
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

STAROČESKÁ VESELICE V KD OD 17.00 

 

OD 14.00 PRŮVOD OBCÍ 
STAROČESKÉ MÁJE V KNĚŽEVSI 

 

DĚTSKÝ DEN 
na fotbalovém hřišti 

 

 
V PÁTEK OD 17,00 HOD 

ČAJE PRO SENIORY 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          v neděli 8. srpna 1924 
                                                                                    byl založen podpůrný a vzdělávací  

                                                                                 spolek „Havlíček“, zaniklý roku 1951 
                                                                          a po té znovu obnovený 20. ledna 2007 

     Již naposledy se v následné rubrice vracíme k význačným výročím spolků. Tentokráte je to spolek, 
jenž nese jméno jednoho z největších synů našeho národa, bojovníka za naši národní svobodu a 
uvědomění  českého člověka,  Karla Havlíčka Borovského.  V době,  kdy 
v okolí  již  působí  horoměřický „Horymír“,   nebušická Jednota „Čech“, 
chýňský „Haléřový spolek“,   buštěhradský „Kruh“  a v neposlední řadě 
i  tuchoměřická  podpůrná jednota „Havlíček“, zakládají místní občané 
spolek  vzájemné pomoci občanů.  Tak jako vždy,   snažíme se citovat z  
dochovaných archiválií, a tak co nejblíže podat doklad o práci místních  
činovníků v letech dávno minulých. Zde úvodní zápis z kroniky.     LURO 
       Byl jsem požádán jako člen  jmenovaného spolku,  abych zavedl tuto  
pamětní knihu.  Zavádím jí rád s tím přesvědčením,  že najde se vždycky  
někdo,  kdo  bude mít zájem  na  věcech  spolkových i národních   a tyto  
popravdě  do této knihy zaznamená.  Vzdělávací a  podporující  spolek 
„Havlíček“ pro Kněževes a okolí ustavil se v neděli dne 8. srpna 1924  
v místním hostinci u Bělských. K tomuto úkolu sešlo se 41 místních 
občanů, kteří  ihned  přistoupili  za zakládající  členy  spolku.  
Občan Vaňha Antonín promluvil k přítomným o významu  
a úkolech jmenovaného spolku.           pokračování uvnitř                          K. H. BOROVSKÝ   *1821 +1856  
 

                                    

                            

 

 
 

SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané. 
V tomto čísle „Kněževáka“ bych 
vás rád seznámil s tím, co nás 
všechny čeká v letošním roce, 
posledním roce současného 
volebního období. Loňský rok 
byl pro naši obec opět úspěšný 
při plnění „Programu rozvoje 
obce na léta 2010-2014“. 
Můžeme konstatovat, že téměř 
veškeré body jsou splněny. 
V nadcházejícím roce chceme 
nadále pokračovat v úpravách 
našeho sportovního areálu – 
vybudováním nové vodovodní a 
kanalizační přípojky a také 
výstavbou příslušného zázemí k 
novému multifunkčnímu hřišti. 
V případě, že se podaří získat 
finanční dotaci, rozhodla se 
obec provést také rekonstrukci 
stávajícího asfaltového kurtu. 
Tímto by byl z velké části v reálu 
dokončen projekt obce pro 
úpravu sportovního zázemí.  
                                       pokračování uvnitř 

   

   Slavnost rozhalení praporu dne  

   9. června roku 1929.                                                                                                           
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Kněževáci a Kněževačky, v této rubrice „Naši sousedé“ Vám budeme představovat obchodní firmy a jejich 
zástupce, které pozitivně ovlivňují život v naší obci. Dále zde představíme i významné osobnosti z našeho okolí. 
Věříme, že tato rubrika bude pro Vás zajímavá. Dnes si pro Vás Ing. Ladislav Kašpar, zastupitel obce Kněževes 
připravil představení našeho velmi dobrého souseda – a to Letiště Václava Havla Praha. Přejeme Vám příjemné 
počtení. Pokud bude mít nějaký námět nebo doporučení, určitě ho rádi uvítáme.                                        OÚ Kněževes             
 

Letiště Václava Havla Praha se řadí k nejbližším a zároveň velmi důležitým sousedům Kněževsi. O sousedských 
vztazích a současné i budoucí spolupráci jsme si povídali s Jiřím Krausem, výkonným ředitelem pro Rozvoj a správu 
majetku Letiště Praha. 
 

Jak z vašeho pohledu probíhá spolupráce mezi letištěm a obcí Kněževes? Myslím, že tento vztah se v průběhu času 
dost změnil k lepšímu a v současné době si provozovatel letiště a snad i občané Kněževsi uvědomují, že lepší je ze 
vzájemné přítomnosti těžit než spolu soupeřit. Snažíme se být dobrým sousedem, pravidelně se zástupci obce jednat 
a všechny občany informovat o tom, co se na letišti děje či chystá.  Zároveň se snažíme podporovat veřejně 
prospěšné aktivity obce či projekty na zlepšení životního prostředí. K tomuto účelu jsme vytvořili dva grantové 
programy, ze kterých mohou obce z okolí letiště jako je např. Kněževes čerpat potřebné finanční prostředky.              
O našem vzájemném spojení vypovídá i fakt, že Letiště Praha přispělo na rekonstrukci mateřské školky a obec v ní 
umožnila zřídit školku pro děti zaměstnanců společnosti.   
 

Mohl byste připomenout, na jaké projekty byly dary od letiště v minulosti poskytnuty? Většinou se jednalo o 
projekty určené ke zlepšení každodenního života v obci, jako jsou opravy chodníků a úpravy komunikací, opravy 
kanalizačních systémů, rekonstrukce čističky odpadních vod nebo výsadby a údržby zeleně. Ale patří sem i oprava 
dětských hřišť, klidové zóny, vybudování naučné stezky či regenerace školní zahrady. Na podobné projekty už letiště 
darovalo buď přímo obci anebo organizacím, které zde mají sídlo, téměř 21 milionů korun. V současnosti se např. 
s finanční podporou letiště v rámci programu Dobré sousedství připravuje přestavba sociálního zařízení na 
sportovním hřišti. Letos do obce poputuje bezmála 1,8 mil. Kč prostřednictvím programu Žijeme zde společně a další 
několikasettisícovou podporu získají vybrané činnosti v rámci programu Dobré sousedství. Ovšem spolupráce 
s obcemi v okolí nezahrnuje jen finanční podporu. Za zajímavou považuji třeba i možnost pro žáky základních škol 
v okolí letiště zapojit se do programu ekologické výchovy a další aktivity pro děti i celé rodiny, jako je např. zábavné 
odpoledne na letištní dráze pořádané na začátku školního roku.  
 

Zmínil jste ekologickou výchovu, co přesně letiště v rámci tohoto 
programu nabízí a jak se do něj mohou děti zapojit? Ekologická výchova 
s panem Včelkou je vzdělávací projekt zaměřený na současné ekologické 
otázky, který jsme připravili pro žáky 4. a 5. tříd základních škol v nejbližším 
okolí letiště. Probíhá v rámci školního vyučování a má prohloubit znalosti v 
oblasti ochrany životního prostředí. Je složen ze série čtyř tematických 
přednášek na téma hluk, emise, znečištění vod a recyklace odpadů. 
Přednášky jsou vedeny v zábavné formě a snažíme se je obohacovat 
zajímavými znalostními soutěžemi, ve kterých si žáci učivo zopakují a 
mohou si porovnat znalosti s dalšími třídami v jiných školách. Program jsme 
vzhledem k velkému počtu škol v okolí rozdělili do dvou let, takže letos 
probíhají přednášky v nejbližších městských částech Prahy, příští rok opět 
oslovíme základní školy v okolních obcích, tedy i ZŠ Středokluky, která má 
v Kněževsi několik svých tříd.  
 

Maskot programu pan Včelka má upozorňovat na chov včel na letišti. Jak spolu souvisí včely a životní prostředí? 
Pan Včelka skutečně symbolizuje snahu letiště postavit se zodpovědně k vlivu provozu na své okolí. To, že letiště 
chová včely, není žádnou novinkou. Není to kvůli získanému medu, ale využíváme je především k biomonitoringu 
životního prostředí.  Díky včelám, které během své cesty za potravou obletí okruh několika kilometrů a získají tak 

vzorky z okolního prostředí, můžeme chemickým rozborem nasbíraného medu a pylu získat 
údaje o obsahu nejrůznějších prvků v okolí, případně i zjistit zdroj možného znečištění. Výsledky 
biomonitoringu vypovídají o tom, že životní prostředí v okolí letiště je velmi příznivé, protože 
obsah zdraví škodlivých látek v pylu byl prakticky blízko meze měřitelnosti, v medu pak meze 
stanovitelnosti nedosáhl vůbec. Náš med dokonce bohatě splňuje přísné požadavky na dětskou 
výživu. Monitoring pomocí včelstev není jedinou činností, dlouhodobě sledujeme také půdu, 
povrchové i podpovrchové vody či zemědělské plodiny a ovoce v okolí letiště. A i zde jsou 
výsledky velmi dobré. 

