
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

HASIČSKÝ POHÁR 

 
AREÁL HŘIŠTĚ od 9.00 hod 

POHÁR FR. KUBRA 

FOTBALOVÉ ZÁPASY 

ČAJE PRO SENIORY 

POSEZENÍ S HUDBOU od 17,00 

 

 

Slovo starosty: 
Vážení spoluobčané, 

rád bych se zmínil několika 

slovy o tom, co nás letos čeká 

a co se nám také již podařilo 

udělat. Většina letošních akcí 

je finančně zabezpečena za 

přispění daru Letiště Praha 

a.s. Letošním rokem jsme 

započali plnit další akce z 

„Programu rozvoje obce 2010 

– 2014“. Dále za peníze Letiště 

Praha a.s. byl opraven plot 

okolo budovy správce a kabin 

na hřišti a byla také nově 

zrenovovaná přístupová cesta 

ke sportovnímu areálu. Tyto 

akce snesou co do kvality a 

provedení to nejpřísnější 

měřítko. Chodníky, které se 

letos vybudují za přispění 

Letiště Praha a.s., budou dva. 

První je v ulici Nad hřištěm, 

kde se také současně musela 

opravit i další část související 

komunikace, protože se úplně 

rozpadla. Druhý chodník bude 

vybudován od místní školy 

k bytovkám.    (pokračování uvnitř). 

 

Z OBSAHU:  

 usnesení OÚ 

 zprávy komisí OÚ 

 činnost spolků 

 činnost knihovny 

 (ne)bezpečný svět 

 Humanitární sbírka 29.5. 

 Dětský den 4.6. 

 třídění odpadu 

 žijí mezi námi  

 vzpomínky na školní léta 

 o koních a lidech 

 něco pro ženy … 

 rady pro podnikatele 

 fotogalerie 
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Naši nejmenší 
Je velkou radostí nás všech, když se narodí další kněževeský  

občánek….  Od posledního vítání v květnu loňského roku se  

jich narodilo šest – 4 chlapci a 2 děvčátka : 

Adámek Sojka, Zbyněček Novotný, Zuzanka Preclíková,  

Gábinka Zachová, Vojtíšek Kříž a nejmladší letos narozený Vítek Pejcl. Tak jako každým 

rokem na Svátek matek jsme měli tu vzácnou příležitost přivítat je mezi nás, 

kněževeské občany. Za obec byl přítomen starosta pan Stanislav Kettner a za Komisi 

školskou, kulturní a sociální místostarosta JUDr. Ondrej Dojcsan a členka rady obce  

Ing. Václava Vlčková. Měli jsme radost, že se dostavili všichni za doprovodu rodičů, 

prarodičů i ostatních blízkých.  

Paní Eva Jaklová krásně připravila třídu zdejší základní školy, kde se vítání konalo. 

Pásmem básniček a písní Mimino potěšila přítomné paní učitelka Mgr. Iva Farová se 

svými žáky. 

Na  letošní schůzi zastupitelé obce odhlasovali, že dětem, které se narodily letos a od 

státu již nemají nárok na porodné, bude věnována částka 7.000,- Kč na pořízení 

výbavičky nebo jiných potřebných věcí. Ti, kteří se narodili do konce prosince roku 

2010 a stát na ně ještě pamatoval, dostali v obálce stejnou částku jako v předchozích 

letech, tedy 1.000,- Kč. Dále jsme dětem předali Pamětní knížku, leporelo a maminky 

obdržely kytičku 

Na závěr se děti vyfotily v připravené kolébce a v dobré náladě jsme se všichni 

odebrali ke svým domovům.  A přání do dalších let? Ať se dětský pláč novorozeňátek 

rozléhá v ještě více rodinách než letos.                                                 Ing. Václava Vlčková 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Usnesení č 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 14.3.2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. zprávu starosty obce o činnosti zastupitelstva a Rady obce od posledního veřejného zasedání  
2. zprávu místostarosty o činnosti Školské, kulturní a sociální komise od posledního zasedání 
3. odprodej části pozemku společnosti Letiště Praha a.s. u čističky v rozloze 338 m2, a to za cenu obvyklou tj. 1500,- 

Kč/m2, nikoli za cenu navrženou žadatelem 400,- Kč/m2 
4. Zadání vybudování komunikace od křižovatky ke hřišti (ke kabinám TJ Sokol) firmě ČNES a.s. 
5. Doplacení částky Kč 500,- těmi občany, kteří pro r. 2011 nemají vylepenou známku odpovídající velikosti popelnice. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost společnosti  Servind  s.r.o. o zapůjčení 50 ekvivalentních jednotek ČOV od obce 
Kněževes na dobu max. 5 let, kdy by měla zrealizována tzv. intenzifikace čističky odpadních vod. Konečné vyjádření k žádosti 
dá ZO 28. 3. 2011, kdy je svoláno mimořádné zasedání ZO. 

 
 

Usnesení č. 8  z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 28.3.2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
1. Žádost o zapůjčení 50 ekvivalentních jednotek společnosti Servind s.r.o. na dobu maximálně 5 let v návaznosti na jednání 
zástupců společnosti a obcí Tuchoměřice, Kněževes a investorů o intenzifikaci stávající čističky odpadních vod. Dohodnuté 
podmínky zapůjčení budou smluvně ošetřeny. 

 
 

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 18. 4. 2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce Kněževes za rok 2010 bez výhrad. 
2. Závěrečný účet obce Kněževes za rok 2010.  
3. Do mateřské školy Pohádka budou z Kněževsi přijaty 3 děti – S.Červená, M.Slabová a K.Zettelová 
4. Z daru Letiště-Praha (cca 1,7 mil.)  Kč se vybudují 3 chodníky, které zhotoví firma ČNES  

- v ulici U Zbrojnice (škola-bytovky 
- v ulici K Rybníku (Kadeřábkovi-Labačovi + stání na kontejnery) 
- v ulici Nad Hřištěm (dětské hřiště–Farovi)   

        Dar bude dále využit na čištění komunikací, údržbu zeleně, opravy vodovodu a kanalizace. 
5. Firma Holan provede nátěr zdi u místního hřbitova – wapem, pernetrací a speciální barvou ve dvou odstínech šedé – 

68 m
2
 za 14 400,- Kč.  

6. Změnu v zadání územního plánu projedná se zpracovatelkou územního plánu Ing. Novákovou starosta a 
místostarosta. Jedná se zejména o pozemek u samoobsluhy a pozemky a jejich určení u ALP.  

        7.    Příspěvek při narození dítěte (dítě narozené po 1.1.2011) ve výši 7 000,- Kč, za podmínky, že oba rodiče i 
                novorozenec mají trvalý pobyt v obci Kněževes. Bude vyplácen při vítání občánků.    

8. Rozpočtové opatření č. 2. 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
Návrh na ukončení nájemní smlouvy s p. Ondrou Botkou na pozemek 679/2.  

 
 

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes ze dne 16.5.2011  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Rozhodnutí nepřistoupit na návrh Letiště Praha a.s. o zřízení věcného břemene a trvá na odprodeji požadovaných 
pozemků (viz Usnesení ze zasedání ZO ze dne 14.3.). 

2. Uspořádání akce pro seniory dne 16. 7. 2011 od 17 hodin v restauraci kulturního domu. Akci připraví informační 
komise. ZO souhlasí s finančním příspěvkem do 5.000,- Kč. 

3. Složení výběrové komise na rekonstrukci budovy Základní školy v Kněževsi – JUDr.Dojcsan, Venuše Hympánová, 
Milan Červený. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Informaci starosty obce o postupu prací na rekonstrukci chodníků v obci.  
2. Informaci L. Černého o chystaných změnách v příštím vydání časopisu Kněževák. 
3. Informaci starosty o vypsání výběrového řízení na realizaci zakázky na rekonstrukci školy. 
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OÚ SE KONÁ 

6. ČERVNA OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ 



 

Dotace začínají být dobrým nástrojem financování rozvoje naší obce a regionu 
 

Grantová komise: 
Grantové a dotační tituly jsou základní formou poskytování finančních příspěvků z krajského rozpočtu institucím, 
jednotlivcům i obcím. Naše obec pomalu, ale jistě začíná využívat možnosti dotačních titulů, které umožňuji její rozvoj. 
Podařilo se dosáhnout během několika let na peníze z dotací a tím se přispělo k vytvoření krásné a funkční mateřské školy, 
dále došlo k udržení naší „lipové aleje“ a malým střípkem byla i dotace od Středočeského kraje pro naši knihovnu, kterou 
dobře vede naše knihovnice pí Dagmar Marta Jelínková. Na konci roku 2010 se naše obec opět rozhodla využít dotačních 
titulů Středočeského kraje a požádat v rámci programu FROM (Středočeský fond rozvoje měst a obcí) o dotaci na 
rekonstrukci budovy školy v centru obce – uvidíme, snad budeme mít štěstí a dotace se podaří.  
Pro Ty z Vás, kteří by rádi věděli, co vše předchází podání žádosti – podívejte se na internetové stránky: 
 http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/stredocesky-fond-rozvoje-obci-a-mest/ 
Pokud máte nápad na získání dalších dotací, které povedou k rozvoji obce - přijďte na zasedání zastupitelstva, na obecní úřad 
nebo mne kontaktujte na e-mailu kasparlk@seznam.cz.        Ing. Ladislav Kašpar 

Zastupitel obce Kněževes a člen komise rady Středočeského kraje pro rozvoj podnikání 

 
Informační komise : 
Dne 19. Května se uskutečnila druhá schůzka komise za účasti zástupců spolků působících v obci.  Jak už bylo předesláno 

z jednání zastupitelstva jednalo se zde o zlepšení informovanosti o činnosti spolků a dalších subjektů působících v naší obci. 

Dále byly projednány již rozeslané materiály zabírající se způsoby podílení se na obsahu „Kněževáku“ s návrhem „interních 

směrnic“ pro spolky a komise OZ. Přítomným byl představen návrh grafické změny zpravodaje obce k doplňujícím návrhům. 

