily nejvíc. 
Když jsme z této výstavy odcházely, nachomýtly jsme 
se ve stejné budově k živému zpívání amerických go-
spelů. Úplně náhodně jsme byly součástí zpěvu nad-
šenců a zůstaly stát v úžasu nad krásnou hudbou. 

Opět jsme byly v Sovových mlýnech. Stálou výstavu 
Kupkových obrazů může člověk vidět víckrát a vždy 
je uchvácen. Tentokrát byla součástí ještě výstava 
Pasta Oner versus Alfons Mucha. Dva rozdílní čeští 
umělci. Ale Mucha má pro nás větší kouzlo, co naplat. 

Podařilo se nám získat vstupenky na koncert Pavla 
Dobeše. Takový drobný zpěvák, ale jeho Brhlík a soj-
ka – to bere u srdíčka.  To, že jsme se zúčastňovaly 
i pokračujících přednášek od Galerie hl.m. Prahy, ani 
nemá cenu zmiňovat. Tato zajímavá vyprávění o naší  historii a místech s ní spojených je součástí našeho života. Opravdu bychom se z his-
torie měli poučovat a ne ji zatracovat nebo dělat, že se nás věci minulé netýkají. Historie se opakuje…. 
 Zas ČSŽ Kněževes 
 Bohdana Pavlíková
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 S dětmi po Praze

Tak nám to zase nedalo. Situace s Covidem 
proměnlivá. Jsou prázdniny a v Praze málo 
turistů. Kam nejdřív ? COSMOS – výstava 
v Křižíkově pavilonu na Výstavišti. Pro 
děti i pro dospělé. Nové zajímavé  informa-
ce – od začátku vývoje raket po kosmické 
rakety a orbitální stanice, animační zpraco-
vání, modely v měřítku 1:10. Oberth, Tsiol-
kovskij, Godard, Braun, Koroljev… Lajka, 
Enos, Gagarin, Armstrong, Remek, Pel-
čák…Přistávací moduly, zmenšená jedna 
část orbitální stanice, do které jsme mohli 
vstoupit a kde se nám dělalo špatně. Prostě 
věci a souhrnné informace, které nám opět 
rozšířily obzory. Čtyřhodinový pobyt a ješ-
tě to nestačilo. Ale roušky nám daly zabrat. 
Osvěžení ve Stromovce jsme vřele uvítali. 
Pro děti hotový ráj. Dětská hřiště se spor-
tovními prvky – tam se vyřádily a uvolnily. 
Okolo Šlechtovy zrekonstruované vily do 
Dejvic a hurá domů. 

Na další výpravě jsme to vzali přes Kos-
tel Nejsvětějšího Srdce Páně architekta J. 
Plečnika na nám. Jiřího z Poděbrad. Tento 
nádherný kostel uchvátil i děti svou mo-
derností, vzdušností a krásnou výzdobou 
Rothmayera a Svolinského.  Po Vinohrad-
ské třídě okolo Čs. Rozhlasu  jsme se pro-

courali až k nově otevře-
nému Národnímu muzeu. 
Impozantní vstup okouzlil 
nás všechny. Je až s podivem, 
jak děti zaujal sál s minerály. 
Někdo by si řekl „no, kame-
ny“. Ale ony v tom viděly 
hvězdičky, krásné barvy, mě-
ňavost, prostě byly nadšené. 

Velrybí kostra, zavěšená od stropu v dal-
ším sále  je nadchla. Hned hledaly ve svých 
mobilech všechny možné údaje o největších 
savcích. Třešničkou na dortu byla proskle-
ná podlaha na vrcholu muzea, odkud byl 
pohádkový pohled na Prahu. Animačním 
podchodem jsme se dostali do nové budo-

vy muzea na výstavu o Štefánikovi. Ale to 
už bylo i na děti moc, přestaly vnímat a tak 
jsme opět jako již několikrát vyrazili pěk-
ně pěšky přes Václavák, po Národní třídě 
a Most legií na Kampu. Stromy, prolézačky 
a hlavně dobroty a zmrzlina ve Werichově 
vile – to byla ta správná odměna. 