 

A poslední otázka, která určitě zajímá všechny naše občany. V minulém roce prošla generální opravou hlavní 
ranvej, která je v bezprostřední blízkosti obce, chystají se nějaké další velké stavební úpravy? Generální oprava 
ranveje 06/24 byla mimořádnou událostí, která se v blízké době nebude opakovat, nová vozovka by měla sloužit další 
desítky let. Ačkoliv se jednalo o velký stavební zásah, snažili jsme se trasy pro nákladní automobily i samotné práce 
spojené s větším hlukem naplánovat tak, abychom stavbou co nejméně obtěžovali obyvatele Kněževsi.  Těm bych 
touto cestou rád poděkoval za projevenou shovívavost v průběhu opravy. Moc si toho vážíme a věřím, že i to svědčí 
o dobrých vztazích s letištěm.  
 

foto č. 1:  Školka v Kněževsi byla v lednu 2011 rozšířena o třídu pro zaměstnance Letiště Praha 
foto č. 2:  Slavnostní otevření naučné stezky bylo 28.září 2013, na kterou Letiště Praha přispělo v rámci programů 
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Usnesení č. 47 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 2.12.2013  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Následující požadavky formulované v souvislosti s budováním logistického centra firmy Amazon v Dobrovízi: 

1)Řešení dopravní situace formou obchvatu obce Kněževes s napojením na R7 (viz dopis místostarosty a starosty 
obce hejtmanovi Středočeského kraje) 

2)Rekonstrukce povrchu krajské silnice č. III/2405 na území obce Kněževes 
3)Vybudování přechodů pro chodce s ručně ovládaným semaforem 
4)Instalace radarových zpomalovacích semaforů 
5)Zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 6 t s výjimkou pro firmy se sídlem v KÚ Kněževes 
6)Finanční příspěvek na dobudování sportovního areálu (rozpočtovaná částka 10 mil. Kč) 
7)Finanční příspěvek na plánované rozšíření ČOV (podíl obce Kněževes činí 10 mil. Kč) 

 2. Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Středočeského kraje Fond rozvoje obcí a měst, tematické zadání 
Program obnovy venkova. 
 

Usnesení č. 48 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 9.12.2013  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.   Zprávu starosty obce Stanislava Kettnera o činnosti Rady obce a Zastupitelstva obce za období od posledního veřejného 
zasedání konaného dne 16.9.2013 
2.  Zprávu starosty o požadavcích obce Kněževes v návaznosti na záměr vybudování logistického střediska firmy Amazon v k. 
ú. Dobrovíz, které by svým provozem negativně ovlivnilo dopravní, bezpečnostní a ekologickou situaci v Kněževsi. 
3.  Zprávu ing. Vlčkové, předsedkyně finančního výboru, o návrhu rozpočtu obce na rok 2014. Celková výše příjmů a výdajů 
činí dle rozpočtu Kč 8,167.000,-. Rozpočet je vyrovnaný.  
4.  Návrh rozpočtu Mateřské školy, přičemž příjmy činí Kč 629.500,-, výdaje také Kč 629.500,-, rozpočet je vyrovnaný. 
 

Usnesení č. 49 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 27.1.2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.  Vypracování projektu sportovního areálu a podání žádosti o dotaci na pokračování výstavby víceúčelového hřiště v  rámci 
ROP Středočeského kraje 
2.  Zahájení opravy vnitřku kaple sv. Václava (elektrifikace a vymalování) v hodnotě do max. 100.000,- Kč 
3.  Na základě stížnosti p. Víta Pejcla zajistí obec Kněževes vyměření hranice pozemku obce a následně provede oplocení 
pozemku u budovy obecního úřadu 
4.  JUDr. Dojcsan a ing. Horáková připraví odpověď paní Hykové na její dopis z 27.1.2014 ve věci sporu ohledně smlouvy o 
pronájmu hrobového místa.  
 

Usnesení č. 50  ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 24.2.2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.  Poskytování velkého sálu kulturního domu pro cvičení žen pod vedením paní Neumannové zdarma  

2.  Prodej části pozemku před č.p. 72 o rozloze cca 44 m2 novému majiteli domu za cenu obvyklou, tj. za Kč 750,-/m2.  
3.  Vyjádření nesouhlasu s využíváním areálu firmy PORR k deponování zeminy a stavební sutě a s průjezdem nákladních 
vozidel přes Kněževes. Zastupitelstvo žádá radu o vyvolání dalšího jednání s OÚ Tuchoměřice, firmou PORR a odeslání 
stížnosti na odbor životního prostředí Středočeského kraje.  
4.  V návaznosti na návrh občanů, který předložil Mgr. Černý,  vykácení dvou stromů – jehličnanů v ulici Na Slovance z důvodu 
bezpečnosti a o vysazení nové zeleně nízkého vzrůstu.   
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Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude probíhat 
v sobotu 12. dubna od 10:15 hod do 11:15 hod 

před Obecním úřadem v Kněževsi 
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA nebezpečný odpad, 

POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad  volně. 
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 chemii, obaly sprejů, léky, lednice, televize. 
 

Svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat 
od  11. 4.  do  14. 4.  2014 

Kontejner  o objemu 20 m3 bude přistaven v pátek odpoledne před OÚ obce Kněževes, v sobotu ve 
12,00 hod vyměněn a odvezen v pondělí ráno. 

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad. 
Do kontejneru nepatří : zemina, stavební sutě, nebezpečný odpad ( TV, lednice, barvy apod. ). 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(pokračování z titulní strany) Tolik citace z úvodní strany kroniky spolku Havlíček, která je uložena v okresním archívu 
v Dobřichovicích. Jako první pamětník, jak se zapisujícím do kroniky kdysi říkalo, zapsal tyto vzpomínky na založení spolku 
Havlíček pan Josef Bartoň, který byl zároveň zakladatelem naší první obecní kroniky, díky které jste se mohli na našich 
stránkách seznamovat s podrobnou historií jak naší obce, tak i samotných domů. Z kroniky spolku tady vybíráme jen první 
zmínku o zakládajících členech a prvních činovnicích a dále oslavnou dobu nabytí spolkového praporu roku 1929.   
     7. prosince 1924 uspořádal spolek „Havlíček svoji prvou zábavu vůbec, zábavu „mikulášskou“. Již záhy z večera naplnila se 
spolková místnost u Bělských zdejším občanstvem a v družné zábavě, kde mnohý případným dárkem se rozveselil, bylo 
setrváno až do ranních hodin. Finanční úspěch byl slušný. Účinkovala spolková hudba R. Kraumana. 
     Spolek, který nese jméno muže tak velikého, má za povinnost seznámiti svoje členstvo se všemi jeho přednostmi a 
ctnostmi a vštěpovat mu, aby všichni bez rozdílu snažili se jíti za těmito vznešenými myšlenkami, které odpovídají pravdě, 
právu a spravedlnosti. Spolek, který si předsevzal tak krásný cíl, povznést a umravniti našeho člověka, pomoci mu hmotně 
v jeho nemoci a strádání, je povinen pravdu hledat, právu a spravedlnosti ze všech sil sloužit. Jen tehdy, když bude sloužit 
těmto ideálům všelidským, dodělá se úspěchu. 
Ať si všichni členové uvědomí, že jsou členy spolku, kde nemá být žádného rozdílu, a že jest všech svatou povinností, vésti 
čestný a bezúhonný život. Když dokáže čestně žít a čestně pracovat jedinec, dokáže to i spolek a to je mým přáním 
nejvroucnějším. Zaznamenávám ještě, že prvními činovníky spolku byli: předsedou Vojtěch Fanta, náměstkem Antonín 
Kettner, jednatelem Antonín Bartoň, pokladníkem Antonín Vaňha, účetním Vlastimil Kyzmal, správcem domu Václav 
Kozel, knihovníkem Stanislav Kettner, revisory Václav Mašek a Václav Jeřábek. Výbor: Karel Švejda, Karel Zahrádka, Václav 
Kácl, Bohuslav Pelc, František Venc, Bedřich Fuksa ml. Po smrti jednatele Antonína Bartoně, stává se jednatelem Karel 
Švejda.  
To jsou první činovníci spolku. Bylo by si přáti, aby hlavně oni jako spolkoví vedoucí vynikali občanskými ctnostmi, spolek pro 
blaho občanstva a čest obce moudře spravovali a ti, kteří po nich přijdou, je v jejich krásném poslání následovali. 
Pro památku příštím zaznamenávám ještě všechny zakládající a prvého čestného člena spolku. Prvá řádná valná hromada 
jmenovala prvním čestným členem Tomáše Chvoje, který do vínku spolku daroval 500 Kč. Dále s povděkem vzalo na vědomí, 
že bývalá organizace sociálně – demokratická věnovala spolku ze svého jmění 537,- Kč. Tyto dva velikomyslné dary zajistily 
alespoň pro prvou chvíli spolek finančně a je radostno konstatovati, že přece mezi námi najdou se občané i korporace – 
mecenáši. Zakládajícími členy podle abecedního pořadí byli: 
Bartoň Antonín st., Bartoň Antonín ml., Bartoň Josef., Bělský Alois, Brčka František st., Brčka František ml., Brotánek Vojt., 
Brož Frant., Brož Josef, Cibulka Václav, Čanda Jan, Černý František, Doubek Jan, Fanta Vojt., Chvoj Tomáš, Fuksa Bedřich, 
Chvátal Jan, Kácl Josef, Kácl Václav, Kettner Antonín, Kettner Stanislav, Kettner Václav, Kozel Václav, Kyzmal Vlastimil, Jeřábek 
Václav, Mašek Ferdinand, Němec Ferdinand, Pejcl Josef, Pejcl Václav, Pelc Bohuslav,  Příhoda Rudolf, Procházka František, 
Procházka Václav, Randa Antonín, Sochor Josef, Srnec František, Staněk Antonín, Stibůrek Václav, Stibůrek Vít, Švejda Karel, 
Švejda Matěj, Vaňha Antonín, Venc František, Vondráček František, Zahrádka Karel, Zach Čeněk, Zíma František, Zíma Josef.  
Tyto prosté řádky pro památku budoucím zaznamenal a 8. června 1925 dokončil zakládající člen spolku Josef Bartoň. 