Pí Jelínková přednesla rozsáhlou zprávu o činnosti spolku Havlíček, obecním muzeu a stavu knihovny (možnost čtečky 

elektronických knih, či oddělení dětské knihovny).  Dalším bodem bylo zlepšení aktuálnosti www.stránek obce s možností 

vytvoření  již v minulosti plánovaného informačního kanálu (zjišťují se technické možnosti kabel. televize). Společně se všichni 

dohodli na směřování iniciativ k budoucímu výročí obce (925 let rok 2013).                                                                                  LURO 

 

 

 

Jedná se o ulici Ke zbrojnici a potřeba vybudování tohoto chodníku byla hlavně z důvodu bezpečnosti bezpečnost pěších, 

neboť okružní cesta podle rybníka je využívána stále více k procházkám a silnice je v některých místech velmi úzká. Na konci 

tohoto chodníku, který v počátku lemuje park u školy, bude u bytovek vytvořen prostor pro parkování aut. I když někteří 

občané a někteří zastupitelé jsou proti vzniku těchto chodníků,  přesto větší části zastupitelů není bezpečnost obyvatel 

lhostejná a zdravý rozum zde zvítězil. 

Další významnou akcí je oprava hřbitova. Byla opravena poslední část zdi, kterou natřel pan Holan. Vrata, která si také 

zasloužila už generální opravu, byla zrenovována v dílně pana Botky, který také společně s panem Holanem opravil a natřel 

centrální kříž na hřbitově. Pan Sochor poté zajistil opravu vstupní cesty a také provedl již zmiňovanou opravu zdi. 

Po etapách opravujeme uzávěry na vodovodu tak aby v případě poruchy na vodovodu mohla být odstavena jenom část obce 

nebo ulice a nemusela se tak zavírat celá vodovodní síť. 

Znovu dochází k úpravě zeleně, kde došlo k pokácení nebo ořezání několika nemocných stromů. Ošetřeny byly zelené plochy, 

odstraněny náletové dřeviny a tím prokoukly části veřejných prostranství. Musím konstatovat, že úklid obce je v letošním 

roce zatím velmi dobrý, na čemž má velký podíl četnost úklidu zametacími vozy, tak i prováděný ruční úklid pracovníka obce. 

Rekonstrukce školy není stále vyjasněna, neboť nám zatím nebyla přiznána dotace z kraje ve výši 4 mil. Kč. 

Vážení občané, obracím se na Vás s prosbou při udržování pořádku v obci a v boji proti vandalismu. Vzhled a majetek obce 

nemůže být nikomu lhostejný.                                                                                                                  Starosta obce Kettner Stanislav 

 

      SLOVO STAROSTY - POKRAČOVÁNÍ                          
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 Zasílání článků z okolí vašeho ţivota: 

a) o historii „něčeho“ z vašeho okolí  

b) o zahrádkářských úspěších či neúspěších 

c) o vašich zálibách (péče o zvířátka, sběratelská činnost apod.) 

d) o zajímavostech, se kterými jste se setkali při procházkách  

Kněževsí a okolím 

e) o tipech na výlety, kde jste byli apod. 

 Můžete zasílat náměty na zlepšení vzhledu obce, činnosti v obci  

     či požadavky na to, co byste v obci  chtěli  mít. 

 Do rubriky „Společenská kronika“ můžete zasílat: 

a) blahopřání k různým výročím svých blízkých 

b) poděkování „někomu“ za něco, co pro vás udělal 

c) vzpomínáme na zesnulé … 

  Můžete zasílat různé povídky, příběhy z vašeho života, co jste zažili, básničky, kresby apod.   

 Jestli máte nějaký nápad či zlepšovák, jak si ulehčit jakoukoli práci či činnost a chcete se o tom podělit se svým 

okolím – máte možnost se o tom zmínit v Kněževákovi. 

 Můžete zasílat fotografie či dokumenty, o kterých si myslíte, že by bylo vhodné ve zpravodaji otisknout a to jak 

ze současnosti, tak i z doby dřívější.   
 

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ ČLÁNKŮ, FOTOGRAFIÍ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ: 

1. zasláním na mail: knezevak.ou@seznam.cz 

2. nechání materiálů na OÚ v Kněževsi  

( v případě, že materiál budete chtít vrátit, připojte poznámku o vrácení  

– ostatní historicky zajímavé materiály budou předány do Muzea  

obce Kněževes ). Na spolupráci se těší redakce Kněževáka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesnice roku: Vážení občané, jistě jste zaregistrovali leták umístěný na vývěsných plochách obce i 

v prostorách stanic BUS s informací, že obec Kněţeves u Prahy se chce přihlásit do soutěţe Vesnice roku 
v Programu obnovy venkova. Zároveň obec zvažuje přihlásit se do nově vyhlášené soutěže Zlatá cihla.  
Zlatou cihlou v Programu obnovy venkova se oceňují příkladné stavby, realizované v duchu Programu obnovy 
venkova, které si zaslouží, aby byly zveřejněny. Cílem rozšíření soutěže o toto vyhodnocení je získání 
evidence a přehledu o těchto stavbách, jejich ocenění a zveřejnění v každoročně vydávané osvětově 
propagační publikaci „STAVBY VENKOVA“. Soutěžními stavbami mohou být například sakrální stavby a 
drobné objekty, stavby občanské vybavenosti, obytné budovy, výrobní technické a zemědělské stavby, veřejné 
plochy a prostranství obce. V letáku jste byli vyzváni k vašemu vyjádření, zda se obec má do soutěže přihlásit 
či nikoli. Obec by ráda znala váš názor, neboť v případě přihlášení se do soutěže, zasáhne tato akce každého 
z nás …I nadále máte možnost se k tomuto bodu vyjádřit ať již přímým jednáním se zástupci OÚ v Kněževsi 
nebo i prostřednictvím Kněževáka. Za tímto krokem, který případně obec na základě vašeho doporučení udělá, 
je přání, aby tato soutěž iniciovala obec k většímu rozvoji, a to ve všech směrech, které by vedli k většímu 
zapojování občanů do dění v obci. Z toho, co nyní vytváříme, budou žít další generace. Na nás všech ale je, 
zda se to podaří či ne… Historie vzniku ocenění „Zlatá cihla“ vyjádření Mgr. Eduarda Kavala, předsedy SPOV ČR 

(Spolku pro obnovu venkova ČR): „Všichni víme, že výsledky stavební činnosti na venkově jsou za posledních 20 let značně rozsáhlé a 
mají různou kvalitu. Zdařilá stavební a architektonická díla si však zasluhují větší pozornost i zveřejnění. Považujeme za společenskou 
chybu, že se veřejnost o těchto dílech nedoví. Je potřebné, aby působivé příklady, v nichž se spojily odborné znalosti a vztah 
k venkovskému prostředí, byly evidovány, oceněny a publikovány. Proto jsme iniciovali, aby soutěž Vesnice roku byla doplněna o ocenění 
„Zlatá cihla v Programu obnovy venkova“. V ní budou hodnoceny rekonstrukce, obnovy, dostavby i novostavby. Letos budou tyto realizace 
hodnoceny ve všech krajích poprvé. Věříme, že se ocenění Zlatou cihlou zakoření. Nezůstane však jen u ocenění v soutěži. V loňském 
roce Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s MMR ČR vydali knihu „STAVBY VENKOVA“, která je první knížkou edice, v níž 
budeme každým rokem pokračovat. Cílem je publikovat a propagovat příkladné a působivé stavby našeho venkova. Díla oceněná Zlatou 
cihlou obnovy venkova budou její součástí… „                                                                                                                            R   
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KNĚŢEVÁK 2011:  

Vážení občané,v Kněževáku    

č.1 / 2011 jsme vás informovali 

o možnosti vaší účasti na tvorbě 

obsahu obecního zpravodaje 

Kněževák. Možností je celá řada 

… záleží jen na vás, jakou si 

vyberete: 

 

V případě dotazů kontaktujte 

redakci Kněţeváka (LURO): 

knezevak.ou@seznam.cz 

LUděk Černý / 776 11 00 88 

 

RObert Souček / 724 76 77 88 

 

 

mailto:knezevak.ou@seznam.cz
mailto:knezevak.ou@seznam.cz


POPTÁVKOVÝ KUPÓN 

Jméno:                                          Telefon:                                 

Email: 

Zajímám se o témata: 

 

 
 

O ČINNOSTI OBECNÍ KNIHOVNY 
období od ledna do dubna 2011 
 

V současné době eviduje knihovna 39 čtenářů, z toho 
Počtu již 24 zaplatilo letošní zápisné 20,- Kč. Knižní  
nabídka se i nadále zvyšuje a blíží se počtu 4 300 knih. 
Spolupracujeme nadále se Státní vědeckou knihovnou 
Kladno, která nám letos 22.2. dovezla další zajímavé 
novinky. Také kněževeská veřejnost je nám nakloněna, 
takže děkuji za několik dalších knižních darů, které 
registrujeme do Přírůstkového deníku a v elektronické 
podobě se objevují i na internetu. Dokonce nám rodina 
MUDr.R.Černého poskytla dvě zánovní skřínky, které 
doplnily vhodně naši dětskou knihovnu. Knihovna také 
připravila další přednášku s besedou pro školáky dne 
11.4. ve spolupráci s pí uč.Ivou Farovou. Pro letošní 
rok chystá knihovna vyhodnocení Čtenáře roku.  
Obecní úřad  zakoupil také již od počátku letošního 
roku dalších sedm zajímavých novinek ze svého fondu. 
V prostorách knihovny byly uspořádány kromě velké 
výstavy spolku/11.4./ i dvě výstavky menší, jedna 
o Anežce české Přemyslovně a druhá o významu  
Velikonoc. Od února pracuje v knihovně další dobrovol- 
nice Ing.J.Havlůjová. Poskytujeme mladším zájemcům 
také informace o knihách na netu a čtečkách elektronic- 
kých knih z poslední doby. Naše obecní knihovna  spolu 
se spolkem Havlíček se stará druhým rokem o Regionál- 
ní kněževeské muzeum, kam přibyly kromě písemností 
do depozitáře i dva věcné exponáty, litinový hmoždíř a 
železná žehlička a šanon s přesným přehledem o všem 
dění kolem muzea včetně údajů, nač byla použita finan- 
ční sbírka na regionální muzeum z oslav Lípy tisíciletí. 
Děkuji všem, kteří s porozuměním sledují kulturní život 
v naší malé obci, za pochopení a doufám, že nám zacho- 
vají i do budoucna přízeň.  
D.M.Jelínková - knihovnice. 
J.Černá  a J. Havlůjová - dobrovolnice. 
Pozn. Zvláštní poděkování náleží i paní Milušce Čermákové. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet pro každého Zdravím všechny spoluobčanky a spoluobčany. Vzhledem k velkým změnám zejména v 

oblasti internetu bych Vám chtěl tímto nabídnout možnost sezení nad tímto fenoménem dnešní doby. Povídali 

bychom si nejen o tom co to je, k čemu jej používat a k čemu raději ne, ale probrali bychom spolu vše co byste vy 

potřebovali poznat či vyzkoušet. Jelikož se tímto pojmem potkáváme již skoro na každém kroku a naše obec má 

poměrně dobré vybavení, pojďme sezení dělat přímo nad internetem v budově školy. Jak na to? Hlavní je zjistit, 

jaký bude zájem - jak z pohledu počtu účastníků, tak z pohledu témat.  
 