A při další výpravě po Praze  během prázd-
nin jsme zvládli i výstavu ptactva v Bota-
nické zahradě Na Slupi. Iva Farová nám 
tuto výstavu mailem doporučila. Tak jsme 
neváhali a s dětmi vyrazili. Těch andulek, 
různých papoušků, korel, radost pohledět. 
V jedné velké voliéře byla i majitelka 3 krás-

ně zbarvených žako, které měla ochočené 
a děti na nich mohly oči nechat. V areálu 
Botanické zahrady děti viděly, jak vypadají 
různé rostliny, o kterých třeba jen slyšely 
– tabák, lékořiče, koriandr, len, artyčoky… 
A kam odtud ? No přeci na dobré jídlo. 
Takže pěšky okolo Faustova domu přes Pa-
lackého most na Nový Smíchov. Tady, na 
nově otevřené terase bylo velmi chutné za-
končení – pro všechny… 
A na úplný závěr – film Scooby-Doo  
v Cinema City. Děti byly nadšené.

 Za ČSŽ Kněževes
 Bohdana Pavlíková 

Plánované akce v druhé
polovině roku 2020 

 Drakiáda - pouštění draků 
 a dalších létajících těles
Sobota 24. 10. od 10 hod. 
na sportovním hřišti.

 Mikulášská besídka pro děti
Sobota 28. 11. od 14 hod. v KD

 Předvánoční taneční zábava
Sobota 28. 11. od 20 hod. v KD
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Kněževáček
Kam posílat články, fotografie, kreslené výtvory dětí … ?
1) Zaslat mailem: knezevak.ou@seznam.cz
2) Přinést na Obecní úřad v Kněževsi.
Dotazy: 602 667 088 (redakce)
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Kněževáček  Slohové práce žáků 4. třídy - téma Prázdniny
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Baráčníci
V sobotu 12. září se od 15.00 u Rychty kona-
lo zářijové baráčnické sezení s grilováním. 
Uskutečnilo se za pěkného počasí před 
Rychtou. Sešlo se na 15 tetiček a sousedů. 
Projednali jsme dosavadní baráčnickou 
činnost v době koronaviru a zároveň zvá-
žili další aktivitu do konce roku: 6. červen-
ce jsme se zúčastnili akce Obce Baráčníků 
Středokluky „Pietní vzpomínky“ s průvo-
dem na hřbitov na Černovičkách, do kroku 
a k poslechu hrála kapela „Tancovačka“ / 
15.8. jsme se zúčastnili svěcení Mariánské-
ho sloupu v Praze / v září jsme se zúčast-

nili sezení III. župy v Praze /na základě 
pozvání rychtáře OB Petr Guth Hradčany 
Miroslava Ribiero jsme se ve čtvrtek 17.9. 
zúčastnili akce Spolkový den na Kampě po-
řádané MěÚ Prahy 1, kde baráčníci prezen-
tovali baráčnické aktivity a historii baráční-
ků / 20.9. jsme se zúčastnili vítání občánků 
v Kněževsi, kde jsme rodičům dětí předali 
pamětní list a sadu „vybavení“ pro děti na 
pískoviště. V sobotu 29. srpna se měla ko-
nat brigáda na úpravu Rychty a okolí s gri-
lováním a přípravou říjnového baráčnické-
ho turnaje v šipkách – brigáda se z důvodu 
nepřízně počasí nekonala. Zářijové sezení 
zrušilo říjnový baráčnický turnaj v šipkách. 
Neuskutečnil se výlet na Šumavu z důvodu 

zrušení letošního provozu baráčnické zo-
tavovny (Černovice). Další akce do konce 
roku se budou konat podle vývoje situace 
ohledně koronaviru. To platí i pro říjnové 
baráčnické sezení. 

Poděkování
chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
tetičkám, sousedům a podporovatelům ba-
ráčníků, kteří v době koronaviru vyvíjeli 
aktivity v oblasti baráčnických činností.  

 Za Obec Baráčníků Kněževes
 Luděk Černý
 rychtář

Spolek Havlíček
Po dlouhém jaru v rouškách se konečně podařilo členům spolku 
Havlíček sejít se na prvním letošním společném setkání v polovině 
měsíce července. Tentokrát jsme se opět vrátili do prostor minimu-
zea a knihovny v prvním patře OÚ, kde má náš spolek oficiální 
sídlo. Měli jsme z toho radost, že se zase vidíme, že tuto covido-
vou dobu prožíváme s celkovým optimismem a chtěli jsme něco 
společně podniknout. Třeba malý výlet do blízkého okolí nebo vy-
cházku, ale ne moc náročnou na chůzi. 