Motto: V letech nepochopení překážky semknuly nás v pevný kruh, nechť další léta zocelí nás v nerozlomný celek. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dne 25. června 1933 pořádal spolek „Rozvinutí státní vlajky“ a poté veselici v hostinci u bratra Čeňka Zacha.  
1 Pejcl,   2 Srnec,   3 Stibůrek,   4 Vojtěch Fanta s vnučkou Věrou (Pekovou),   5 S. Čermák 87,   6 Čermák,  7J. Srnec,  8 Švejdovi  
9 Poklop F.  10 Čermák V.,  11 Vaňhová,  12 O. Švejdová,  13. A. Vondráček,  14 Fantová s vnučkou M. Černou 
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      Z malých začátků vzejdou často velké věci. Věřte, přísloví dí pravdu. – S nepatrným finančním základem vcházel náš spolek 
před pěti lety do víru společenského života. Těžká a namáhavá cesta byla jen o bytí, či nebytí spolku. Všechny překážky byly 
však překonány a spolek postaven byl na pevné základy. A nyní po pěti letech pilné, nezištné a neúnavné práce odhalujeme 
svůj spolkový prapor.  
      Spolek Havlíček pořádal slavnost rozhalení praporu dne 9. června roku 1929. ( foto na titulní straně ) Den pro náš spolek 
Havlíček nad jiné milý a slavný zlatým písmem zapsal se v naše duše. Prapor jest uměleckým dílem slečny Pokorné 
z Roudnice. Na jedné straně vyšito jest poprsí K. Havlíček Borovský, tenčí v životní velikosti s heslem: „Šťasten umírá ten, kdo 
poctivě sloužil blahu svého lidu.“ Tedy prapor opravdu krásný. Za účasti všech různých korporací, které se naší slavnosti 
zúčastnili v dosti velikém počtu. Korporací bylo zúčastněno 12 různých spolků. Ve dvě hodiny bylo seřazení všech členů před 
spolkovou místností u Bělských. Odtud průvod vedl k pomníku místních padlých vojínů. Pietní vzpomínka na padlé rodáky a 
položení kytice k pomníku. Jan Neruda – Moje barva červená a bílá, přednesl Bedřich Fuksa. Slavnostní akt u pomníku padlých 

zahájen byl předsedou spolku, panem Vojtěchem 
Fantou. Krátká a upřímná vzpomínka na padlé rodáky 
ve světové válce vede nás od slavnostního řečníka 
pana Josefa Bartoně v dějiny spolku. Pak přichází 
chvíle nad jiné význačná. Slavnostní řečník rozhaluje 
prapor a předává jej kmotrům – panu J. Poklopovi a 
panu St. Kettnerovi st., kteří jej dávají v opatrování 
prvním praporečníkům panu St. Čermákovi a panu 
Ant. Čermákovi. Ti skládají přísahu věrnosti praporu 
v ruce slavnostnímu řečníku. Pak byl doslov a státní 
hymny. Od pomníku se průvod odebral obcí a u 
spolkové místnosti byla pocta praporu. A po slavnosti 
nastala taneční veselice u Bělských, která se skončila 
ve veliké tichosti.        Jan Zajíc toho času pamětník   

31.12.1929 
Do spolkové pamětní knihy bylo zapomenuto napsati, že podnět k založení pomníku padlým ve světové válce byl dán z našich 
řad a to není ještě nikde napsáno a my na to můžeme být  hrdi.           pamětník Bedřich Fuksa  (tolik z kroniky Spolku Havlíček) 

  
 
    
 
Na Spolek Havlíček, jehož činnost byla násilně ukončena k 1. říjnu 1951, ideově navazuje občanské sdružení Spolek Havlíček, které bylo 
založeno na schůzce v Kulturním domě v Kněževsi dne 20. ledna 2007. Přípravný výbor v čele s paní D. M. Jelínkovou, prom. ped. se na 
schůzce sešel s devíti kněževeskými občany, včetně starosty obce panem Stanislavem Kettnerem, kteří se stali členy spolku. Byly přijaty 
stanovy, sídlo bylo zvoleno na Obecním úřadě. Pro uctění památky původního Spolku Havlíček se občanské sdružení SPOLEK HAVLÍČEK 
zaregistrovalo dne 8. srpna 2007 v den 83. výročí založení původního spolku. Na svém počátku měl spolek 12 členů. 
Cílem a posláním našeho spolku je podporovat aktivity seniorů a postižených osob, pořádat a účastnit se přednášek, vlastivědných vycházek, 
výletů, výstav a věnovat se historii především Kněževse a okolí. Také spolupracovat s ostatními spolky v obci, s místní knihovnou, s OÚ a ZŠ 
Středokluky. Jelikož jsme občanské sdružení, které má ve svých řadách převážně starší občany, soustřeďuje se naše pozornost převážně 
směrem k nim a jejich potřebám. V současné době je ze zdravotních důvodů vyřazena ze své oblíbené činnosti paní Jelínková, která přestala 
být také předsedkyní správní rady, i když členkou Spolku Havlíček zůstala.  
Začátkem roku 2013 proběhly volby nové předsedkyně, a tak od 6. února 2013 je složení Správní rady Spolku Havlíček, o. s. následující:  
Libuše Kučerová – předsedkyně, Marta Farová – místopředsedkyně, Jana Černá - pokladník, Ing. Jana Sellnerová – kontrolní komisařka 
                                                                    Výňatek z pasáže Spolek Havlíček, kterou pro publikaci 925 let obce Kněževes napsala Libuše Kučerová 

 
 
 
Jak už možná víte, obec získala od římskokatolické církve kapli Sv. Václava. Proto bychom chtěli v kapli dle možností provést 
elektrifikaci a vymalovat vnitřní prostory.  
S úklidem obce jsme začali 28. 2. samosběrným vozem. I přestože letošní zima byla mírná, je potřeba posypový materiál 
uklidit, aby se nepřilepil ke krajnicím. Chceme se opět věnovat údržbě veřejných prostranství a to průřezem stromů, údržbou 
trávníků atd. Téměř ve všech vystoupeních upozorňuji na vandalismus. I tak nadále pokračuje vykrádání aut, zcizování 
kovových poklopů, dvířek, jsou nově pomalované autobusové čekárny.  
Většina občanů zaplatila obecní poplatky, za což jim jménem ZO děkuji. Je ale několik jedinců co se povinnosti vyhýbají, od 
těchto bude obec vymáhat dluhy různými způsoby. Tento jev je stejný každý rok. Mohu říct, že poplatky jsou ve spodní výši. 
Obec nechce zvyšovat obecní poplatky, přestože na provoz doplácí z rozpočtu obce přibližně 300 000,- Kč. Tímto žádám vás, 
všechny občany o pomoc při úklidu obce. Prosím ukliďte veřejné prostranství před svými domy. Obec zařídí odvoz. Je 
pravděpodobné, že se ještě letos rozběhne řadu let odkládaná rekonstrukce ČOV.  Podíl naší obce na této rekonstrukci by měl 
činit 6 až 10 miliónů Kč. Toto by měly být hlavní body činnosti obce v letošním roce.                    Stanislav Kettner starosta obce 
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Popis k obrázku na titulní straně:     Rozhalení praporu 9.6. 1929 v hostinci u Bělských.   
 1 A. Vondráček,  2 Čermák,  3V. Čermák,  4 B. Fuksa,  5 V. Markupová, 6 Poklop starší,  7 A. Struková,  8 Švejda s Olinkou  9 E. Černá, 
10 V. Čermák  kolář s dcerkou Zdenkou, 11Vondráčková 12 Poklop mladší 13 Zíma s dcerou Boženou, 14 F. Vondráček, 15 Poklopová 
16 Vojtěch Fanta,  17 P. Poklopová a Slávek,  18 F. Vopálka  19 Kovářovi  20 Pejcl V.   21 B. Zelenková,   22 Steska starší a mladý 

 



 

 

 

 

 
 