Vyplňte prosím, poptávkový kupón a dejte jej v průběhu 

července - srpna na obecní úřad. Případně pošlete informace a 

témata přímo mailem na: vladimir.bares@centrum.cz 

 
Co za to? Nic! Všechna povídání budou zdarma v budově 

školy, pravděpodobně na podzim. Počet sezení a témata závisí 

jen a jen na vás. Těším se na viděnou.                   Vláďa Bareš 
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ČINNOST SPOLKU HAVLÍČEK, O.S.  
 

Správní rada se sešla 19.1., 16.2. a 27.4. 2011, aby 
projednala plnění vzdělávací činnosti, podpůrné a 
humanitární poslání a organizační činnost podle 
celoročního plánu. V sobotu dne 26.3. proběhlo jarní 
setkání členstva v knihovně. Na něm se uskutečnila 
přednáška manželů Farových na téma Kladruby a 
rehabilitace a po ní přednáška na téma Aktuální 
zkušenosti z ročního pobytu v USA s ukázkami, kterou 
přednesla sl. Ing. J.Havlůjová, nově přijatá členka naší 
pospolitosti. Členové si prohlédli zápisy ve spolkové 
kronice za rok 2010. Veřejnost je informována  
prostřednictvím webu na internetu, dále na vývěsce  a 
v Kněževáku. Obecní úřad letos zakoupil poukázky do 
pražských divadel v ceně 3000,-Kč a spolek zajistil 
jejich distribuci přihlášeným zájemcům.  
Byla připomenuta životní jubilea našich členů. 
Počátkem dubna předala správní rada zastupitelstvu 
obce děkovný dopis za přidělení dotace 2 000,- a za 
kancelářské potřeby na další vydávání pamětních 
listů do bedekru, k výstavkám  a podobně. Dne 20.4. 
2011 spolek uspořádal v knihovně větší výstavu na 
téma Regionální památky naší obce. Správní rada 
děkuje všem svým příznivcům za stálý zájem a 
podporu. 
Pro Kněževák zpracovala  Prom. uč. D. M. Jelínková.   
    

 EXPONÁTY DO MUZEA 
Vážení občané, v případě, že máte 
doma jakékoli věci z dřívější doby  

a chcete je věnovat či zapůjčit  
jako exponáty do Muzea 

v Kněževsi, dejte je buď na OÚ 
nebo do obecní knihovny. 

Děkujeme. R 

 

 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:vladimir%2ebares%40centrum%2ecz


 

 

                                                                                                                           

                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                              
 

 

 

 

ČAJE PRO SENIORY 
Na 16. července t.r. (sobota) schválilo obecní zastupitelstvo akci, která ještě v obci nebyla – „ČAJE PRO SENIORY aneb 
POSEZENÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ“. Akce se uskuteční v Kulturním domě Kněževes od 17.00 do 19.00 (když 

bude dobrá nálada, možno akci prodloužit …). Akci zajišťuje LURO, organizačně bude pomáhat Spolek Havlíček, restaurace 
„Kulturní dům“ a dle možností jednotlivé spolky. „Čaje“ jsou určeny hlavně pro seniory, ale účastnit se pochopitelně mohou i 
ty později narozeni včetně rodinných příslušníků. „Živá hudba“ doprovázena barevnými efekty bude hrát polky, valčíky, tanga 
i písně novější k poslechu i tanci. V oddychových přestávkách se budou prohlížet fotografie z dob dřívějších i současných, 
bude se promítat video z akcí, které se v průběhu let uskutečnily v Kněževsi a bude i krátké povídání o historii naší krásné 
obce. Dovíte se také něco z historie obecního zpravodaje Kněževák. Dietní občerstvení bude zajištěno. Účastníci dostanou 
jako malou pozornost od žáků ZŠ malé překvapení. V průběhu posezení u hudby bude losována tombola. Po dobu trvání akce 
bude zákaz kouření ve všech prostorách kulturního domu. PŘIJĎTE si poslechnout hezké písničky do příjemného prostředí 
opět  otevřené restaurace v kulturním domě, popovídat si, zavzpomínat, dozvědět se něco z historie obce i něco nového, co 
se v obci bude dělat … Vstup zdarma. Rádi vás všechny uvidíme.                                                                                      OÚ v Kněževsi 

 
Pozn.: Pro občany, kteří by měli nějaký problém  dostat se na akci do kulturního domu (např. ze zdravotních nebo pohybových 
důvodů), bude členy volejbalového oddílu TJ Sokol Kněževes  zajištěna bezplatná doprava na akci i zpět domů. V případě 
požadavku na odvoz kontaktujte LURO na telefonech 776110088 (Luděk Černý) nebo 724767788 (Robert Souček) případně 
mailem: knezevak.ou@seznam.cz  
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… čtěte pozorně … 

Protože Svaz žen v Kněževsi dlouhodobě spolupracuje s Diakonií 
ČCE, v následujícím článku vás krátce seznámíme s činností této 
charitativní organizace.                                                                R                                                             

Krátce o Diakonii ČCE                                                                                                                                                                                                                    
Diakonie ČCE (Českobratrské církve evangelické) je 
jednou z největších nestátních organizací zabývající se 
sociálními službami a občanskou pomocí. 
Celorepublikově poskytuje sociální, zdravotní, pastorační 
a vzdělávací služby – denně pomáhá tisícům klientů v 
nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci 
rodinám s dětmi s postižením, až po provoz azylových 
domů, chráněných dílen, seniorských zařízení či hospiců 
pro umírající. Diakonie ČCE poskytuje služby ve 33 
střediscích a 8 speciálních školách. Pracuje zde přes 
1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Aktuálně nabízí 
126 sociálních služeb registrovaných dle zákona o 
sociálních službách. Více informací najdete na 
www.diakonie.cz                                   Pozn.: Čerpáno z informací HELPNES  

 

 

 

posezení při hudbě, video promítání, 

něco z historie, tombola, občerstvení 

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


 

 
 

Český svaz žen – Klub KNĚŽEVES  

srdečně zve všechny děti a jejich „“fandy“ na 
 

v sobotu 4.června 

2011 od 14,00 hod  

 

SOUTĚŽE  a  PŘEKVAPENÍ 
                                                                    !!!  Za bezpečnost dětí si ručí rodiče  !!! 

                                                  na místním hřišti TJ SOKOL Kněževes 
 

Na fotbalovém hřišti v Kněževsi bude pro děti jako každý rok připraveno odpoledne plné soutěží.  Děti budou soutěžit ve  třech kategoriích a 
to: kategorie do 4 let – společně v doprovodu rodičů, kategorie 5-7 let, kategorie 8 a více let. Děti budou zdolávat tyto disciplíny: hody 
tenisovými míčky do kočky, slalomový běh, opičí dráha, žabáky, válení sudů, hod do dálky, skoky v pytlích, chůze na chůdách, malování na 
chodníku, jízda na kole.Odměna bude čekat na prvních pět v každé věkové kategorii. Zpestřením tohoto odpoledne bude ukázka výcviku psů, 
naši hasiči v akci, přetahování se lanem děti a rodiče, ukázka yoyo, ukázka bojového umění. Při poslechu písniček nás celým odpolednem 
provede Jaroslav Kotrouš. Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno. Všechny děti se mohou těšit na sladkosti a jiná překvapení. Přípravu celého 
odpoledne zajišťuje ČSŽ –KK. Všem děkuji za pomoc, velké díky stálým sponzorům. Děti, rodiče a prarodiče jsou srdečně zváni.  
Radost dětí je naší odměnou.                                                                                                                                                Za ČSŽ-KK K.Krausová

 
 

ČSŽ Kněževes pod záštitou Obecního úřadu Kněževes vyhlašuje  

pro Občanské sdružení DIAKONIE BROUMOV  

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/  lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek  

 domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše jen funkční   peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, 

která se uskuteční v sále Kulturního domu KNĚŽEVES 

v neděli  29.5. 2011 od 10,00 do 12,00 hodin 
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:  elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárkyí 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
 

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, 

 kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.  Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

 

 
 

 
 

Humanitární sbírka  „Diakonie Broumov“ ,kterou ČSŽ - KK  ve spolupráci s OÚ V Kněževsi pořádá  dvakrát do roka, proběhla 21.11. 2010 
opět úspěšně. Podařilo se shromáždit velké množství ošacení, obuvi, lůžkovin  a dalších potřebných věcí . Dovolte mi poděkovat všem, kteří 
vynaložili úsilí, čas a přišli darovat něco svého, aby tak pomohli potřebným lidem.                                                    Za ČSŽ Kněževes  K. Krausová 

