
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

ČSŽ - KLUB KNĚŽEVES VÁS ZVE   

 

NA 2. ROČNÍK POCHODU 

KNĚŽEVES – LIDICE – KNĚŽEVES 
UPŘESNĚNÍ TERMÍNU NA VÝVĚSCE U SAMOOBSLUHY  

 

OSLAVY 925 LET OBCE 
V Kulturním domě 

 

 
OSLAVY 120 LET SDH A 

HASIČSKÝ POHÁR 
UPŘESNĚNÍ TERMÍNU NA PLAKÁTECH   

 

                                                           
 

 

 

                                                                          120 LET ZALOŽENÍ SDH 1993 - 2013 
                                               Jak bylo zapsáno v obecní kronice roku 1924 panem Bartoněm, 
                                                           kdy s radostí poznamenal, že dne 18. června byl v Kněževsi  na 

 popud místních občanů sbor dobrovolných hasičů založen. 
Co předcházelo těmto význačným dnům, se pokusil zachytit  

pan Václav Staněk ve svém přednesu na valné hromadě konané  
dne 28. května 1933 u příležitosti čtyřicátého výročí založení. 

(zde citujeme) 
Vážení bratři přítomní. 
V obci naší není již takřka pamětníka, který by nám mohl vyprávěti, jak bývalo zde před 80 lety. 
Ale pro potřebu do této pamětní knihy, ku dnešní Slavné Valné hromadě, zjistil jsem od 
zdejšího rodáka a zároveň bratra našeho sboru Františka Stříbrného narozeného dne 24. 7.  
roku 1859, tyto částečné informace. Dřívější občané zdejší nebyli tak vybaveni proti škůdcům 
svého majetku jako nyní. Oheň, který jest a byl největší zhoubou všech postižených hlavně 
tenkráte, kdy hrozilo nebezpečí vyhoření celé obce na základě doškových střech apod., byli 
naši předchůdci takřka bezmocní, ale svojí láskou jeden k druhému a vytrvalostí snažili se 
v takovémto případě všestranně pomáhati. Dříve nebylo v naší obci stříkačky, ale byly pořízeny 
dva velké sudy (tzv. kádě) po 10 hl., které v prvé řadě byly k požáru dopraveny a pak všichni ti, 
kteří nosili vodu ve džberách nalejvali ji do kádí, odkud pak druzí upotřebovali k hašení. Co 
námahy zde bylo a přec již tenkráte kvetla myšlenka pomoci svému bližnímu. Až v  letech 1874 
obec místní koupila stříkačku za cenu 1030 zlatých, to byl první stroj, který zachraňoval 
majetky zdejšího občanstva v pádu ohně. Skladiště bylo tenkráte u čísla 53 na rohu. Tehdy 
ještě nebylo sboru v obci neb u pumpování byli ti všichni, kteří v obci bydleli. A ti staří občané, 
kteří dnes byli by pradědečky a kteří se stříkačkou u požárů působili i v obcích vůkolních byli 
tito páni  pokud jsem mohl zjistiti: …  pokračování uvnitř 
 
razítko z roku 1934 při schvalování stanov SDH Kněževes 
 
 

                                    

                            

 

 

 
Svatý Jan Nepomucký 
Na malém návrší proti restauraci 
V maštali, u křížení silnic „Dlouhé 
míle“ a bývalé silnice do Hostivice, 
se tyčí mezi stromovím pískovcová 
socha českého mučedníka ze 14. 
století. Tuto sochu nechala vytvořit 
a na místo nad cestu k místnímu 
hřbitovu instalovat Jezuitská kolej 
se sídlem v Praze na Starém Městě 
pražském–tzv. Klementinum, která 
r. 1616 získala charakter univerzity. 
Kdo byl svatý Jan Nepomucký ? 
Jmenoval se vlastně Jan z Pomuku, 
kde se také kolem roku 1340 
narodil. Byl generálním vikářem za 
Václava IV. (1370 – 1419).  
                             pokračování uvnitř 
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ČLENKY A ČLENOVÉ I ZAKLÁDAJÍCÍ SBORU HASIČSTVA V KNĚŽEVSI.   FOTO V DEN  40-TI LETÉHO VÝROČÍ R. 1933 
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Oslavy „925“ / Vážení spoluobčané, jak jsme vás již při různých příležitostech informovali, svátek svatého Václava, 
tedy sobota 28. září 2013, bude ve znamení oslav 925. výročí první zmínky o naší obci. V kulturním domě bude, 
kromě jiného,  poděkováno  občanům, kteří se o rozvoj naší malebné vesničky zasloužili. V kulturním programu se 
představí soubor Musica Festiva di Praga a pochopitelně naše děti – školáci i předškoláci. V budově základní školy 
bude uspořádána výstavka fotografií z historie obce a spolků. V odpoledních hodinách po prohlídce nově 
vybudovaných a zrekonstruovaných objektů se odehraje přátelské fotbalové utkání. No a večer se budeme těšit, 
že v co největším počtu přivítá náš kulturní dům jak malé, tak i pamětníky, aby se ve víru tance za doprovodu 
skupiny A-club protančili do nedělního posvícení ...                                  Za výbor pro přípravu oslav Ing. Václava Vlčková 