Turnaj v nohejbale. V sobotu 18. 1. 2014 se uskutečnil v kulturním domě další turnaj v nohejbalu trojic. Pořádající Nohejbal 
Kněževes se pořádání zhostil se vší parádou.  Turnaj se povedl a po sportovní stránce měl vysokou úroveň. Přihlášené týmy 
dorazili ze širokého okolí. Domácí a Bestie 
 (Kněževes)  Bazinga a ZAK  (Hovorčovice)  Zedníci 
(Hřebeč)  Čtyřlístek, Chelsea, AAA (Praha).  Celkem 
tedy  hrálo 8 týmů ve dvou skupinách. A potom 
vyřazovacím způsobem až do finále.  A i když se 
jedná o turnaj neregistrovaných hráčů, tak máme 
výjimku a pravidelně se zúčastňuje tým "profíků", 
který má 2 ženy v sestavě, takže se s nimi dá hrát a 
i od nich ledacos okoukat a přiučit se na příště. A 
jak turnaj dopadl? Čtyřlístek potvrdil roli favorita a 
ve finále porazil Bestie. Zedníci vybojovali třetí 
místo v tvrdém souboji s Domácími.  Osvědčila se i 
novinka - vyhlásili jsme restauraci v Kulturáku po 
čas turnaje jako nekuřáckou a to mělo dobrý 
ohlas, jelikož chodí fandit i děti hráčů a i 
restaurace slouží jako šatna pro hráče.                         
                                                                Za pořádající  V. Dvořák 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Výroční schůze TJ Sokol Kněževes.  
8. března se uskutečnila výroční chůze Sokola Kněževes v restauraci V Maštali. Tak jako každoročně nebyla návštěvnost 
nikterak vysoká a zahajující slovo starosty Sokola si přišla poslechnout asi dvacítka členů a příznivců tohoto spolku. Starosta 
ve své řeči zhodnotil uplynulý rok, který byl význačný především rozšířením sportovního areálu o nové multifunkční hřiště, 
které je členy Sokola hojně využíváno. Přestože hlavní prioritou Sokola zůstává místní fotbalové mužstvo, bylo starostou 
vzpomenuto a poděkováno i dalším sportovním celkům, jež rozšiřují sportovní rámec svojí činností a aktivitou v pořádaných 
akcích, jako je oddíl volejbalu, oddíl nohejbalu, dále pak skupina hráčů malého fotbálku a v neposlední řadě cvičení místních  
žen v KD. Bylo vzpomenuto podpory OÚ místním spolkům a Sokolu, ve které by díky svým zástupcům v obecním 
zastupitelstvu chtěli nadále pokračovat. V případě získání dotace by obec chtěla letos provést rekonstrukci letitého 
asfaltového kurtu, kde by vzniklo nové velké hřiště s moderním povrchem. Nezávisle na tomto by se měla uskutečnit výstavba 
budovy zázemí pro nově vybudovaná hřiště. Po zprávě starosty následovala zpráva pokladní pí Hany Kubrové a zpráva 
kontrolní komise. Po doplnění kontrolní komise novým členem Petrem Slámou, starosta schůzi ukončil a nechal pokračovat 
ve volné diskusi.                                                                   LURO 

 
 
Stejně jako každý rok, ani  tento jsme nevynechaly              
8. březen jako náš svátek a v klidu a pohodě jsme poseděly 
v kulturním domě. Sešlo se nás téměř 25, každá přinesla 
nějakou dobrotu – dortíky, štrůdl, jednohubky, chlebíčky, 
různé řezy.  V průběhu večera nám Bára Kubů představila  
alternativní způsob léčení  pomocí homeopatie a 
aromaterapie. Pro většinu z nás to bylo velice zajímavé. 
Večer se opět pořádně protáhl, začínaly jsme v 18 hodin a 
končily jako tradičně kolem  23 hodiny….. a to jsme si ani 
nestačily všechno dopovídat. Za rok se opět těšíme na 
tento den.                                                           Katka Krausová 
 

ZÁPASY JARO 2014 

SO 22.3. 15,00 KNĚŽEVES ČERVENÝ ÚJEZD 
SO 29.3. 15,00 DOBŘÍČ KNĚŽEVES 
SO   5.4. 16,30 KNĚŽEVES VELKÉ PŘÍLEPY 
SO 12.4. 16,30 DRAHELČICE KNĚŽEVES 
SO 19.4. 17,00 KNĚŽEVES ZBUZANY B 
SO 26.4. 17,00 KAZÍN KNĚŽEVES 
SO 3.5. 17,00 KNĚŽEVES KOSOŘ 
SO 10.5. 17,00 JINOČANY KNĚŽEVES 
SO 17.5. 17,00 KNĚŽEVES TŘEBOTOV 
SO 24.5. 17,00 KLINEC KNĚŽEVES 
SO 31.5. 17,00 KNĚŽEVES ŘEVNICE 
SO 7.6. 17,00 ROZTOKY KNĚŽEVES 
SO 14.6. 17,00 KNĚŽEVES RUDNÁ 
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Posezeni žen  k MDŽ   14. 3. 



KNIŽNÍ RUBRIKA 

 

 

 

„Volejbalový Silvestr“ / 
Vánoce  24.12. jsme se již 
tradičně téměř všichni 
volejbalisti sešli na náměstí 
v Kněževsi a společně jsme 
šli na hřbitov vzpomenout 
na naše nejbližší, kteří již 
bohužel nejsou mezi námi. 
Vycházku kolem místní 
„minizoo“, ALP a rybníka 
jsme zakončili návštěvami u 

jednotlivých „volejbalistických“ rodin, abychom zhodnotili krásu 
ozdobených stromečků a zároveň jsme je vyfotili do soutěže o 
nejkrásnější vánoční strom 2013. Než přišel den Silvestra, tak jsme si byli během týdne zahrát „plážáček“ na Strahově 
a badminton v Buštěhradě. No a pak přišel ten očekávaný den – Silvestr. A ten jsme opět oslavili společně – 
v místním KD jsme si  zahráli silvestrovský „volejbálek“ a pak s řadou místních „kněževáků“ jsme oslavili půlnočním 
ohňostrojem nový rok ...                                                                                                                                                                Luc 
 

Volejbalisti na horách / Tak jako každým rokem odjíždí část volejbalistů 
koncem ledna na zimní rekreaci do šumavských hvozdů. Na takové 
rodinosportovní sešlosti vyměníme volejbalový míč za běžky a soupeřem už 
nejsou protihráči na druhé straně sítě, ale dálky na běžeckých tratích. 
Z malého penzionku v Nových Hutích vyrážíme den co den do vzdálených 
míst jako je Horská Kvilda, Knížecí Pláně či nedaleké běžecké okruhy na Zadově. 
Letošní počasí moc zimním sportům nepřálo, přesto jsme měli štěstí na snad 
nejchladnější týden a výlety na lyžích si aspoň několik dnů užili.                       Rob 

 

 

 

 
Z četby - Teodor Dreiser: Finančník a titán / Nic není nebezpečnějšího než 

nerozhodnost. Lidé - většinou jsou přesvědčeni, že jsou na světě sami. Nevědí, že 

existuje společnost - užitečná společnost, která funguje jako stroj, když známe 

jeho páčky... Ale to jim nikdo neřekl! Nikdo! A hlavně ne jejich rodiče. Nikdo si nedal práci, aby jim podal nástin 

prostředků, které poskytuje svět... To je tak, když je člověk zavrtaný v práci - nakonec nevidí to, co zrovna bije do očí!                                                                                                                                 

D.M.Jelínková 
 

VÝROČÍ AUTORA: William Seward Burroughs 5. 2. 1914 - 2. 8. 1997 / Americký spisovatel: 
předchůdce generace beatniků, autor experimentálních próz šokujících jazykem, znepokojivými 
vidinami a pohrdáním společenskými tabu. Když mu bylo osm, sepsal první svérázný příběh 
Autobiografie vlka. V roce 1936 složil na Harvardské univerzitě zkoušku z anglické literatury a vydal se 
do Evropy. Jeden semestr studoval ve Vídni medicínu, navštívil Budapešť a poté i Prahu a fingovaným 
sňatkem umožnil německé Židovce vycestovat do USA. Po návratu do Ameriky studoval rok na 
Harvardu antropologii. V roce 1946 se oženil a přestěhoval se na farmu do Texasu, kde pěstoval marihuanu. V roce 
1948 se podrobil odvykací kúře a v roce 1950 začal psát svůj první, výrazně autobiografický román Feťák. V následují- 
cích letech podnikl cestu po Jižní Americe, aby zkoumal indiánské halucinogenní látky. Poznatky z této cesty byly 
námětem k románu Nahý oběd (1959). Jeho další díla jsou: Hebká mašinka (1961), Lístek, který vybuchl (1962), Nova 
Express (1964), Místo slepých cest (1984) a Kočka v nás (1986).                                    Pavel Bareš – knihovník (Kněževes) 
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Některé akce volejbalistů TJ Sokol Kněževes v roce 2014: duben – organizování 7.Čajů pro seniory …, 
červen – turnaj v Koutě na Šumavě spojený s prohlídkou kulturních památek, září – organizování 
Kněževeského poháru, během roku - účast v AVL (Amatérská volejbalová liga), … 

 

Obecní knihovna v Kněževsi nabízí všem zájemcům členství v klubu čtenářů. Nabízí to všem, kteří stále rádi drží 

knihu v ruce a při pohledu na ni se těší na její obsah. Poplatky minimální, zážitky maximální… 



 

 

 