 
Ženy a kultura   

Kromě pravidelných akcí, jako je dětský karneval, valentýnská zábava, posezení žen, pořádání sbírky pro Diakonii Broumov a  dětského dne 
pečujeme také o kulturní a sportovní vyžití nejen nás dospělých, ale i těch nejmenších.  V březnu a dubnu jsme byly v divadle Lampion na 
Kladně na představení o Budulínkovi a Mach a Šebestová. Uspořádaly jsme výlet cyklovlakem do Kovár s těmi nejmenšími a zpět přes Okoř, 
kde je výborná cukrárna a atrakce pro děti, přes Čicovice a polma-rolma domů přes Černovičky. Do kopce jsme ty malé cyklistíky tlačily, ale 
po rovince a z kopce jen frčeli.  
Na představení v Semaforu – Všechnopárty nás bylo opět přes dvacet. I v divadle Broadway nás bylo tolik, ale představení Na úrovni bylo 
těsně před začátkem zrušeno a tak jsme hned změnily plán a zašly do Slovanského domu na Královu řeč, a nelitovaly jsme. Zúčastnily jsme 
se veřejné generálky v divadle Na Jezerce – nové nastudování Othella v překladu F.Hilského zaujalo nejen nás dospělé, ale i teenagery, kteří 
s námi téměř pravidelně chodí na různé akce. Některé z nás byly na muzikálu Hello Dolly v Hybernii, využily jsme možnosti zlevněných 
vstupenek od spolku Havlíček (který je měl od našeho Obecního úřadu) a byly jsme v divadle Kalich na představeních Splašené nůžky, 
Touha a Tajemství. Kdo má rád trochu lechtivé komedie, byl s námi v divadle Palace na představení Když Harry potkal Sally s Langmajerem a 
Jirešovou v hl. roli. Ale aby toho na jaře nebylo málo a protože se v dnešní uspěchané době někteří rádi vracejí i k poezii, zašly jsme do 
divadle Viola na  pásmo poezie a povídání o Fr. Hrubínovi Obleču tě do hvězd v podání L.Munzara.  
Vstupenky není vždy jednoduché sehnat, zaplatit a zajistit distribuci dál. Někdy je to i otázka rychle zareagovat na náhlou nabídku a 
rozhodnout se během hodiny. To že nás chodí čím dál víc je důkazem, že naše  úsilí se vyplácí a máme z toho radost.        Bohdana Pavlíková  
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POZOR !!!  V posledním čísle časopisu „Náš Region“ byl mylně uveden datum konání Humanitární sbírky v 

Kněževsi na 4.6. – to je špatné datum !!! Platí datum neděle 29.5. 2011 od 10,00 - 12,00 hod  P O Z O R !!! 

 



29.5. 17.00 hodin  Kněževes – Velké Přílepy B 
  5.6. 17.00 hodin  Středokluky B – Kněževes 
12.6. 17.00 hodin  Jeneč B – Kněževes 
19.6. 17.00 hodin  Kněževes – Jinočany B 

 

 

 
 

Fotbal v Kněževsi  Fotbalová sezóna 2010 – 2011 je tak trochu zvláštní. Nejprve bylo rozlosováno v naší skupině 13 

mužstev, protože Nučice se nechali nalosovat do jiné skupiny. Poté, ještě před startem mistrovských zápasů, se odhlásilo 
mužstvo Statenic B. A aby toho nebylo málo, tak v zimní pauze se odhlásilo další mužstvo, tentokrát Rudná B. Takže v jarní 
části soutěže měli naši hráči třikrát volno. První volný den měli hned v prvním kole na konci března. Pak načali sérii pěti 
zápasů doma proti Červenému Újezdu. Celý zápas měli pod svou kontrolou a bez problémů zvítězili 4 : 0. V dalším kole jeli do 
Horoměřic proti jejich béčku. Dobře rozehraný zápas si pokazili ve druhé půli, kdy ztratili vedení 1 : 0 a podceněním soupeře  
najednou prohrávali 1 : 2. V poslední minutě ( běžela však již 93 minuta ) se podařilo alespoň vyrovnat na 2 : 2. Další zápasy 
už moc radosti nepřinesli. Se stále lepšícím se Turskem prohráli 1 : 2 a pak jeli na velikonoce na hřiště suvéreně vedoucích 
Roztok. Prohráli 0 : 3, ale na to, že zápas začali pouze v osmi hráčích, během prvního poločasu nastoupili další dva a až teprve 
ve druhém poločase hráli v kompletním složení, to není zas až tak špatný výsledek. Vždyť Roztoky později porazili Jinočany B 
11 : 2 v plné sestavě. Zatím poslední zápas se hrál doma proti už tradičnímu soupeři Drahelčicím. Tento zápas skončil 0 : 0 a 
jak i výsledek napovídá, byl to nudný zápas. Pak bylo další volno a to dokonce dvakrát, zápasy se Statenicemi a Rudnou měli 
být zrovna po sobě. Dokonce soutěže chybí ještě pět kol a ty už odehrají hráči v normálním týdenním rytmu. Všechny tyto 
zápasy jsou v nedělních termínech a od 17.00 hodin. (zápas 22.5. ve Zbuzanech skončil naší prohrou 1 : 4, pozn. redakce ) 
Po mistrovské soutěži, hned o týden později, se jako každoročně uskuteční na našem hřišti Memoriál Františka Kubra, 
tentokrát již šestý ročník. Turnaje se zúčastní mužstva Tuchoměřic, Jenče, Suchdola a pořádající Kněževse.  
Zápasy se hrají 25.6. a 26.6. vždy od 15.00 a 17.30 hodin.                                                                                                  Miroslav Kubr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                    6. ROČNÍK  FOTBALOVÉHO TURNAJE 

                                                   

                                                     

                                                       15,00 a 17,30 hod   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              I  ve  třetím  utkání  jarní  

                                                                     sezóny jsme se brzy ujali 

                                                                         vedení. V každém dosud  

                                                                         sehraném   utkání    jsme 

vstřelili   gól   do   desáté  

minuty. Tentokrát  to ale  

nestačilo    ani   na   bod.              

                Tursko   přidalo   ke   své 

                                                                        tradiční      tvrdosti      a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

urputilosti i fotbalovost a ještě do poločasu utkání obrátilo. Byl to 

jeden z dobrých zápasů hraných na našem hřišti v poslední době. 

Utkání mělo spád, šance se střídali na obou stranách a výsledek je 

docela spravedlivý. Soupeř přece jen projevil více touhy po bodech a 

také pro to chloupek více udělal. ( Kněževes – Tursko 1 : 2 )   
článek vybrán z  www.knezevessokol.estranky.cz ,                              foto LURO  
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Sponzoři Sokolu Kněževes 2010/2011 

PSVS Středokluky ,   Autotrak, 

Kámen Zbraslav, OÚ Kněževes 

Sadovnický servis Chádek, 

f. Červený,  Sluka stavebniny 

Vopálka J.,  Herdinová M.  

Link Amerika, Ryvora zahrad. 

 

 

V neděli 8. května se odehrálo přátelské utkaní na hřišti v  Kněževsi  mezi    

mužstvem „A“ a  „starou  gardou“, který nakonec skončil remízou  3 : 3 . 

http://www.knezevessokol.estranky.cz/


 

 

 

Nadstavbová část o umístění 14. - 28. místo  

Pořadí Tým                                              Zápasy                    Body 

 

%

     
 

 15 N e v e r m i n d   13 32 82 

16 S i l v i a ' s S a i n t s  13 28 72 

17 J e d n o t a  13 27 69 

18 D ě t i   n a   s k l e n í k u  13 26 67 

19 Z b y t e č n á   c e s t a  13 23 59 

20 T J   Š p í n a   z K a č e r o v a  13 23 59 

21 L á ţ o   p l á ţ o  13 21 54 

22 N u l l o   m o d o  13 19 49 

23 V r t á c i  (S10) 13 18 46 

24 T J   K o š í k  13 17 44 

25 T H C   J a č e s  13 15 38 

26 V C   B á b a  13 14 36 

27 M O P Y   t e a m  13 6 15 

28 D o b r á   r á n a  13 4 10 

 

Za Vrtáky hráli: Magda Čefelínová, Václav Čefelín st., Lenka Černá, 

Luděk Černý (Ďábel), Lenka Dorazilová, Iva Farová, Eva Hanzlíková, 

Vladimír Hanzlík, Jaroslav Roučka. 

 

 

 

 

 

 
Družstvo Vrtáků, které hrálo poslední zápas v AVL (zleva): Dorazilová, Čefelín, Čefelínová, Ďábel, Černá, Roučka 

 

Volejbal ve Středoklukách 
V sobotu 7.5.2011 se v areálu koupaliště ve Středoklukách konal další ročník „Jarního volejbalového turnaje“. Krásného téměř letního počasí 

využilo 7 družstev k tomu, aby změřilo svoje síly a jednotliví hráči měli možnost zjistit, jak jsou na tom fyzicky po dlouhé zimě. Ke skvělé pohodě 

přispělo nejen počasí, ale i výkony amatérských rozhodčí z řad hráčů. Nikdo nebyl inzultován, všichni  přežili. V konečném pořadí se nejlépe 

umístili již tradičně družstva z Kněževse: 1. Ďáblové Kněževes, 2. Elita Kněževes, 3. Pidi-Lidi Jeneč, 4. Buštěhrad, 5. FK Středokluky, 

6. Kvašáci - Černovičky, 7. Bruslíci (Středokluky a okolí, třeba z Prahy). Pár Fotek z turnaje si můžete prohlédnout na www.fkstredokluky.cz. 

Se všemi se rádi potkáme na podzim na dalším ročníku o pohár FK Středokluky, který by se měl konat 24.9.                                      Jan Dvořák 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Co připravujeme v roce 2011:  kromě pravidelných tréninků (úterý a sobota) pochopitelně účast na volejbalových soutěžích. Chceme „oprášit“ 

turnaj o putovní pohár „Royal Cup Kněževes“, účastnit se turnaje v Praze Na Dědině pořádaného ÚVN Praha, turnaje na Vyžlovce (u Prahy), 

podzimního turnaje ve Středoklukách, Všechny plánované akce by měly pomoci k lepšímu umístění v AVL, do které se chceme pro další ročník 

opětovně přihlásit. Jo a v sobotu 28.5. odjíždíme na Šumavu na turnaj smíšených družstev amatérů o pohár Koutského zámku a HRABĚTE 

STADION – THANNHAUSENU … držte nám palce.                                                                                                   Za volejbalisty z Kněževse - Ďábel  

KNĚŽEVÁK                                                     VOLEJBAL                                                          2/2011 

 

Volejbalová AVL 2010/2011          
 

A je tu konec dalšího ročníku  „MIZUNO AVL (Amatérské volejbalové ligy)“ 

s rekordní účastí 184 týmů. V sezoně 2010/2011 hrálo přes 6 000 hráčů v 10 

městech České republiky. A družstvo kněževeských volejbalistů bylo přitom … 

Hrdě neslo název „VRTÁCI“ a každému ze soupeřů se tvrdě zavrtávalo pod kůži 

… Hrálo v 9.lize a v konečném pořadí skončilo na 23 místě z 28.  Ale i to je 

úspěch, neboť v mnoha zápasech stáli proti mladým pohybově a technicky 

nadanějším soupeřům. I ty se často podařilo zdolat. Některá družstva měla 

velmi zajímavé názvy: Hrb bez velblouda, Čulibrci, Přetrénovaní, 

Tralalalala, Zbytečná cesta, TJ Špína z Kačerova, Lážo plážo, WC 

Bába, Dobrá rána, Na odstřel! … Už teď trénujeme, abychom se 

v příští sezoně AVL umístili ve své lize do 20 místa.        
                                                                          Luděk Černý (Ďábel) 