 

 
 
 
 
 
 
 

Naučná stezka v Kněževsi / Zastupitelstvo obce schválilo 
realizaci naučné stezky v naší obci. Hlavní myšlenkou je, aby 
historické i novodobé památky v obci a okolí byly informačně 
přístupny nejenom našim občanům, ale i návštěvníkům-
turistům, kteří do naší obce přijdou třeba se jen podívat na 
přistávání letadel. Stezka bude i vhodnou vzdělávací, relaxační i 
sportovní trasou pro naše nejmenší z mateřských škol, žáky ZŠ či 
maminky s dětmi. V první etapě realizace stezky bylo v obci 
vytipováno 5 stanovišť, kde jsou již umístěny informační tabule 
s fotografiemi, popisky zajímavých míst a orientační mapou. 
Projekt je spolufinancován Letištěm Praha, a. s. Naučná stezka 

pod názvem „Naučná stezka Kněževes a okolí“ bude oficiálně otevřena 28. září t.r. u příležitosti oslav 925 let od 
první zmínky o obci Kněževes.                                                                                              Vedoucí projektu Mgr. Luděk Černý  
 

Čarodějnice-svátek lásky a magie / Říká se, že svátek čarodějnic je nejkrásnější nocí v roce. Staří Keltové mu říkali Beltine. 
Tato magická noc je jako stvořená pro hledání lásky, ale i pro očistu od všeho špatného. Této noci se sice říká „pálení 
čarodějnic“, ale to je pozůstatek historických dob, kdy byla magie tabu a podezření z čarodějnictví znamenalo jistou smrt. 
Původně bylo vše přesně naopak - čarodějnice o této noci slavily a tančily. Oheň v názvu svátku však není náhodou. Tradice 
očistných ohňů, ve kterých má shořet vše špatné, trvá dlouhá tisíciletí. Původně v nich však neměly hořet čarodějnice, 
protože právě ony tyto ohně zapalovaly, aby se lidé očistili od všech negativních energii a svátku říkaly Beltine. Dodnes je 
zvykem napsat si v tento den na papírek všechno špatné, čeho se chcete zbavit a pak jej večer symbolicky spálit v ohni. To 
vám pomůže udělat těmto špatným věcem konec. Tak co, zkusili jste to ?                                                                                            R 
 

 

Konference / V Kladně v sále ČVUT–KOKOS se 27.6. konala Mezinárodní konference o hledání, využití a výměně dobrých 
zkušeností pro udržitelný rozvoj letištního regionu. Vystoupili domácí i evropští odborníci v oblastech dopravy, životního 
prostředí a regionálního rozvoje. Součástí programu byla i moderovaná diskuse s publikem. Konference se konala v  rámci 
projektu podpořeného MŽP. Pořadatelem byla Prague Airport Region–PAR a Sdružení obcí a městských částí v okolí letiště. R 
                                                    

 

Od září roku 2013 vstupuje do Divadla Na zábradlí nové vedení, nový tvůrčí tým: na 

post ředitele nastupuje Petr Štědroň. Sezona 2013/2014, ve které oslavíme krásné 55. 

výročí, přinese mnoho novinek, otočí umělecké směřování Divadla Na zábradlí novým 

směrem. Buďte při tom s námi! Jako novinku jsme pro Vás připravili PREMIÉROVÉ 

PŘEDPLATNÉ, díky kterému budete mít možnost navštívit naše nejnovější inscenace 

jako jedni z prvních diváků. Rezervace a prodej předplatného chystáme od září 2013.  ZÁŘIJOVÉ NOVINKY - 16. září: 