Valná hromada v Řevnicích / Před několika týdny 
obdržela správní rada Spolku Havlíček v Kněževsi 
pozvání na Valnou hromadu členů Dělnické 
besedy Havlíček z Řevnic, která se konala v sobotu 
22.2.2014 v Lidovém domě v Řevnicích. V roce 
2008 jsme přivítali zástupce tohoto spolku u nás, 
a tak jsme se nyní rozhodly, že svou účastí jim 
návštěvu oplatíme. Navíc jsme se chtěly dozvědět 
něco více o jejich činnosti a získat nové kontakty 
se členy spolku. Byl krásný, již předjarní den, jako 
stvořený pro výlet. Cestu jsme si užívaly, jelikož 
jsme si vybraly jízdu vlakem z Prahy. Od 
řevnického nádraží jsme příjemnou procházkou 
přes Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad dorazily 
k Lidovému domu. Dovnitř jsme vstupovaly 
nesměle, netušily jsme, zda potkáme nějaké 
známé tváře. Hned při prezentaci se však naše 
obavy rozplynuly. Byly jsme přivítány velmi 
srdečně, jako bychom přišly mezi staré známé. Ujala se nás paní Jana Koukalová a poté jsme se setkaly s předsedou 
Dělnické besedy Havlíček, panem Jaroslavem Kutmanem a jednatelem p. Františkem Dusíkem. Spolek má celkem 121 
členů, převážně věkově starších. Všichni dohromady se snaží uchovávat spolkovou soudržnost, protože ta jim 
pomohla k udržení spolku až do  dnešních dnů. Letos budou slavit již 110 let trvání Dělnické besedy Havlíček. Oslavy 
se uskuteční dne 14.6.2014 v Řevnicích. Z celého jednání a také z diskusních příspěvků vyplynulo, že kulturní a 
společenské akce pořádají společně se spřátelenými spolky podobného zaměření z okolních obcí a městeček a 
vzájemně se tak podporují. Také my jsme využily příležitosti a pozdravily jsme přítomné a předaly jsme jejich výboru 
malé dárky. Spokojené a plné dojmů jsme se rozloučily s tím, že pozvání na červnovou oslavu přijímáme a rády se 
zúčastníme.                                                                                                          Za správní radu Spolku Havlíček: J.Černá a L.Kučerová 

Pozn.: Jarní setkání členů spolku se bude konat 26.3. (středa) v Mateřské škole v Kněževsi. 

 
 

Dne 11.1. 2014 proběhlo 
volební zasedání členů 
Obce Baráčníků Kněževes. 
Za účasti rychtářky 3 župy 
tetičky Štěpánkové byl 
složen slib do jejích rukou. 
Slib složil rychtář Z.Vorlíček, 
místorychtář L.Peterka, 
berní D.Čermáková a syndička J.Peterková. Volebního 

zasedání se zúčastnili hosté z OB Smíchov, OB Letná, OB Radlice a za OÚ v Kněževsi p.Dojcan. Na závěr dostal každý 
zúčastněný malé pohoštění.                                                                                  místorychtář  L.Peterka                                     
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BARÁČNÍCI 

Pozvánka na Staročeské máje – (sobota) 17.5. 2014 
Zahájení průvodu obcí je ve 14.00, sraz u Kulturního domu v Kněževsi. 

Večer od 17.00 je v KD společenské setkání + staročeská veselice.  
Bohaté kolo štěstí. V rámci programu vystoupí dětský taneční soubor z Číčovic  

s předtančením Staročeské besedy. Hraje kapela Jaromíra Hory.  
Srdečně všechny zve Obec baráčníků Kněževes. 

 

Sezení baráčníků se koná 12.dubna od 14.00 v místní Baráčnické rychtě.                                                                                    
Hlavní bod programu: příprava Staročeských májů 2014. Srdečně zveme zástupce všech spolků a OÚ.    



 

 

 

Činnost ZO ČSCH / Vážení přátelé, ve dnech 25.-26.1. 2014 
jsme uspořádali výstavu drobného zvířectva v místním 
Kulturním domě. Již příprava je náročná a proto se 
omlouváme ostatním spolkům, kteří se do KD od středy 
nedostali. Pro vaši informaci: klece máme uloženy 
v Hostouni, musíme je v sobotu před výstavou naložit, 

uskladnit do středy, kdy po 
položení plachty klece vyložíme a 
připravíme k příjmu zvířat, které 
chovatelé přivážejí ve čtvrtek.      
V pátek od rána je posuzování,      

v sobotu a neděli výstava. Pak musíme klece naložit, 
vyklidit a vyčistit sál, složit klece. Bylo vystaveno 113 
králíků, 136 holubů, 66 kusů drůbeže. Jako doplněk výstavy 
byly vystaveny klece křepelek a expozice morčat. Letošní 
výstava byla nejen pestrá - králíci byli vystaveni ve 23 
rázech s několika varietami, holubi v 16 rázech, drůbež ve 
14 rázech - ale i kvalitně nadprůměrná - většina zvířat byla hodnocena 
výborný. Z našich chovatelů obdrželi čestné ceny Olišar V., Hlavatka K., 
Rákos M., Šafránek V. a Boukal J. Výstava měla i dobrý propagační 
charakter, v pátek navštívily výstavu 2 mateřské školky a ZŠ z Kněževsi. 
Některé děti poprvé viděly křepelky nebo perličky. Děkujeme tímto zastupitelstvu za umožnění prezentace 
našeho spolku. Poděkování také patří zemědělské škole ve Středoklukách, která poskytla 10 žáků na pomoc 
při pátečním posuzování, které zajišťovala Ing.Vlčková.                                                                   Jaroslav Boukal 
 

6. Čaje pro seniory aneb vzpomínkové posezení pro mírně pokročilé 
V sobotu 9.11. od 17.00 se v Kulturním domě v Kněževsi konaly již 
tradiční „Čaje pro seniory …“. Doplňkovou akcí byla soutěž                     
o „Kněževeskou svíčku“. Po úvodním zahájení místostarostou obce 
O.Dojcsanem se zpívalo a tancovalo za hudebního doprovodu 
orchestru Ladislava Krupičky. Z infonovinek byla přednesena aktuální 
informace o připravovaných 925 let oslav obce Kněževes, co nového 
pro čtenáře připravuje redakce Kněževáka v roce 2014, vyhlášení 
vánoční fotosoutěže, video-promítání. V závěru akce bylo 
vyhodnocení soutěže „Kněževeské svíčky“ (umístění: 1. – Eva 

Hanzlíková, Kněževes, 2. – Libuše Doušová, OÁZA z Lidic, 3. – Jarmila Cábová, OÁZA z Lidic, 4. – družina, 
škola ze Středokluk). Tajemným hostem byla redaktorka Našeho Regionu Renáta Šťastná a za OÁZU z Lidic 
Libuše Doušová.  Jako vždy bylo připraveno bohaté kolo štěstí. Jednou z cen bylo bezplatné členství do 
místní knihovny pro rok 2014. Akci organizačně pro OÚ Kněževes zajistil volejbalový oddíl TJ SOKOL 
Kněževes a redakce Kněževáka LURO.  Poděkování patří nejenom jim, ale i partnerům akce (restaurace 
„Kulturní dům“, PVS - Praha, MP COPIER – Praha, Náš REGION, KNĚŽEVÁK).                                                    Luc 
 

Fotosoutěž TADY A TEĎ / České Budějovice  K.O.D.A. CB a.s. pořádá fotografickou soutěž s názvem TADY A TEĎ. 
Soutěž je určena všem milovníkům fotografování. Hraje se o ceny v celkové hodnotě 77.777 Kč. Vítěz získá profi 
fotoaparát Nikon D7100 a možnost vystavovat své snímky. Fotografováno může být cokoliv, co 
souvisí s názvem fotosoutěže TADY A TEĎ, tedy zajímavé místo či jedinečný okamžik. Může být 
zachycena příroda, architektura, lidé, sport, veřejné dění apod. Podmínkou však je, že fotografie 
musí být pořízeny v určených lokalitách:  Hlincová Hora, Borek, Líně, Strakonice, Horoměřice, 
což je nutno při přihlášení snímku do soutěže doložit GPS souřadnicemi nebo doplňkovou 
fotografií. Fotosoutěž byla zahájena 1. 11. 2013 v 9:00, ukončena bude 31. 10. 2014 ve 12:00. 
Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně 10 fotografií. Po ukončení soutěže budou vydány kalendáře pro 
obyvatele fotografovaných lokalit. Dále bude uspořádána výstava fotografií se slavnostním zahájením a zaslouženou 
mediální propagací. Fotosoutěž TADY A TEĎ tedy nabízí nejen možnost vyhrát hodnotné ceny, ale pro fotografy je 
také šancí zviditelnit se a ukázat svůj um. Více informací najdete na www.souteznifoto.cz                     Ohrablová Jitka 
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DĚTSKÝ KARNEVAL A VALENTÝNSKÁ MAŠKARNÍ ZÁBAVA 2014 / Uklidili jsme vánoční stromky, zandali 
betlémy do krabic a je tady únor.  Český svaz žen uspořádal za vydatné pomoci Obecního úřadu Kněževes 
a všech dalších sponzorů tradiční dětský karneval. DJ Giacomo opět hrál dětem písničky na přání. V sále, 
který byl tradičně vyzdoben velkým množstvím balónků, se to maskami jen hemžilo. Děti tančily, soutěžily, 
sledovaly aerobikové předtančení  dívčí skupiny  Aerobic girls v podání  Šárky Třískové, Klaudie Rákosové a  
Ester Galiové. Ukázku moderního jojování předvedl  Jiří Zavadil a Jakub  Rakovec s  jejich svěřenci  
Dominikem Pavlatou a Martinem Mrázem. Není jednoduché vymýšlet stále nové prvky, které by děti 
zaujaly,  ale myslím, že tentokrát se to Katce Krausové opravdu podařilo.  Objednala show  bublinkování. 
Děti byly u vytržení, sledovaly, jak se obrovské bubliny dělají. Nejlepší ale pro ně bylo, když si mohly samy 