 

  
Ďáblové Kněževes Elita Kněževes 

 

Ďáblové Kněževes: (zleva) 
Martina Hanzlíková, Jan Henrych,  
Vašek Minařík, Eva Hanzlíková,  
Jakub Černý, Roman Linhart  
 

Elita Kněževes: (zleva) 
Magda Čefelínová, Lenka Cerná,  
Jana Součková, Luděk Černý, 
 Vašek Čefelín, Jarda Roučka 

  

Plážový volejbal v Praze Nedělní akce volejbalistů 

z Kněževse (22.5.) měla nádech světové úrovně. V Praze na 

Štvanici totiž skončila vítězná série amerických 

beachvolejbalistů, která trvala od loňského července. Turnaj 

Světového okruhu v Praze vyhráli Brazilci. Loňské pražské 

šampiony a úřadující olympijské vítěze porazili ve finálové 

bitvě po setech 21:19 a 21:14. A kněževeští volejbalisté byli 

přitom …                                                                                  LURO 

 

FOTO: Štěpánka Živná 

 

Nábor nových volejbalistů: 
Kdo „trochu“ umí hrát volejbal a chtěl by každé úterý a 
sobotu jít si ho zahrát, kontaktujte Ďábla (Luděk Černý) 
776110088, dabel.lu@seznam.cz 
Chodí se hrát v zimních měsících do Kulturního domu 
v Kněževsi a v letních na hřiště. Těšíme se na vás …  

         Volejbalisté z Kněževse 
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http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1794
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1749
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1765
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1784
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1781
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1405
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1459
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1602
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1763
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1652
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1434
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1360
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1806
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1779
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3106747313&to=http%3a%2f%2fwww%2efkstredokluky%2ecz
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1767
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1795
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1709
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1632
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1781
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1405
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1459
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1360
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1360
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1779
http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&action=kartashow&team=1621
mailto:dabel.lu@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Okrsková soutěž 
Dne 14.5.2011 proběhlo ve Středoklukách 1. kolo soutěže o pohár starosty OSH. Soutěžilo se v požárním útoku na 2B hadice. 
Kněževeské družstvo bylo opět v novém složení: Čefelín V. ml. , Voběrek V. ,Labač J. ,Botka O. , Koptrouš J.ml. , Akim.  I když 
byl mančaft sestaven jeden den před soutěží a nebyl uskutečněn ani nácvik, tak se podařilo umístit se na druhém místě za 
SDH Libčice se strátou 2.3 sekundy a tím tak porazit i našeho velkého rivala SDH Středokluky. A to ještě musím podotknout, 
že naše družstvo soutěžilo s klasickou „12“ bez úpravy.                                                                 Za SDH Kněževes  Pavel  Kratochvíl  
  

 
                                                             

Hasičský pohár 
SDH Kněževes pořádá dne 25.6.2011 další ročník 
Hasičského poháru na místním fotbalovém hřišti. 
Začátek je od 9.00 hodin. Věříme, že nás přijdete 
povzbudit a že se dostaví i naši členové, abychom 
sestavili alespoň 2 soutěžící družstva. Sraz členů je 
25.6.2011 v 7.30 hodin na hřišti u hasičárny !!!!!!!!!!  
             Starosta SDH Kněževes  Kratochvíl Pavel  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNĚŽEVÁK                                              HASIČI, INFORMACE                                             2/2011 

MODLITBA HASIČE 
Nechť kdekoli oheň plane, 
já splním svoji povinnost. 

Pro záchranu životů Pane 
dej mi síly dost. 

V náručí vynést dítě, 
když ještě nevypršel čas, 

ale i starce, matku, 
která má šedý vlas. 

Stále na stráži stojím, 
protože povolaný jsem, 

před ohněm blízké chráním 
a pomoci chci všem. 

Když z tvé vůle se má stát, 
že sám při tom život ztratím, 

požehnej Pane mé rodině 
a laskavou rukou vrať jim, 

co při plnění poslání, 
jsem jiným lidem dal. 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Libčicích nad Vltavou - Libčice I.  

si Vás dovoluje pozvat na 

SSoouuttěěžž  vv  ppoožžáárrnníímm  ssppoorrttuu  

„„OO  ppoohháárr  mměěssttaa  LLiibbččiiccee  nnaadd  VVllttaavvoouu““  
která se bude konat dne 28 května 2011 od 10.00 h u řeky 

 Na setkání s Vámi se za SDH těší Vladimír Čmelík starosta sboru. 

 

… do popelnice nebo třídit ? 
Každá domácnost má pro vyprodukovaný odpad nárok na jednu popelnici 120 litrů a to až pro 3 osoby. Za ní platíme cca 
500,- Kč/za osobu ročně. Některé rodiny však tvrdí, že jim popelnice při pravidelném odvozu popelnic 1x za 14 dnů 
nestačí. Otázka je proč? Že by jednou z příčin bylo nedostatečné třídění odpadu? Papír, sklo, plasty - to do našich 
popelnic nepatří. Od toho jsou kontejnery umístěné na několika místech obce. Jakmile tento odpad skončí v našich 
popelnicích - je plno zakrátko. A co odpad ze zahrádek? Tráva, hlína, listí … Od čeho máme „skládku“? Nebo je tu často 
možnost kompostování s následným využitím na zahrádce. Železo - k tomu slouží sběrný dvůr kovošrotu, který máme 
hned za branami obce - a ještě za to dostaneme zaplaceno. O nebezpečném odpadu ani nemluvě - během roku je v obci 
zajištěn odvoz tohoto odpadu včetně přistavení velkoobjemových kontejnerů. Suma sumárum  -  pro někoho je jedna 
popelnice na 14 dnů malá, pro někoho velká … kde je asi chyba ?                                                                                                                

 
Pozn.: Je nutno pochválit většinu občanů, kteří plastový odpad vyhazují do k tomu účelu označených kontejnerů a 
plastové lahve před vyhozením zmačkávají. Avšak ne již se tak děje při vyhazování papírových obalů (hlavně z  tvrdého 
kartonu). Nezmačkané krabice tak velice rychle zaplní kontejner … Věřme, že i tento nešvar se v brzké době změní. Navíc 
za odvoz kontejnerů obec platí a tyto peníze jsou přeci penězi nás všech …                                                                           LURO 



 

 
 

Historie a současnost „baráčníků“  

Naše obec baráčníků byla založena začátkem minulého století a nese 
název „Dobročinná  sdružená obec baráčníků Tuchoměřice“. Dnes 
sídlíme v obci Kněževes a tak jsme přidali k jejímu názvu „se sídlem 
v Kněževsi“. Od obce Kněževes jsme dostali do pronájmu chatu 
Natašu. Tu jsme vlastními silami předělali na vlastní rychtu. Na této 
naší rychtě jsme se scházeli a doposud scházíme k naší baráčnické 
činnosti. Zde se připravovaly naše taneční zábavy, probíhaly přípravy 
staročeských Májů a další naše kulturní činnosti. Postupem let se naše 
základna snížila z několika desítek členů na pouhých devět aktivních. 
Tím nastaly problémy s přípravami a konáním všech předchozích akcí 
a byli jsme nuceni se uchýlit jen k přátelským  posezením. Ale i tato 
naše posezení jsou v duchu aktivních baráčnických členů. Jelikož 
máme ještě stále chuť v této naší činnosti pokračovat, tak bychom 
moc rádi mezi sebou přivítali nové zájemce a posléze i nové členy 
baráčnického spolku, kteří by nám pomohli nést náš spolkový prapor. 

Scházíme se vždy každou druhou sobotu v měsíci na naší rychtě. Toho, kdo bude mít zájem přijít mezi nás, velice rádi 
přivítáme.                                                                           S baráčnickým pozdravem rychtář obce Vorlíček Zdeněk. 

 
FOTO: zleva – Zdeněk Vorlíček, Eva Jaklová, Mlroslav Bartoň, Dana Čermáková, Miloslav Vorlíček 

 
 

Projektový den  Dne 1.2.2011 jsme měli jako obvykle výuku ve Středoklukách na tzv. „velké škole“.Jeden rozdíl oproti normálnímu 

vyučování zde ale byl. Všichni učitelé, kteří zde vyučovali, si připravili pro děti různé úkoly, kvízy, hádanky, doplňovačky apod., protože při 
tomto způsobu učení jde především o hravou formu a zpestření předávání znalostí. Téma dne znělo: „Čísla kolem nás“. Žáci druhého 
stupně již několik projektových dnů zažili, ale pro mladší děti ze 4.a 5. třídy to bylo poprvé. Rozdělení do 7 skupin je nejprve překvapilo, ale 
nakonec vůbec nehrálo roli, do které se dostaly. Někdo samozřejmě musel být první a jiný poslední, vítězové i poražení to však brali 
sportovně. V hodině slohu se „čtvrťákům“ a „páťákům“ podařilo napsat moc pěkná vyprávění o tomto dni, takže získali ještě jedničky 
z českého jazyka. Všechny odevzdané slohové práce obsahovaly větu: „Projektový den se mi moc líbil.“Následovalo líčení postupného 
obcházení sedmi učitelů a popis plnění úkolů. Nejvíce zaujalo házení šipek, ohromil počet svalů u člověka i práce srdce, kladné hodnocení 
obdrželo i trénování matematiky a angličtiny, pobavilo sudoku, piškvorky, házení kostkami, vlaštovky, hledání písniček i skládání vět. 
Většina dětí snad pozná hliník, vyzkoušely si hod kolečky z tohoto materiálu na terč a některé měly trochu problém s měřítkem mapy. 
Každý, kdo se zúčastnil, nelitoval a chtěl by si takové příjemné dopoledne ve škole zopakovat.   Za žáky 4.a 5.třídy napsala Iva Farová, tř. uč. 