Tak se stalo, že jsme se vydali na vycházku do jedné části pražské-
ho Smíchova, a to na Malvazinky, kde na hřbitově odpočívá již rok 
náš nejoblíbenější zpěvák Karel Gott. Položili jsme květiny na jeho 
hrob a rozsvítili svíčky a pak jsme se procházeli jako v parku. 

Tento hřbitov je svou rozlohou 4. největší v Praze a jeho historie 
sahá do 17. století, kdy jeho pozemky náležely k usedlosti pražské-
ho měšťana Tomáše Malvazy, založené roku 1628 na místě bývalé 
vinice. Odtud také pochází název Malvazinky. V roce 1875 je za-
koupila smíchovská obec s úmyslem zbudovat zde nový hřbitov.

Návrh řešení a úpravu hřbitova vypracoval architekt Antonín Bar-
vitius, mj. autor kostela sv. Václava na Smíchově, dnes již neexistu-
jící budovy Těšnovského nádraží v Praze a Lannovy vily. Hřbitov 
byl vysvěcen v roce 1876.
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chovatelé

Tak jak jsem se již zmínil v posledním čísle, 
coronavirus se podepsal na chovatelství již 
tím, že bylo zrušeno několik výstav, na kte-
rých jsme se vždy zúčastnili. Odpadly výsta-
vy v Hostivicích, Kladně, Slaném. Z okolních 
výstav jsme se zúčastnili v Olovnici a Rudné. 
Získali jsme tři čestné ceny na holuby.

Letošní rok byl celkem příznivý na poča-
sí, takže obilí, řepka i již vybrané brambory 
uspokojili pěstitele. Pochopitelně ne tam, kde 
úrodu zničily myši, což se stalo v našem oko-
lí. Také i v chovech se zdá, že bylo předešlé 
období v normálu. Je jen škoda, že není více 
výstav, kde by bylo možno porovnat naše 
chovy s konkurencí. Vypadá to, že naše vý-
stava - 23. - 24. 1. 2021 bude v okolí nejbližší.
Jedna rarita v naši obci však je. V Družstev-
ní ulici se na jaře objevilo hejno kachen, 
Indických běžců v počtu 6 ks, a nikdo se 
k nim nehlásí. Při tom jedna kachna vyse-
děla u přítele Botky 10 káčat. Bohužel je 
odvedla na rybník a po týdnu začala chodit 
sama s ostatními.

Nemohu si odpustit názor na zrušení cho-
vu slepic v klecích poslaneckou sněmovnou. 
Je to opět jedno rozhodnutí bez přemýšlení 
a dokumentace toho, že návrh Pirátů není 
nic jiného než se zviditelnit. Zatímco v kleco-
vém odchovu snese 1 slepice v přepočtu za 
rok přes 300 vajec, u jednotlivých chovatelů 
již 200 vajec je unikum. Je pravda, že v kleci 
jsou chovány slepice v 6 až 8 měsíčních tur-
nusech, ale tím je i vyšší nabídka drůbežího 
masa. A tím se sníží výroba vajec, budou 
dražší a dovážet se budou z Polska, kde bu-
dou stejně sneseny v klecích. Jen pro zasmá-
ní, jaký je pojem mladých o přírodě: Setkají 
se dva mladí na návsi. Jeden se ptá druhého 

kam jde. Odpoví: do Lídlu pro vejce. Druhý: 
a proč nejdeš k sousedovi, který má slepice. 
U něho vejce slepice snáší zadkem.

V současné době přeji všem spoluobča-
nům, aby se jim vyhnul virus a aby přežili 
ve zdraví do naší výstavy.
 J. Boukal

církev
 „všichni bratři“

Když budete číst tato slova, bude už na svě-
tě nová encyklika papeže Františka „Fratelli 
Tutti“ („všichni bratři“) o bratrství a přátel-
ství ve společnosti. Já tato slova píšu v době, 
kdy ještě čekáme na její zveřejnění, ale už se 
na ni těším, protože si myslím, že osloví jak 
věřící tak i nevěřící.
Toto téma už bylo ústředním bodem společ-
ného prohlášení papeže Františka a vrchního 

imána Al Azhar Amehda al Tajiba o lidském 
bratrství ze 4. února 2019. V úvodu tohoto 
dokumentu stojí: „Víra vede věřícího k tomu, 
aby v druhém viděl bratra, kterého třeba 
podporovat a mít rád. Vírou v Boha, který 
stvořil veškerenstvo, tvory a všechny lidské 
bytosti, jež jsou si z Jeho Milosrdenství rovny, 
je věřící povolán vyjadřovat lidské bratrství, 
chránit stvoření a veškerenstvo a podporovat 
každého člověka, zejména slabé a chudé.
Vycházeje z této transcendentní hodnoty, 
jsme na různých setkáních, prostoupených 
atmosférou bratrství a přátelství, sdíleli ra-
dosti, smutky i problémy současného světa“.