takové velikánské bubliny udělat. Stály spořádaně ve frontě a každé si tvorbu barevných „duhovek“ 
vyzkoušelo. Po této akci následovalo vyhodnocení masek, které tentokrát bodovali všichni dospělí. 
Nejlepších 10 masek dostalo pěkné ceny – 1. Janička Vopálková – víla Amálka, 2. Kačenka Toldeová –
Šašinka, 3. Lenka Kašparová – Kleopatra, 4. Nikolka Vlášková z Klokánku jako Beruška, 5. Petr Zadražil – 
Potápěč, 6. Daniel Čáp – hasič, 7. Karolínka Šmídová – Zvonilka, 8. Vojta Červený – Mumie, 9. Lukáš Kašpar 
– Lékař, 10. Šimon Soural – Kovboj. Po rozdání cen následovala židličková ve dvou kategoriích, starší a 
malé děti. Všechny děti, které se karnevalu zúčastnily, dostaly zdarma občerstvení a ještě si mohly vybrat 
z košů nějaké  laskominy nebo hračky. Aby dospěláci během odpoledne „nezlobili“, mohli dělat z novin 
papírové koule. A co s nimi? No přeci papírová bitva mezi dětmi a dospěláky, tradiční závěr dětského 
karnevalu. Je radost se dívat, jak se do „bitvy“ zapojí celý sál. Po ukončení bitvy, kde není vítěze ani 
poraženého, všichni svorně pomáhají uklidit bitevní pole a za půl hodiny je sál opět uklizený a připravený 
na večerní bál. Valentýnský maškarní bál pro dospělé – již po čtvrté se sešli kněževeští nadšenci a několik 

přespolních, aby si udělali radost  a možná i legraci sami ze sebe. Někdy člověk žasne nad fantazií a 
šikovností příchozích.  I na večerním bále předvedli mistři moderní jojování a děvčata  aerobikové 
předtančení.  Následovala promenáda masek za neustálého focení, protože někteří z aktérů nebyli 
k poznání. Tanec v maskách, to je radost se dívat. Tombola byla jako vždycky bohatá, na sále 
tentokrát kouřili pouze tři lidé, takže vzdoušek čistý a vhodný i pro nastávající maminku Petru 
Hanzlíkovou, která ani tentokrát nezklamala a její taťka Šmoula byl originální. Během večera 
všichni příchozí hodnotili masky a jejich výsledek byl: 1. Vláďa Dvořák – Australský domorodec  s 
kopím, 2. Rodina K. Krausové – Adamsovi s chodící rukou, 3. Kněževeský olympijský skibob – ve 
skibobu, který zhotovili hoši Holanovi, byli sportovci K.Hauerová, B. Pittermannová, J. a  M. 

Holanovi, M. Fara, Š. Pittermann, T. Dvořák, M. Splavec. Letošní mažoretky, dalmatýni, arabské ženy, hastrman, vodní víla, 
arakaini, uklízečky, kovboj, šmoulové, šachy a člověče nezlob se, cikánka, námořníci  …..  neměli chybu,  a věřím, že se nám i 

příští rok podaří vymyslet nové a možná 
ještě originálnější masky.     B. Pavlíková 

 

 

 

 

 

 

 

    Český svaz žen - Klub Kněževes srdečně zve všechny děti, rodiče i  prarodiče na  

      DĚTSKÝ DEN                 Sobota 31.května 2014 od 14,00 hod.  
  na místním fotbalovém hřišti                 SOUTĚŽE + ukázky + PŘEKVAPENÍ 
              !!!  Za bezpečnost dětí si ručí rodiče  !!! 
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ČESKÝ SVAZ ŽEN - KLUB KNĚŽEVES:  AKCE  ROK 2014 
14.3. Posezení žen k MDŽ 18,00 v kulturním domě -  občerstvení vlastní výroby. 
Zhodnocení  roku 2013 a příprava plánu akcí  pro rok 2014. Přednáška o aromaterapii a homeopatii – 
Barbara Kubů. 
6.4. a 5.10.  Diakonie – humanitární sbírka  ve spolupráci s OÚ  10,00 – 12,00 (Sběr šatstva, obuvi a 
dalších potřebných věcí) v kulturním domě  
31.5. Dětský den 14,00  – odpoledne plné soutěží a zábavy na fotbalovém hřišti  
11.10. Drakiáda  10,00  na fotbalovém hřišti  - pouštění draků 
11.10. Dlabání dýně a řepy   15,00  v kulturním domě. 
29.11. Mikulášská besídka pro děti   14,00 – 17,00 v kulturním  domě  
29.11. Mikulášská zábava pro dospělé  20,00  v kulturním domě  
Během roku návštěvy galerií a divadel, výlety, cyklovýlety. Info o akcích ve vývěsce u Potravin. 

 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 6.4. 2014 
ČSŽ Kněževes pod záštitou Obecního úřadu Kněževes pro Občanské sdružení DIAKONIE BROUMOV 
vyhlašuje 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. VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME 
NEDÁVEJTE: elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky - 

ty se transportem znehodnotí. Sbírka se uskuteční v neděli  6.4.2014 od 10,00 do 12,00 hodin v sále 
Kulturního domu v  KNĚŽEVSI. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 

transportem.  Více na  www: diakoniebroumov.org dispečink Diakonie Broumov  – 224 316 800 

 

KURIOZITY: foto LUC 

V úterý 18.3. se v obci „kácelo“. A rovnou na dvou 
místech. V historické části Na Slovance a zároveň na 

návsi u Ouvalky. OÚ na žádost občanů nechal porazit 
stromy, které ohrožovaly nemovitosti nacházející se 

v jejich blízkosti, a které byly nebezpečné i pro 
kolemjdoucí. Místo nich obec vysadí novou zeleň. R 



VELIKONOCE 
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Školy zdobí vánoční Zoo / O tom, že naše školka již třetím rokem sponzoruje chov plameňáka růžového v pražské 
Zoo, o tom jsme dávali vědět v minulosti několikrát. Paní učitelka Kačka Hauerová se zejména s předškoláky zapojuje 
i do celé řady dalších aktivit, které Zoo pro školy pořádá. Jednou takovou úspěšnou akcí je soutěž Školy zdobí 
vánoční Zoo. Protože se v minulém roce zúčastnili této soutěže loňští předškoláci, letos jsme věděli přesně, jak se 
máme na zdobení připravit. Každá přihlášená škola dostane přidělený svůj strom v dolní části areálu a ten ozdobí 
donesenými ozdobami z přírodních materiálů. Vhodné je, aby ozdoby byly jedlé pro ptactvo, veverky a různé další 
volně se pohybující živočichy. Naši předškoláci se na zdobení začali 
připravovat od září. Při vycházkách po vsi sbíraly děti spolu se svou 
paní učitelkou jeřabiny, červené mochyně (známé jako lampionky), 
šípky a další plody a ještě čerstvé je navlékaly na režné nitě. Vznikla 
tak spousta nádherných řetězů, plody na nitích krásně proschly a 
zároveň si zachovaly své původní barvy. Během listopadu a začátkem 
prosince děti ve školce sušily jablka a pomeranče, ze kterých byly 
rovněž nádherné ozdobičky. Dalším nápadem bylo navlékat na 
provázky na kolečka nakrájené suché rohlíky. Máme zkušenost, že 
suché rohlíky chutnají kachnám, kozám, koni, slepicím i bažantům, 
tak budou jistě chutnat i sýkorkám, veverkám a lasičkám. A konečně 
nastal po dlouhých přípravách ten den, 16. prosince, kdy se jelo zdobit! Hromadnou dopravou odjeli předškoláci 
s taškami plnými přírodních a jedlých ozdob do Zoo. Taková cesta sama o sobě je velmi náročná a zvládnou ji jen 
zdatní předškoláci! Musí se celkem 3x přestupovat, část cesty se jede tramvají. V dolní části Zoo předškoláci vyhledali 
svoji přidělenou průvodkyni a ta je dovedla k určenému stromu. Nacházel se u spodního vstupu do areálu Vodního 
světa a obvykle zde jsou připevněny cedulky se jmény sponzorů – a mezi nimi i naše školka se svým plameňákem 
růžovým. Cedulky vzala v létě povodeň a doposud je pracovníci zoo neobnovili, nicméně naši plameňáci jsou poblíž a 
ve své ubikaci po povodni dávno bydlí. Předškoláci ozdobili strom donesenými dobrotami a paní průvodkyně na 
závěr slavnostně na strom připevnila cedulku se jménem naší školky. Celý příběh ale ještě nekončí! Po Vánocích nás 
čekalo ve školce velké překvapení. Odborná komise v Zoo vyhodnotila všechny ozdobené stromky, a ten náš obsadil 
krásné druhé místo! Je to opravdu velký úspěch, když uvážíme, že mezi konkurenty jsme byli jako jediní z mateřské 
školy. Všichni ostatní účastníci byli ze základních škol, školních družin a děti tudíž byly o několik let starší. Jako cenu 
dostali předškoláci možnost bezplatné návštěvy Zoo Praha pro skupinu do 30 dětí s doprovodem v libovolném 
termínu do 30. června 2014. Průvodce nám zajistí program dle našich představ. To oceníme, neboť školní 
permanentka, kterou využíváme, platí jen do konce března. Úspěch je pro děti i pro paní učitelku Kačku velmi 
motivující, tak je jasné, že se této akce zúčastníme i v příštím školním roce s novými předškoláky.        Mgr.Niké Slabová                                               
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Pomlázka / Nejstarší zmínka o pomlázce pochází ze 14. století. Pomlázka je dodnes živou 
tradicí a zároveň jedním z hlavních symbolů Velikonoc. Pojem pomlázka značil a značí 
svazek spletených vrbových proutků, jako nástroj určený ke stejnojmennému šlehání dívek 