 
 

Žijí mezi námi  V ZŠ Tuchoměřice se uskutečnil velmi zajímavý projekt, který měl za úkol seznámit děti s handicapovanými a jejich 

životem. S myšlenkou uskutečnit takovýto projekt pro děti přišla pí učitelka Roučková a po jeho předložení vedení školy ihned dostala 
souhlas k realizaci. Ve třech dnech měly děti možnost seznámit se s nevidomou paní Petrou a jejími pomůckami, zkoušely se pohybovat o 
berlích či na invalidním vozíku. S Mgr. Černým si zahrály, jaké to je být neslyšící. Braillovo písmo i znakovou řeč zvládaly naprosto 
suverénně. Seznámily se s tím, jak se obě písma tvoří a jak se používají v komunikaci s okolním světem. Velké nadšení zavládlo nad 
„Obrázkovým slovníkem“ a „Slovníkem znakové řeči“, které děti dostaly jako dárek pro školu. Projekt zaujal i rodiče. Jedna z maminek 
vzpomínala, jak záviděla svému bratranci invalidní vozík… V následujících hodinách měly děti nakreslit a napsat pro ně nejzajímavější 
okamžiky ze seznamování se s problematikou osob se zdravotním postižením. Několik postřehů z článků, které děti napsaly …mě se  nejvíc 
líbil klíč od všech záchodů v Evropě (pozn. redakce: „klíč“ – tělesně postižení mají v rámci Evropy jednotný klíč od WC např. na vybraných 
benzinových pumpách) … velmi mě překvapilo, že existují i hluchoslepí … zaujalo mě, že hůl pro slepé je skládací … invalidé to mají těžké 
… už vím, jak se mám k těmto lidem chovat… A jak jste na tom vy? Věděli jste například, že se kromě vodících psů trénují i poníci? 

 
Pod čarou: Tuchoměřická myšlenka seznamovat děti od nejútlejšího věku s problematikou zdravotního postižení by měla být podnětem i pro další školy 
(jestliže něco podobného již nerealizují) …                                                                                                                                                 R  
  
                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

KNĚŽEVÁK                                              BARÁČNÍCI, ŠKOLA                                               2/2011 

 

Vzpomínky na školní léta   Mlátí lavicí o strop.  Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom.  Jezdí nosem po 

lavici, aby to pískalo.  Rozbila spolužákovi svačinu.  Maže tabuli příliš mokrou houbou.  Při mé hodině se snažil být hodný. 

Až moc.  Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu hudební výchovy.  Pořád se hlásí.  V hodině tělesné výchovy si odešel 

zakouřit.  Při výletě do Terezína se nechal zavřít do plynové komory.  Honza zakřičel: "Ticho!", třída ho vyslyšela a on ze 

sebe vypustil toxické plyny, což bylo slyšet po celé třídě.  Při hodině hraje piškvorky a pak buď nadává, nebo se hlasitě 

raduje.  Olizuje temperové barvy a diví se, že pak zvrací.  … 



 
 

LÍPA TISÍCILETÍ 2010: pořadatel akce - Obecní úřad v Kněževsi, den - 27.listopad 2010, místo - Kulturní dům v Kněževsi, 

čas - 18.00-22.00, organizátoři - LURO (Luděk Černý  Robert Souček), moderátor večera - Jaroslav „KoTtyna“ Kotrouš 
 

PROGRAM: 1. položení kytice u „Lípy tisíciletí“, 2. Den otevřeného večera (prohlídka Mateřské školy v Kněževsi), 3. kulturní 
program v KD Kněževes: vystoupení ZŠ v Kněževsi a Středoklukách  „jojování“ Jiří Zavadil (účastník mistrovství ČR v 
„jojování“)  překvapení moderátora Jaroslava Kotrouše (krásně zarapoval)  Thai box muži - ukázka bojových umění - I.část 
(R.A.P. Faktory)  čínský box ženy - ukázka bojových umění - II.část (R.A.P. Faktory)  vystoupení scénicko - dobového 
šermu MANUS REGIS  gratulace nejstarší občance a nejstaršímu občanovi obce Kněževes  volná zábava s hudbou a 
opékáním selete - hrála hudební skupina FENIX. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na činnost Muzea v Kněževsi. V rámci 
akce byly realizovány výstavy: Muzea v Kněževsi  výstava urbanistického plánu výstavby v Kněževsi  výstava umělecké 
tvorby Zdeňka Krejčího. Partnerem akce bylo rádio „SPIN“  obecní zpravodaj „Kněževák“. Účastníci akce dostali Pamětní list 
„Lípa tisíciletí 2010“. 

 
Akce se mimo občanů, zástupců OÚ, spolků a zástupců některých sousedních vesnic (cca 100 osob) zúčastnil i primátor města 
Kladno Ing. Dan Jiránek, který spolu s místostarostou obce JUDr. Dojcsanem slavnostně uctili 10.výročí „Lípy“ krátkým 
proslovem a položením věnce ke stromu lípy na nově vybodovaném dětském hřišti v areálu MŠ. Akci finančně podpořil OÚ a 
sponzoři z řad místních firem, podnikatelů i samotných občanů. Děkujeme všem, kteří finančně, materiálně i organizačně 
pomohli tuto akci realizovat.   
(FOTO viz FOTOGALERIE - poslední strana)                                                                                                                         LURO 
 

 
 

Pálení čarodějnic se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní 

svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. U nás v Kněževsi 
však dlouho májka nebyla postavena – že by příští rok? Tato noc byla pokládána za magickou. Svátek se původně slavil o 
úplňku. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat. Také se věřilo například v otevírání různých jeskyní 
a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti.  Na 
ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) 
se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Také u nás v obci se 
v uvedený večer vydal od budovy OÚ pod vedením starosty obce pana Kettnera a dalších zástupců obce a spolků průvod dětí, 
maminek, tatínků, babiček, dědečků no prostě všech, kteří chtěli být u položení věnce a uctění památky padlých ve světových 
válkách a následně při zapálení ohně na místním hřišti. Pro mnohé bylo překvapením, že se letos pálení čarodějnic zúčastnila 
téměř „pravá“ čarodějnice. Oheň slavnostně zapálil hasič Petr Matiášek, který spolu s ostatními hasiči dohlížel nad bezpečností 
ohně a jeho okolí až do ranních hodin. Pohodu večera dolaďovalo mírné zavlažování ne však ohně, ale rozpálených tváří 
účastníků starších 18 let. Pivečko a někdy i něco na posilněnou - to bylo to pravé na závěr před odchodem domů … Přesto asi 
největší radost z večera měli děti, které bylo slyšet při honěné a dovádění po celém hřišti. Občané se sešli v hojném počtu, což 
potvrzuje skutečnost, že naši občané mají zájem o podobné akce. Svojí účastí na podobných akcích přispívají o udržení a 
rozvoj tradic v obci. A to je dobré pro další generace.                                                                                                              LURO 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
   Ivana Roučková a Petr Matiášek 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Základní škola a mateřská škola Středokluky 
děkuje Obecnímu úřadu Kněževes za 

příspěvek pro žáky 4. a 5.třídy, který použijí 
na výlet v rámci školy v přírodě, která se 

uskuteční od 24.5. - 31.5.2011 pod vedením 
paní učitelky Mgr. Ivy Farové. 

 
Volejbalisté v Kněževsi děkují 

 TJ Sokol Kněževes  
za finanční podporu na částečnou úhradu 

startovného 
 v AVL a zakoupení volejbalového míče. 

 

 

Ještě něco ke koním - názvosloví: 
 

RAJŤÁK             - dostihový jezdec 

ROČEK             - mladý kůň od jednoho do dvou let, 

                              v tomto období přichází do tréninku 

VALACH             - vykastrovaný hřebec 

ŢOKEJ             - profesionální jezdec dostihových              

                              koní           

RŢÁNÍ             - zvukový dorozumívací projev koně 

UZDEČKA          - je pomůcka pro jezdce k tomu,  

                             aby mě kontrolu nad koněm 

OBSEDNUTÍ      - přivykání koně na sedlo a uzdečku 

OPRACOVIŠTĚ - plocha na opracování koně 

PONY             - koně kteří měří 148 cm a méně 

PASTVA             - přirozený zdroj výživy pro koně 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Organizátoři akce Lípa 
tisíciletí 2010 děkují za 
finanční a materiální 
podporu sponzorům: 

AmericaLink, Zahradnictví 
v Kněževsi, Ryvola zahr.,  

tiskárna MP Copier 
z Dejvic, Pilot club, 

restaurace „Na Starý“ a po 
500,- Kč přispěli občané 

Botka, Červený,  Dobiáš ml., 
Dojcsan, Kratochvíl, Pejcl a 

LURO (Černý  Souček). 
Finančně akci podpořil i OÚ 

v Kněževsi. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Noc
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie_(esoterismus)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnick%C3%A9_procesy


HESLO DNE 

Je ti špatně? To je z vody, 
upaluj hned do hospody. 

 

 

 
  

Restaurace „Kulturní dům“ opět otevřena 
Vážení občané Kněževse a širokého okolí. Dne 1.3. t.r. jsme pro vás znovu otevřeli v Kulturním domě v Kněževsi hospůdku "Kulturní dům". 

Snažíme se vytvořit příjemnou atmosféru pro lidi, kteří si chtějí v klídku vychutnat pivko nebo si dát třeba něco malého na zub. Přes léto 

plánujeme dělat country večery, při kterých by se grilovalo. Budeme pomáhat při akcích pro 

seniory, jako jsou např. připravované „Čaje pro seniory aneb posezení pro mírně pokročilé“. 

Dále máme v plánu pořádat i větší akce, ke kterým bychom využili i velký sál (například 

travesti show, retro disco, ale i třeba turnaje v nohejbale, volejbale a spoustu dalších akcí). 