Korespondence V+W režie: Jan Mikulášek, 20. září: Zlatá šedesátá režie: Jan Mikulášek, 28. září: Europeana režie: Jan 

Mikulášek. Za celé divadlo bych Vám ráda popřála hezké léto a těším se nashledanou v nové sezóně. Držte se Zábradlí!  
                                                                                                                                                                                                             Alexandra Poláková - vedoucí produkce, PR  
 

 

Novinka: jednoduchý nákup jízdenek mobilními telefony / Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) spouští od 1.července mobilní 
aplikaci sejf. Jde o mobilní peněženku, umožňující pohodlný nákup jízdného pomocí chytrého telefonu, a to jak tuzemským 
cestujícím tak i turistům, kteří si doposud nemohli kupovat SMS jízdenky. Výhodou aplikace je pohodlné ovládání pro 
uživatele a větší zisk z prodeje jízdenek. DPP totiž nemusí platit provize mobilním operátorům.   Ing. Filip Drápal – tiskový mluvčí (PID) 
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Výzva pro občany … / Každý, kdo má určitý um či sběratelskou schopnost, může v rámci oslav  
925 let obce Kněževes v září t.r. výsledky své práce prezentovat na speciální výstavní akci v Kněževsi.  

Všichni zájemci se mohou přihlásit na OÚ Kněževes  
nebo v redakci Kněževáka: knezevak.ou@seznam.cz, tel: 723104562. R 

mailto:knezevak.ou@seznam.cz


 

 

 
 
 

Usnesení č. 38 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 25.3.2013  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.  Zprávu starosty obce o činnosti Rady obce a Zastupitelstva obce za období od posledního veřejného zasedání konaného dne 10.12.2012 
2.  Začlenění Petice občanů obce Kněževes směrovanou na a.s. Persa do dokumentace týkající se stavebního řízení a její předání na Odbor 
životního prostředí MěÚ Černošice 
3.  Zprávu Ing. Vlčkové o postupu příprav oslav 925. výročí obce Kněževes 
4.  Rozpočtové opatření č.1 k úpravě rozpočtu roku 2013 
 

Usnesení č. 39 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 15.4.2013  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.  Realizaci vyčištění parketové podlahy v Kulturním domě firmou Václav Micka – truhlář, Praha 4 Podolí v hodnotě práce do 100 tis. Kč. 
2.  Výměnu bleskosvodu na budově Mateřské školy; stávající bleskosvod nesplňuje předpisy dané ČSN. Místostarosta Judr. Dojcsan vstoupí 
do jednání s dodavatelem stavby firmou Spilka & Říha o provedení výměny.  
3.  Plnění od firmy Dálniční stavby Praha ve formě opravy komunikací v obci (mezi bytovkami čp. 142 – 149). 
4.  Vybudování dešťové kanalizace na odvod vody z areálu školy do potoka (Ing. Sochor – cca 200.000,- Kč). 
5.  Žádost Letiště Praha č. j. 82 o odprodej 1.328 m2 pozemků č. 570/22 (454 m2) a 575/19 (874 m2) za cenu 1.100,- Kč/m2. Zastupitelstvo 
souhlasí, ale navrhuje odprodej za cenu obvyklou tj. 1.600,- Kč/m2. V tomto smyslu bude žadatel Letiště Praha informován. 
6.  Převzetí pozemku parc. č. 644/3 pod vodojemem do pronájmu a následné odkoupení od státu (prostřednictvím Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových). 
7.  Pronájem, případně odkoupení pozemku PK 85 (v prostoru bytovek čp.168-170) 
 

Usnesení č. 40 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 13.5.2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Návrh kupní smlouvy na odprodej pozemků č. 575/19 a 570/22 o rozloze 1.328 m2 
 společnosti Český Aeroholding a.s. za cenu 1.600,- Kč/m2, v celkové hodnotě 2,124.800,- Kč. 
2. Příspěvek Českému svazu žen na pořádání Dne dětí ve výši do 7.000,- Kč. 
3. Žádost společnosti Persa s.r.o. o dostavbu areálu výhradně za dodržení podmínek uvedených v žádosti (omezení hlučnosti provozu – 
stěny a vrata budou tepelně a zvukově izolační, hlučné práce lze provádět do 18 hodin).  