a žen, prováděného v Pondělí velikonoční (dříve i o Velikonoční úterý, zvané „odplatné outerý“, kdy děvčata oplácela 
hochům). Pomlázkou je také nazýván výsledek koledování, ojediněle se s tímto názvem setkáme u jména pokrmu 
(plzeňská nádivka „Sekaná pomlázka z pomletého masa“). Pomlázka (tedy prut - nástroj ke šlehání) měla a má 
mnoho podob i krajových názvů. Z některých vybíráme: Binovačka a vinovačka - (pomlázka pletená z prutů vinné 
révy), Dynovačka - z Chodska (znamená nástroj šlehání a koledu), Houdovačka, hodovačka - (odvozené od hodu - 
velkého svátku, spojeného s hostinou), Kyčkování, kyčkovanka, kyčka - Opavsko, Mrskút, mrskot, mrskut, mrskanda, 
mrskačka - název používaný na jižní a střední Moravě, Pomihod, pamihod, pomrhod - (zkratka středověkého popěvku 
Pomni hody do provody) - střední Čechy, zejména na Rakovnicku, Sekačka - Žďársko, Šlahačka, šlahání, šlehačka, 
vyplácání - oblast jihovýchodní Moravy, Šmigrust, šmirgust, šmekúrst, šmekustr, šmykustr, šmerkust, šmerkous - 
severní Morava a východní Čechy, Tatarec, tatar - střední Morava, Korbáč, karabáč - Morava (původ slova pochází z 
tureckého kyrbáč - bič, důtky). Dalšími většinou jen regionálními názvy byly: žila, žíla, metla, švihačka, šihačka, šihota, 
čugár, kančúch, roučačka a mnoho dalších. Pomlázku musel umět každý chlapec a proto kolem toho, kdo uměl uplést 
pomlázku, se vždy scházelo dost malých hochů, kteří se tomuto umění chtěli přiučit. Do pomlázky se vplétala buď 
červená stuha, nebo červená nit. Pomlázky se pletly různě velké. Od malých, které se nosívaly stočené v kapse, přes 
klasické, s nimiž se chodilo na koledu, až po téměř dva metry dlouhé, tzv. obřadní. Šlehání symbolizovalo předání 
svěžesti, mladosti, ohebnosti a zdraví mladého proutku. Děvčata se šlehala, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý 
rok. V hospodářství vyšlehal hospodář čeládku, aby nebyla líná a zašel i chléva, kde vyšlehal krávu, aby se brzy otelila. 
Šviháním ovocných stromků se měl ovocný sad probudit ze zimního spánku k další úrodě. Vdaným ženám se 
pomlázkou vyháněl zlý jazyk. Šlehalo se také na znamení přátelství mezi rodinami - děti nechodily k těm sousedům, 
jejichž rodiče nebyli zadobře.                                                                                                                                                           R 
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Znáte Taizé? / Znáte jméno Taizé? Pokud ne, nic se neděje. Je to jenom jméno malé bezvýznamné vesnice 
v Burgundsku ve Francii. Ale je to také jméno mezinárodní ekumenické komunity, kterou v této vesnici založil v roce 
1940 jeden švýcarský evangelický farář, Roger Schutz. A „bratra Rogera“ a jeho Komunitu dnes dobře znají miliony 
lidí, zvláště mladých, z celého světa. Od šedesátých let se tam každý týden shromažďuje čím dál více mladých lidí, aby 
přemýšleli o smyslu života, a aby našli „cestu smíření“ a „pramen naděje“. Od osmdesátých let Komunita nabízí 
„pouť důvěry na zemi“ a rok co rok, na přelomu roku, pořádá „Evropské setkání mladých“ v jednom z velkých měst 
kontinentu, na kterém se setkávají desetitisíce mladých lidí z různých zemí, církví a různých názorů. Jednou, v roce 
1990, už bylo takové setkání v Praze. Osobně jsem měl štěstí se tohoto setkání zúčastnit: pro mě jako Francouze to 
bylo moje první setkání s Prahou a s Českou republikou (tehdy jsem ještě netušil, že to nebude poslední setkání, že 
jednoho dne budu sloužit jako kněz v této zemi). Cítili jsme tehdy, že prožíváme historickou událost: příležitost 
vytvořit jednu mládež, evropskou mládež, navzdory historickým, kulturním a politickým rozdílům (bylo to rok po 
sametové revoluci). Ale 24 let poté je atmostéra trochu jiná. Současné události na Ukrajině ukazují, že smíření 
v Evropě je úkolem, který je stále ještě před námi. Ale naskýtá se druhá šance živě se přesvědčit, že pramen naděje 
existuje. Na konci tohoto roku „pouť důvěry na zemi“ znovu projde Českou republikou a 20 000 až 30 000 mladých 
lidí z celé Evropy se zúčastní „Evropského setkání mladých“ - opět v Praze od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015. A 
toto pozvání je určeno každému z nás, bez ohledu na věk: pořadatelé chtějí ubytovat účastníky setkání v rodinách 
v Praze a okolí. Zdůrazňují, že pro každou osobu stačí 2 čtvereční metry na zemi - každý účastník bude mít s sebou 
karimatku a spací pytel. Je to ekumenické setkání, ale k tomu, abychom mohli ubytovat tyto mladé lidi, není potřeba 
patřit k jedné církvi ani být věřící, stačí budeme-li ochotní sdílet se s mladými lidmi z celé Evropy a budeme-li chtít 
prožít zajímavého silvestra trochu jinak než obvykle. Ještě sice máme před sebou dosti času, ale proč už o tom 
nepřemýšlet a zapsat si tento termín do svých diářů?                                    P. Alain Cleyssac, administrátor vaší farnosti 
P.S.: V rotundě sv. Maří Magdalény v Přední Kopanině se pravidelně koná „modlitba se zpěvy z Taizé“. Pokud chcete 
„pocítit“ atmosféru Taizé (nebo vidět interiér rotundy), přijďte ve čtvrtek 3. dubna v 18h30.   
 

 

Masopust v Makotřasech  
V neděli 1. března se uskutečnil již šestý 
makotřaský Masopust. Poté, co pan 
starosta povolil průvod masek obcí, 
nastala ve vsi veliká vřava. Muzikanti hráli 
o sto šest, žádný kolemjdoucí nebyl 
ušetřen masopustního občerstvení (svařák 
a MAKOTŘAS) a všichni si to hodně užívali. 
Odpoledne byl na sále obecního úřadu 

připraven dětský karneval, na sedmdesátku dětí čekala zábava plná tance, soutěžení, bohaté tomboly…. a 
samozřejmě vyhlášení nejhezčích masek. Masopust v Makotřasech se opět moc podařil a už se všichni těšíme na 
další v roce následujícím …                                                                                                                        Aleš Kozubek, o.s. MAKO 
 