Po předchozí dohodě je možné si prostory restaurace objednat i pro soukromé účely 

(oslava narozenin, různá výročí apod.). V hospůdce máme TV, jukebox, kvízový 

automat, kulečník, výherní automat a jsou v plánu šipky. Sortiment se snažíme přizpůsobit 

místním obyvatelům. Takže kromě piva 10°,12° a 11° Mušketýra máme dva druhy točené limonády, lahvové nealko, více druhů limonád ve skle 

a i dětská pitíčka. K různým příležitostem pivovar Krušovice vyrábí speciální druhy piva jako např. zelenou 13°na zelený čtvrtek a mnoho 

dalších, které tu budete moci při zavítání k nám ochutnat. Samozřejmě i pro děti se tu něco najde - nanuky, čokolády či lízátka. Budeme se 

snažit naše služby co nejvíce přiblížit vašim potřebám a přáním. Těšíme se na vás. Váš kolektiv pracovníků restaurace.   Petra a Ondra Máslovi 

 

                               

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MS v hokeji                                                   Fandění volejbalistů při zápase se Slováky … 
Každé utkání našich hokejistů na světovém poháru bylo velkým zážitkem. Někdy to vyjde, někdy ne. Ale to je život. Například utkání se Slováky bylo super … 

Jejich snaha byla velká, ale mi jsme byli lepší. A celkový výsledek českých hokejistů? Zaváhání se Švédy … ale přesto medaile. Rusko už pak nemělo šanci! Hoši 

gratulujem … „Kdo neskáče není Čech“ … to znělo nejenom v restauracích, na ulicích, ale i porůznu při fandění doma. Ať žije český hokej – a my s ním !!!    
 

 
 

O koních a lidech (I. část)  

Dříve, než začneme psát o koních a jejich lidech, bychom chtěly nejprve pozdravit občany Kněževse a vysvětlit, proč se 

v Kněževáku tyto informace vůbec objevují. Jelikož máme u nás v obci tři koníky, které jistě všichni často potkáváte a o které se 

mnozí zajímáte, dostaly jsme šanci Vám (nejen) o nich něco napsat. Doufáme, že Vás náš článek zaujme a budete se o koních 

chtít dovědět i více.                Anča Čefelínová Tereza Stibůrková  
 

Historie koní  První kůň žil asi před 55 miliony lety v Severní Americe. Byl velký asi jako 

liška, měl čtyři prsty na předních nohou a tři na zadních. Obýval bažinaté oblasti, kde si 

hledal rostlinou potravu. Během vývoje se jeho postava postupně měnila, až do podoby 

jakou známe dnes. Kůň se zvětšil a přišel o přebytečné prsty. Jeho zuby se přizpůsobily 

pasení a postavení očí se změnilo tak, aby měl větší úhel pohledu, a tak i větší šanci včas 

utéct před útokem nepřítele. Jako nejznámějšího předka jistě známe koně Převalského, 

který je v současnosti také jediným žijícím divokým koněm a kterého můžeme vidět např. 

v Pražské Zoologické zahradě.  
 

Koně jsou již od nepaměti nedílnou součástí lidských životů. Zpočátku byli divocí koně pronásledováni a loveni pro maso. 

Později, zhruba před 6 000 lety, se objevily první pokusy o zdomácnění a chov koní. Nejprve pro mléko a maso, později jako 

nákladní, tažná a nakonec i jako jezdecká zvířata. Prvními jezdci byly zřejmě těhotné ženy náčelníka kmene, které by jinak jen 

stěží dokázali s ostatními držet krok. Brzy se ale ukázalo, že koně mohou být vynikající součástí armády. Kůň, ať už jezdecký či 

tažný, byl díky své síle, rychlosti a ochotě v mnoha bitvách pro rytíře a vojáky naprosto nepostradatelný. A tak tomu bylo až do 

1. světové války.   
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    Provozní doba restaurace: 

   Po – Čt             15.00 – 22.00 

   Pá             15.00 – 24.00 

   So             11.00 – 24.00 

   Ne                    11.00 – 22.00 

 

Česko je zasaženo epidemií alkoholismu, tvrdí lékaři: 
Pětina dospělé populace pije alkohol v takové míře, že jim škodí. Dvě 
procenta dospělých už jsou na něm závislí a měli by se léčit. „Každý Čech 
vypije v průměru deset litrů čistého, tedy stoprocentního alkoholu za rok. 
Pokud se vezme populace 15 a výše let, je to dokonce 16,5 litru za rok, 
když průměr světa je 6,13. To je obrovské číslo, které nás řadí ve světě 
ke státům konzumujícím nejvíce alkohol,“ říká Petr Popov, primář 
oddělení pro léčbu závislosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
Právě na tomto pracovišti byla přesně před šedesáti lety založena první 
protialkoholní záchytná stanice na světě. Odborníci soudí, že Česko je 
zasaženo „epidemií“ alkoholismu. Pivo totiž Češi neberou za alkohol, a 
tak jsou se 160 litry na hlavu a rok první na světě. Mezi alkoholiky přibývá 
žen, výjimkou nejsou těžce opilé děti. Podle Popova stoupá počet lidí, 
kteří pijí hodně, mají zdravotní komplikace a alkohol u nich zvyšuje 
agresivitu. Dříve bylo nad jedno promile alkoholu v krvi závažné a přes 
3,5 už se považovalo za smrtelné. Teď jsou 3,5 promile skoro běžné. 
Dále upozorňuje, že nadměrné pití alkoholu výrazně poškozuje zdraví, 
vede například k jaterní cirhóze, akutnímu i chronickému zánětu slinivky, 
zvyšuje riziko karcinomu prsu, vyvolává srdeční arytmie, zvyšuje riziko 
mozkové mrtvice a usnadňuje vznik diabetu druhého typu. Některé studie 
ale ukázaly, že alkohol v malých dávkách naopak zdravému organismu 
neškodí, ba co víc, prospívá. Podle Světové zdravotnické organizace 
bezpečná míra  konzumace alkoholu pro zdravého muže je 40 g čistého 
alkoholu denně, pro ženy poloviční dávka. Znamená to, že ženy mohou 
za den vypít půl litru desetistupňového piva, nebo dvě deci vína, či si dát 
jednoho panáka 40procentního alkoholu. Muži mohou vypít dvojnásobek. 

 

Oprava chodníku za 
kulturním domem si 

vyžádala zvýšené 
náklady v důsledku 
nutnosti opravit i 
přilehlou silnici … 

Eohippus - první kůň. 



květen 

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem,  

až přijde máj, vyjdeme v háj. 

Suchý květen - mokrý červen. 

Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci. 

Déšť svaté Žofie švestky ubije. 

Slavík zpívá v háji až za tepla v máji. 

Je-li květen teplý a jasný, bude červen deštivý a chladný 
 

červen 

Je-li na Petra a Pavla krásně, budou pohodlná díla (= žně). 

Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší. 

Jaké počasí o Medardu bývá, takové se v létě po něm ozývá. 

Jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se sedm neděl ukazuje. 

Když prší na Jana Křtitele, prší pak čtyři neděle. 

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 
 

červenec 

Svatá Anna - chladna z rána. 

V červenci je na dvoře pusto, ale na polích husto. 

Jakub bez deště - tuhá zima. 

V červenci déšť a slunečná pohoda - hojná bude v příštím roce úroda. 

Jestliže se hrom v červenci častokráte ozývá, bude nadcházející zima studená. 

Je-li svatá Anna prokřehlá, přijde zima studená. 

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude. 

Fouká-li vítr na svatého Prokopa dopoledne, nastane drahota do půl roka,  

fouká-li odpoledne, nastane od půle roku, fouká-li však po celý den, 

bude drahota po celý rok. 

 

NAPSALI JSTE NÁM … 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                         

Trocha počtů  Při jedné schůzce jsem zaregistroval, že knihovnice pí.Mgr.Jelínková žádá 

Obecní úřad o přesun části  knihovny - dětské knihy - mimo knihovnu. Zdůvodnění je to, že se 

nové knížky do knihovny již nevejdou. Při tom jsem si uvědomil, že z dostupných čísel - 4.000 knih, 25 registrovaných čtenářů - 

vychází na jednoho čtenáře 160 výtisků. Při průměrném čtenáři, který přečte 1 knihu za týden, měl by čtení na cca 20 let. A to 

se nemluví o výměnném systému mezi knihovnami. A co za tu dobu vyjde nových knih. Nebylo by rozumnější než vydávat 

peníze za stále nové knížky více využívat výměnu mezi knihovnami. Při dnešní možnosti komunikace by čtenář, který chce 

knížku, která není momentálně v naší knihovně, si zažádal knihovnici o konkrétní titul, která by přes internet, který knihovna 

vlastní, zajistila do týdne jeho dodání do Kněževse. I kdyby poštovné bylo cca 20 Kč, každopádně by to stálo méně, než nová 

kniha. A bylo by po starostech s místem.                                                                                                                  Jaroslav Boukal 
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PRANOSTIKA 

ŠPEKÁČKY NA PIVĚ – přejeme dobrou chuť 

6 ks špekáčků , 2 cibule , 500 g kysaného zelí ,                                 

1 malý sladký kečup , 1 pivo , sůl , pepř , feferonka                                                                                            

Špekáčky oloupeme, nařízneme a vložíme do nich kolečka cibule a 

feferonku, osolíme, opepříme. Špekáčky poklademe na plech, 
zasypeme kysaným zelím, zalijeme kečupem a nakonec pivem. 

Vložíme do trouby a pečeme při 200°C asi půl hodiny.           

Podáváme s chlebem .  

 

 

PRO ŽENY: něco o prachu …  Nedokážeme poručit větru 

jak má foukat, můžeme ale jeho směru přizpůsobit plachty … Život je 

krátký, tak si ho užijte … Dámy pamatujte .... vrstva prachu na nábytku 

chrání dřevo, které je pod ní.  Dům se stává domovem, až když 

můžete napsat "Miluji Tě!" prstem na nábytek.  Trávívala jsem každý 

víkend 8 hodin úklidem, aby "v případě, že někdo přijde na návštěvu" 

bylo vše perfektní. Jenom ale do té doby, než jsem si jednoho dne 

uvědomila, že nikdo nepřijde, protože všichni si někde jinde užívají 

života.  Nyní , když mě někdo navštíví, nemusím vysvětlovat "stav" 

svého domova.Všechny víc zajímá slyšet o tom, co jsem dělala, když 

jsem doma neuklízela a užívala si života někde jinde.  Pokud vám to 

dosud nedošlo, řiďte se touto radou: Život je příliš krátký. Užívejte si jej! 