Už před 55 lety biskupové z celého světa 
napsali během 2. vatikanského koncilu: „Ra-
dost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, 
zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je 
i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristo-
vých učedníků a není nic opravdu lidského, 
co by nenašlo v jejich srdcích odezvu“. Pro 
mě je tato výzva stále aktuální a doufám, že 
nová encyklika bude pro všechny věřící po-
vzbuzením k tomu, aby se stali ještě více bra-
try a přáteli všech.

 otec alain cleyssac, 
 administrátor farnosti

Původní smíchovský hřbitov se nacházel kolem kostela svatého 
Filipa a Jakuba na dnes Arbesově náměstí. Byl však zrušen po 
roce 1787 v období josefínských dekretů, zakazujících pohřbívání 
uvnitř městských hradeb. Kostel byl pak roku 1891 také zbořen, 
a to i přes značné protesty obyvatel. Z tohoto zrušeného kostela 
byl použit materiál na stavbu novorománského kostela pojmeno-
vaném po sv. Filipovi a Jakubovi, patronech Smíchova, na novém 
smíchovském hřbitově na Malvazinkách. Kostel byl slavnostně vy-
svěcen v roce 1896. 

V průběhu času byly na hřbitově Malvazinky pohřbeny některé 
známé osobnosti, např. spisovatelé Jakub Arbes a Ondřej Sekora, 
herečka Antonie Nedošínská, býv. prezident Antonín Novotný, 

režiséři František Vláčil a Petr Lébl, herci Ferenc Futurista a Eman 
Fiala, fotbalista František Veselý, filosof Egon Bondy, fotograf Old-
řich Škácha a lékař Jan Jánský. 
I když na hřbitově, byla naše vycházka zajímavá a také poučná. 

A na závěr bych se ráda podělila o krásný zážitek z Vítání občánků 
Kněževse, které proběhlo v neděli 20. září dopoledne před kaplí sv. 
Václava. Slavnostní projev přednesl starosta obce p. Kettner a 10 
dětí s jejich rodiči potěšily školáci a předškoláci svým vystoupe-
ním. Na závěr noví občánci obdrželi od obce finanční dar  a drobné 
dárky od zástupců kněževeských spolků.

 Za spolek Havlíček: L. Kučerová
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napsali 
jste nám

 řekli si „ano“  v rouškách

Covid s námi mává od jara. Přes všechny 
zákazy a náhlá uvolnění si i v naší obci 
23.4.2020 řekli své ANO Klárka Drábková 
a Michal Štajnrt. Samozřejmě že měli rouš-
ky. Ty jim nádherně vyšila Lenka Drábko-
vá. Takovou svatební fotkou se v budoucnu 
nebude moci pochlubit každý pár…Hodně 
štěstí!
 Bohdana Pavlíková

 Klenot z přírody v naší obci

V lokalitě obce Kněževes se můžeme se-
tkat s velkou vzácností. Jedná se o skuteč-
ný skvost a jednoho z nejhezčích brouků 
z čeledi tesaříkovitých. Je to tesařík piž-
mový, který svými nádhernými barvami 
a velikostí (až 4 cm) připomíná spíše brou-
ka z tropické oblasti. Aby tento chráněný 
a vzácný druh i nadále byl ozdobou naší 
přírody, potřebují jeho larvy k vývoji staré 
stromy, a to hlavně vrby, olše a topoly.

V naší obci tento druh nachází potřeb-
né podmínky pro rozmnožování a vývoj 
u rybníka. Chraňme si proto tuto lokalitu 

a zvažme, zda je vždy nutné a vhodné od-
straňování přestárlých a starých stromů. 
Jen tak se můžeme s tímto krásným brou-
kem i nadále setkávat v letních měsících 
v naší obci. 
 ing. Lothar HeLD

Dobrý anděl
 Tomášek (4): 

Lékaři mu leukémii odhalili, když mu
bylo necelých dva a půl roku

Diagnóze předcházely stále se opakují-
cí rýmy, virózy a záněty průdušek. Když 
s ním rodiče nakonec museli jet do nemoc-
nice, nečekali verdikt onkologického one-
mocnění. Po dvou letech má snad Tomášek, 
který bydlí se svou rodinou nedaleko Nym-
burka, v obci Kamenné Zboží, to nejhorší 
za sebou.