Nová tradice / Nově zrekonstruovaná kaple sv.Václava v Kněževsi 18.1. t.r. ožila odbytím 14.00 před plně 
zaplněnou kaplí tóny historických varhan skladbou J.S.Bacha. Ještě předtím však I.ročník „Betlémy 
v Kněževsi“ zahájili starosta obce Stanislav Kettner a za farnost Alain Cleyssac. Pokračovaly flétny a básně 
v provedení žáků ZŠ. Následovaly vánoční skladby ve znění tónů zajímavých nástrojů „HANGDRUM“ a 
keltské harfy. Poté zahrála kapela „Zpěvná parta“ další vánoční písně a zpívala celá kaple. Organizátorka 
akce Ivana Roučková pozvala všechny přítomné na prohlídku betlémů do přízemních prostor v přilehlé 
místní ZŠ. Bylo možno zhlédnout na 31 betlémů, které přinesli občané. Do večerních hodin si zájemci mohli 
betlémy prohlédnout za doprovodu kapely, „HANGDRUMU“ a harfy. Účastníci dostali pamětní list a mohli 
zapsat svoje dojmy do pamětní knihy. Také si mohli v tvůrčí dílně vyrobit figurky do budoucího 
Kněževeského Betlému z keramiky. Výstavu navštívilo na 91 občanů nejenom z Kněževse, ale i Kladna, 
Středokluk, Tuchoměřic, Prahy a dokonce přijeli i z Příbrami. Akce byla pořádána za podpory OÚ Kněževes. 
Spoluorganizátory byli i Iva Farová a redakce Kněževáka LURO. Partnery akce byly Vánoční dvůr v Dobrovízi 
a OPUS VDI z Prahy, mediálními partnery Náš Region a Kněževák.                                                  Mgr. Luděk Černý 
Pozn.: Členové „Zpěvné party“ - Jana Houšková, Magdalena Laboutková, Jiří Richter, Ivana Roučková, Hana Večerková,                 
Jiří Zemánek. Na „HANGDRUM“ hrál Jiří Šámal, na harfu Amairgil Vrchotický. Na kytaru si zahrála i Iva Farová.  
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Skládka stavebního odpadu  
Začátkem roku začala na hranici katastru 
Kněževsi v areálu společnosti PORR vznikat 
obří skládka materiálu, převážně zeminy. 
Tuto skládku zde „dočasně“ provozuje 
společnost RAZUALE s.r.o., která o povolení 
požádala obec Tuchoměřice, na jejímž území 
se skládka nachází. ZO Tuchoměřice tomuto 
záměru vyslovilo souhlas, v té době ale už na 
skládce bylo navezeno velké množství 
stavebního odpadu. Naše obec reagovala dopisem OÚ Tuchoměřice, zde z něho částečně citujeme:  
Z našeho hlediska dochází k podstatnému zhoršení životního prostředí v naší obci (nárůst dopravy, znečištění komunikací 
bahnem, atd.). V uvedené žádosti není ani navržena doba pro skladování odpadu – slovo „dočasně“ není směrodatné. 
Uvedená firma dala vašemu zastupitelstvu dobrozdání, že veškerá doprava nepůjde přes obec Tuchoměřice, takže bude 
směrována výhradně přes obec Kněževes. Při náhodném uložení kontaminovaného materiálu může dojít ke znečištění 
povrchových vod, které směřují do obce Kněževes. Rovněž tak při přívalových deštích bude docházet ke znečišťování 
povrchových vod, kde kanalizace ze společnosti PORR ústí uprostřed naší obce. Z uvedeného záměru vyplývá, že využití 
bude dlouhodobé. S tímto záměrem naše obec nesouhlasí a žádá OZ Tuchoměřice o revokaci usnesení k uvedenému 
problému. Proti výrobě ve společnosti PORR nemáme námitek, ale se změnou způsobu využití zásadně nesouhlasíme. 
Dopis podobného znění byl odeslán obcí Kněževes také na Krajský odbor životního prostředí.                                                       R. 
 
 

 
 

Dopravní kolaps v Kněževsi.  
Nebylo si možné nevšimnout, že v pátek 14. března se naše obec v pozdních odpoledních hodinách změnila na jedno velké parkoviště. 
Hustota provozu na komunikacích v okolí hal ALP a v prostoru restaurace „V Maštali“ způsobila na několik hodin naprostý kolaps, což 
způsobilo i odklonění pravidelné autobusové linky 319. Důvodem byl přílet obřího letadla Airbus A380 letecké společnosti Korean Air na 
lince Soul – Praha v čase 16:40, kdy po přistání a dvouhodinovém zdržení na Terminálu 1 odletěl zpět v 19:40. Bylo to již třetí zavítání 
tohoto typu na ruzyňském letišti, které již od podzimu vlastní certifikaci pro přistávání největších letadel typu F. Zavítání Airbusu A380 bylo 
zatím výjimečné a Společnost Korean Air bude na pravidelné linky nasazovat dál menší Airbus A330. Airbus A380, kterému se přezdívá „král 
nebes“, poprvé poslala do Prahy Lufthansa v říjnu 2011 v rámci propagačního letu, podruhé zde přistál Airbus A380 od společnosti Emirates 
na podzim 2012. Tehdy šlo o neplánovanou zastávku kvůli zdravotním problémům jedné z cestujících. 
Po dvou a půl letech se tak mohli letečtí fandové opět zaradovat nad 
velkým úlovkem a jedním z pozorovacích míst se stala i naše obec. 
Stovky nadšenců i rodiny s dětmi přihlíželi, fotili a natáčeli si největší 
osobní dopravní letoun světa - Airbus A380. Oproti davům při prvním 
příletu tohoto letadla, však nyní automobily návštěvníků způsobily 
takový zmatek, že některé automobily uspěchaných řidičů zavítaly na 
oseté pole, které brázdily cestou necestou a marně hledaly výjezd.         

 

 

 

 

 
  

                                                                                                               text a foto LURO 
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5/2013 

CELÁ OBEC KNĚŽEVES  BUDE BEZ ELETRICKÉHO PROUDU 

V ÚTERÝ 1. DUBNA OD 8,00 DO 17,00 HODIN 

 

  

 

 

Od příštího čísla bychom se rádi chtěli na stránkách Kněževáka věnovat působení podnikatelů v Kněževsi. Na 
počátku uvažujeme o ucelení v jakémsi přehledu podnikatelů a služeb v obci. Tento přehled může být následně i 
podkladem registru podnikatelů na webových stránkách obce. Podnikatele budeme osobně kontaktovat, přesto 
kdo má zájem o rozšířenější informace pro občany nechť podklady zašle na mail knezevak.ou@seznam.cz.  Žádáme i 
občany o příspěvky a foto k činnosti živnostníků, kteří působili v naší obci v době minulé.    Děkujeme, redakce LURO 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

SE KONÁ 24. BŘEZNA OD 19,00 HOD. V KULTURNÍM DOMĚ 

 

mailto:knezevak.ou@seznam.cz
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                                  Očkování psů a koček proti vzteklině. 
                                V obci Kněževes (u obecního úřadu) provede veterinární lékař  

                                       MVDr. Milan DUDEK, reg.KVL 3901 hromadné očkování psů a koček proti vzteklině. 

                                                       v sobotu 3. května 2014 od 13.00 do 15.00 hod. 
                                     Zájemci o očkování předvedou psy a předloží očkovací průkazy. V případě, že pes nemá  

                                         vystaven očkovací průkaz, je možné po dohodě s veterinárním lékařem založit nový.  
                                        Při očkování je možné také zakoupit přípravky proti vnitřním a vnějším parazitům.  

                                Cena za očkování proti vzteklině – 80,-Kč. 

 

                                                         OÚ pořádá                                                                  

                                         v pátek 

                                       19.DUBNA 

                                   od 17,00 hod 

                                  

    7. ČAJE PRO SENIORY 

        SE SOUTĚŽÍ O  

 „KNĚŽEVESKÉHO 

                   BERÁNKA“ 

                      DNE  30. DUBNA V 19,30  
                             SE                  SE OD BUDOVY OÚ USKUTEČNÍ 

 

 

                                        S  POLOŽENÍM KVĚTIN  

                           U POMNÍKU PADLÝCH 

        A NÁSLEDNÝM PÁLENÍM OHNĚ  

             NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI 
 

                                          

                                SVOZ LISTÍ - Obecní úřad i letos umožňuje občanům odvoz                                                                             
                                  listí a následně i suché trávy do prostor bývalé skládky     
                                    a to každou sobotu následující po svozu popelnic   
                                                      v době od 14.00 do 15.00 hod. 
                                             Dále je umožněno občanům obce odvézt  
                                     větve a zbytky stromů do určeného prostoru u hřiště  
                                                   každou sobotu od  14,00 do 16,00.   
                                            Závoz bude ukončen sobotou 26. 4. 2013. 

 
                                     

                           
 
                     
                                          

  VOLBY                              do Evropského parlamentu. 
                                                   se uskuteční 23. a 24. května 2014 

                                               v pátek 23. května 2014 
                                              od 14,00 hodin do 22,00 hodin 

                                             v sobotu 24. května 2014  
                                              od 8,00 hodin do 14,00 hodin 

                                               volební místnost bude  
                                               v místní škole v Kněževsi. 

 

         Obec baráčníků v Kněževsi    pořádá 

17. KVĚTNA  2014 
 

III. STAROČESKÉ   MÁJE 
vystoupí dětský taneční soubor z Čičovic  

se Staročeskou besedou 

od 14,00 průvod obcí od KD 
od 17,00 Staročeská veselice 

hraje hudba Jaromíra Hory 
 

     
 

 

 

 

 

 

 
Vše nejlepší 

a hodně zdravíčka 
k osmdesátinám 

přeje své mamince 
MIROSLAVĚ ČIPEROVÉ 

její syn Jaroslav 
k přání se přidává i redakce LURO a 

mnoho dalších občanů 

                       
 

 

 

 

 

                                  ČSŽ klub Kněževes 

                pořádá  DĚTSKÝ DEN  

     31. května od 14,00 hodin 

           
 

          

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


18.1. LP 2014 
1. ročník  

„Betlémy v Kněževsi“ 
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