 … Tato zamyšlení vám napsala jedna z vás …                           LURO 

 

RADY PRO PODNIKATELE: Jak prodávat za plné ceny i když je konkurence levnější …  
 

Chcete-li způsobit kterémukoliv prodejci nebo majiteli firmy bezesné noci a předčasné zestárnutí, stačí, když před ním pronesete větu, 
které se obává nejvíce: "Konkurence mi to nabízí levněji. Dejte mi ještě větší slevu a koupím to u vás..." Každý z nás by si přál prodávat 
za plné ceny. A každý z nás by si chtěl udržet zákazníky i přesto, že je konkurence láká slevami. Všichni ale víme, že realita každodenního 
podnikání je neúprosná. Že první slova, která zákazník vysloví  jsou: "Kolik to stojí?" Je ale skutečně pravda, že si zákazníci vyberou tu 
nejlevnější nabídku? Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo to tvrdí (a tento názor je bohužel častý), zeptejte se ho, jak je tedy možné, 
že... jezdíme v audi, mercedesech a BMW, když na dopravu z místa A na místo B by nám stačila "stodvacítka" z autobazaru za 20 000 
Kč? Přiznejme si, že názor, že lidé nakupují pouze podle ceny, je jen mýtus. Mýtus, který je ale v myslích mnoha manažerů pevně 
zakořeněný. A bohužel také mýtus, který jejich firmy zbytečně připravuje o peníze. V každém podnikání nastávají situace, kdy jsou slevy 
a snižování cen přirozenou součástí vývoje. Používáme je při vyjednávání. Používáme je, když máme plné sklady zboží, které nám zabírá 
místo a my je musíme nutně prodat. Používáme je při budování vztahů s důležitými zákazníky. A používáme je při speciálních 
příležitostech, kde mají své marketingové i finanční opodstatnění. Mnoho firem ale bohužel nabízí slevy bez toho, aniž by posoudily 
dopady:Špatně se prodává? Dáme slevu! Nechodí objednávky? Snížíme ceny! Málo zákazníků? Nabídneme ještě vyšší slevy! Většina 
takových firem ale nemá vůbec spočítané, že pokud např. standardně prodávají své výrobky s 30% marží (nakupují tedy např. za 70 a 
prodávají za 100) a nabídnou zákazníkům slevu, musí jich následně prodat pochopitelně více, jen aby zůstali z hlediska celkového zisku 
tam, kde byli před slevou. Ano, většina zákazníků hledá způsob, jak ušetřit každou korunu. Ale nekupují vždy to nejlevnější. Když se totiž 
podíváte kolem sebe, zjistíte, že všichni sice tvrdí, že zákazníci vybírají většinou podle ceny... ale přesto sami ze svého okolí znáte firmy, 
které nekonkurují cenou, nesnaží se zákazníkovi vnutit slevu hned ve dveřích a nepodbízejí se bezdůvodným zvýhodňováním. A tyto 
firmy přesto nejen fungují, ale dlouhodobě také prosperují a vytvářejí dokonce vyšší zisk než ty, které se zaměřují na cenu. Jak je to 
možné? Co dělají, aby zákazníky přesvědčili? A čím a jak zdůvodňují své vyšší ceny? Lidé se prodejem zabývají už tisíce let a není tedy 
nutné vymýšlet něco, co dosud nikoho nenapadlo. Ke zvýšení prodeje někdy stačí jen nakouknout "pod pokličku" těch úspěšnějších... a 
použít jejich metody i ve svém podnikání. Zkuste se tedy porozhlédnout kolem sebe a načerpat nápady od ostatních. Uvidíte, že vám to 
pomůže čas a peníze nejen ušetřit, ale také vydělat. Úspěšné podnikání...                                                  ( výňatek z textu od Pavla Řehulky) 
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Obchodní společnost a leader v oboru, 
působící 
v automobilovém průmyslu po celé ČR a SR, 
přijme do svého týmu ženu, na pozici 

RECEPČNÍ 
Výkon práce v obci Tuchoměřice. 
Náplň práce: 
pošta 
správa archivu 
údržba kuchyňky 
objednávání kancelářských potřeb 
zajišťování občerstvení 
obsluhování a uvádění návštěv  
vyřizování telefonických hovorů 
zpracování podkladů 
vyhledávání informací na internetu 
vyřizování specifických úkolů 
Požadavky: 
příjemné vystupování 
základy anglického jazyka 
práce s PC 
 

Strukturované životopisy zasílejte  
na e-mail: životopisy@servind.com 
Předmět e-mailu označte heslem 
„Recepční“! 

 

Obchodní společnost a leader v oboru, 
působící 
v automobilovém průmyslu po celé ČR a SR, 
přijme do svého týmu ženu, na pozici 

Asistentka oblastních manažerů 
Výkon práce v obci Tuchoměřice. 
Náplň práce: 

asistence oblastním manažerům 
administrativní podpora oblasti 
příprava statistik a analýz 
příprava podkladů pro jednání a nabídek 
komunikace se zákazníky 
Požadavky:  

ovládání Excel na velmi dobré úrovni 
příjemné vystupování 
práce s PC 
operativní rozhodování 
 

Strukturované životopisy zasílejte  

na e-mail: životopisy@servind.com 

Předmět e-mailu označte heslem 

„Asistentka oblastních manažerů“! 

 

M&P Copier  
(pobočka Praha 6-Dejvice), Dejvická 689/29  160 00  Praha 6-Dejvice    

http://www.mpcopier.cz Telefon: +420 224 313 118     Fax: +420 233 326 381  E-mail: dejvice@mpcopier.cz 
Pozn.: MP Copier zajišťuje tisk Kněževáka se slevou. 

O divadle Broadway – historie a současnost   

Na místě dnes stávajícího Divadla Broadway bylo v minulých letech provozováno kino Cinema 
Broadway, poté známé pod názvem kino Sevastopol, později přejmenované opět na Cinema 
Broadway, které bylo trvale uzavřeno v roce 1998. Od tohoto roku objekt chátral. V březnu 2001 si 
celý prostor pronajala společnost Divadlo Broadway, a.s., která ve spolupráci se stavební firmou 
UNISTA - HALUZA s.r.o. vedenou ing. Vojtěchem Haluzou a společností PRAGOVIA s.r.o. vedenou 
ing. Květoslavem Hanelem bývalé kino zcela zrekonstruovala a vybudovala zde moderní, třípodlažní 
Divadlo Broadway. To bylo v prosinci 2001 zkolaudováno a uvedeno do provozu. Součástí pražského 
Paláce Sevastopol, který byl postaven v roce 1938 a je zapsán v seznamu objektů památkově 
chráněných, je i pasáž Broadway, která spojuje ulici Na Příkopě s ulicí Celetnou a která, přestože se 
postupem doby neodchýlila od své původní architektonické podoby, je i v dnešní době moderní. V 
pasáži je umístěn hlavní vchod do Divadla Broadway a pokladna pro předprodej vstupenek. Hlavní 
změnou při rekonstrukci v I. podzemním podlaží Divadla je zmenšení prostorů promítací kabiny na 
balkóně. Dle archivních výkresů jde o jejich uvedení do původního stavu v době vzniku objektu. V 
čele sálu je umístěn balkón s 136 místy k sezení (7 řad). Po stranách sálu se nachází 12 lóží učených 
pro V.I.P. partnery Divadla Broadway. Jedna lóže je vyčleněna pro tělesně postižené diváky. V tomto 
podlaží jsou navíc zařízeny prostory spojené s provozem Divadla, WC pro veřejnost, bar, herecké 
zázemí (šatny, sprchy), kanceláře produkce. Ve II. podzemním podlaží je sál s celkovým počtem 594 
míst k sezení (26 řad sedadel). Jeviště je ve tvaru lichoběžníku, s rozměry 13 m (šířka na forbíně), 11 
m (hloubka), celkem tedy 143 m2, má tři stoly orchestřiště a dvě točny s regulovaným chodem: 
vnitřní točna o poloměru 2,15 m je s propadlem, vnější točna o poloměru 3,25 m vytváří tzv. 
mezikruží s možností synchronizovaného chodu s první točnou. V zázemí jeviště jsou vybourány 
vstupní otvory, což umožňuje nástup na jeviště z několika stran. V dalších prostorách jsou umístěny 
prostory spojené s provozem Divadla, šatny sólistů, šatny sboru, maskérna, místnost pro garderobu, 
prádelna. Návštěvníci Divadla zde budou mít k dispozici bary a šatny. III. podzemní podlaží patří k 
provozu Divadla. V prostoru pod jevištěm jsou umístěny prvky náležející k divadelní technologii 
(propadla, točna).                                                                  Za divadlo Broadway Miluška Procházková 
 

Příběh nejznámějšího pražského kata, Jana Mydláře. 
Strhující příběh o lásce, zradě, přátelství, ale i lidských 
hodnotách a nezvratném osudu … 

Obchodní společnost SERVIND s. r. o.  
hledá vhodného kandidáta/ku na pozici  

ÚČETNÍ 
Výkon práce v obci Tuchoměřice. 
Náplň práce: 
účtování přijatých faktur  
účtování vydaných faktur 
kontrola saldokonta dodavatelů a odběratelů 
účtování skladových dokladů 
kontrola vedení skladové evidence 
zpracování inventury skladových zásob 
evidence a účtování majetku 
Požadavky: 
SŠ vzdělání ekonomického směru 
praxe v oblasti účetnictví min. 3 roky 
dobrá znalost podvojného účetnictví 
orientace v daňových zákonech 
dobrá znalost práce na PC, Excel  
výhodou znalost programu Navision 
znalost AJ alespoň pasivně 
spolehlivost, samostatnost, flexibilita 
 

Strukturované životopisy prosím zasílejte  
na e-mail: životopisy@servind.co 
Do předmětu uvádějte „Účetní“! 

 

Obchodní společnost a leader v oboru, 
působící 
v automobilovém průmyslu po celé ČR a SR,  
přijme do svého týmu kolegu/kolegyni, na 
pozici 

Obchodní zástupce 

Autoopravárenství Praha 
Výkon práce v obci Tuchoměřice. 
Náplň práce: 

péče o stávající klienty 
akvizice nových klientů 
mapování trhu 
tvorba nabídek 

Požadavky:  

ovládání PC na dobré úrovni 
příjemné vystupování 
řidičské oprávnění sk. B 
operativní rozhodování 
zkušenost s obchodem  
     v autoopravárenství výhodou 
 

Strukturované životopisy zasílejte 

na e-mail: životopisy@servind.com 

Předmět e-mailu označte heslem 

„Obchodní zástupce Autoopravárenství 

Praha“! 
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    „LÍPA“ 

2010 