„Měl vysoké horečky. Bolela ho záda a pak 
přestal chodit. Proto jsme sedli do auta 
a jeli do nemocnice,“ vzpomíná paní Marti-
na, maminka malého Tomáška a jeho dvou 
bratrů Martina (16) a Marka (13) na den, 
kdy se jejich život obrátil vzhůru nohama. 

Místo do školky tak Tomášek nastoupil na 
chemoterapii do Fakultní nemocnice Mo-
tol, do přísně sterilního prostředí, které si 
jeho nemoc vyžaduje. Nejvíce mu chyběla 
společnost dětí. „I malé kýchnutí znamena-
lo velký problém. Nesměl se ničím nakazit. 
Nemohl nikam během léčby chodit. Žádné 
návštěvy, děti, nikdo k nám nemohl. Proto 
se mnohdy paradoxně těšil do nemocnice, 
kvůli dětem, které tam byly,” dodává.
Chemoterapii zvládal vcelku dobře, občas se 
bohužel neubránil infekcím a různým kom-
plikacím. Do konce léta bude ještě na podpůr-
ných antibiotikách a antivirotikách, po prázd-
ninách ho pak čekají imunologické testy.

Následně by měl být doočkován, respektive 
znovu naočkován. „Pak už snad bude moci 
do školky. Přestože má doma ještě dva star-
ší brášky, je na něm už hodně vidět, že děti 
jeho věku, se kterými by si mohl hrát, mu 
moc chybí,“ svěřuje se jeho maminka.

Situace se lepší, Tomášek a jeho rodina ale 
pomoc stále potřebují. Návrat do práce pro 
paní Martinu není pořád možný a úkol ži-
vit pětičlennou rodinu, tak zůstává jen na 
otci. „Naštěstí v tom nejsme sami. Moc nám 
pomáhají pravidelné měsíční příspěvky od 
Dobrých andělů. Když pak opominu tu fi-
nanční pomoc, tak pro mě stejně tak moc 
znamená i ten fakt a pocit jistoty, že je tady 
stále spousta lidí, kterým není lhostejný ta-
kový osud, jako potkal nás. Že jsou tu lidé, 
kteří, když mohou, rádi pomůžou,&quot; 
svěřuje se paní Martina.

Chcete-li se i vy zapojit se do pomoci ro-
dinám, které postihl podobně těžký osud 
kvůli vážné nemoci, je jednoduché. Stačí se 
zaregistrovat na www.dobryandel.cz, zvo-
lit libovolnou částku a začít přispívat. Na-
dace Dobrý anděl odevzdá vaše příspěvky 
vždy do posledního haléře potřebným.
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 velké Březno

Hrad Český Šternberk založil kolem r. 1241 
Zdeslav z Divišova, pojmenoval jej podle 
rodového erbu, zlaté osmihroté hvězdy, 
a podle dobového zvyku poněmčovat ná-
zvy, tedy Sternberg (Stern = hvězda, Berg = 
hora), a přijal nový přídomek ze Sternber-
ga. Je pozoruhodné a výjimečné, že dodnes 
je hrad v držení tohoto rodu. Nyní je vlast-
něn už 20. generací potomků zakladatele. 
Velkorysá přestavba ve stylu raného baro-
ka proběhla ve 2. polovině 17. století. Od 
této doby kamenné zdi gotického hradu 
skrývají zámecké interiéry. Díky promě-
ně životního stylu začátkem 20. století byl 
hrad elektrifikován a vybudován byl vodo-
vod i ústřední topení. Při prohlídce hradu 
navštívíte 15 místností bohatě zařízených 
mobiliářem z různých stylových období, 
poznáte významné členy sternberské rodi-
ny a nahlédnete do jejich způsobu života. 
Seznámíte se také s unikátní šternberskou 
kolekcí mědirytin z období třicetileté vál-
ky, která je jednou z největších monotema-
tických sbírek grafických listů v Evropě. 
Více na www.hradceskysternberk.cz. 
 p. Bareš

Tip 
na 
výlet
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