 

ZO považuje změnu předmětu činnosti společnosti  Eurovia, a.s. za negativní pro občany a životní prostředí obce Kněževes. Zároveň  má za 
to, že dojde k závažnému poškození biotopu v rámci části katastrálního území obce Kněževes. Z těchto důvodů požaduje posuzování stavby 
recyklačního střediska na území Středokluky/Kněžívka podle zákona č. 100/2001 Sb.  

 

Usnesení č. 41  z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 10.6.2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.  Zprávu starosty obce o činnosti Rady obce a Zastupitelstva obce za období od posledního veřejného zasedání konaného dne 25. 3. 2013 
2.  Žádost společnosti Eurovia o přehodnocení stanoviska a o souhlas se zřízením Recyklačního a distribučního centra Středokluky. 
Zastupitelstvo obce žádosti vyhovuje. Tímto se revokuje usnesení ze dne 25.3.2013 
3.  Zprávu finančního výboru  
4.  Rozpočtové opatření č. 2 k úpravě rozpočtu roku 2013 
5.  Zprávu Ing. Vlčkové o postupu příprav oslav 925. výročí obce Kněževes 
 

 
 

 

Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky, která na letišti Václava Havla Praha zajišťuje 
nepřetržitou lékařskou pohotovost, rozšiřuje své služby pro obyvatele okolních obcí a městských částí. 
V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží je možno navštívit plně vybavenou ordinaci umístěnou ve spojovacím 
Terminálu 1 a 2, kde je 24 hodin denně v pohotovosti kvalifikovaný lékař připraven ošetřit dětského či 
dospělého pacienta.     Letiště Praha chce tímto krokem v rámci dobrých sousedských vztahů umožnit svému 
okolí využití kvalitního zázemí a vybavení.  

KNĚŽEVÁK                                                 OÚ INFORMUJE                                                     2/2013 

Oznamujeme občanům, že vítání občánků bylo z důvodů malého počtu nově narozených dětí  
posunuto na měsíc říjen. Termín bude upřesněn a zveřejněn v září. 

 

 
Telefonní kontakt přímo do ordinace: 
+420 220 113 301 – 2 
Při bezprostředním ohrožení zdraví či života 
volejte tísňovou linku 155 nebo 112 
 
 

 
 
 
 
V mimořádných situacích zasahují členové záchranné služby přednostně v rámci letiště. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HASIČSKÝ POHÁR V KNĚŽEVSI ROKU 1992 – 3. MÍSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         HASIČSKÝ TÁBOR  DRUŽEC 1994 

 
 

 
 
 

 

…. Václav Kubr z čísla 28, kantor Sedláček, Josef Markup z čísla 11, Šafus dolejší z čísla 10, Tomáš Chvoj z čísla 17, Beznoska z čísla 25, Josef 
Hrdina z čísla 30, Suk Matěj z čísla 35, Josef Mach z čísla 9, Zeman z čísla 7, Václav Kindl z čísla 53, Růžička z čísla 6, Kubr František z čísla 46, 
Hamonil z čísla 38, Josef Čermák z čísla 8, Šafus hořejší z čísla 37 a čističem stříkačky byl ponocný Zpěváček.  
V roce 1876 jeli na pomoc do Cvrkyně, kde tehdy vyhořelo několik majetků a nehoda se jim stala následkem přetížení, že u samých 
Noutonic zlomila se u stříkačky zadní náprava u pravého kola, a tím byli nuceni vypůjčiti si krátké dřevo a řetězy, které smontovali a jeli dále 
tak zvaným smykem k požáru a i tak zúčastnili se 
hašení. K požárům mimo zdejší obce používalo se 
dvojspřeží a první jezdce sedíval na koni. To se 
odbývalo až do roku 1893. V tomto roce byl založen 
„sbor Dobrovolného hasičstva“ jehož prvním 
velitelem byl bratr Josef Markup starší. A tak počala 
práce ve sboru se zdokonalisovati, že v roce 1903 
obec zdejší zakoupila novou stříkačku lépe vybavenou 
a zájem pro tuto věc rostl, tak že v roce 1923 byla tato 
stříkačka zmotorizována a tím odpadá veškeré 
pumpování ruční.  A v letošním roce připadá jubileum 
40. letého  trvání od založení sboru a tím dnešního 
dne slavíme tuto odpolední valnou hromadu a 
odpoledne na tuto oslavu jest domácí cvičení, kde 
bude viděti celková práce a vytrvalost členstva, 
jinošské družiny (žáci) a zároveň i členek. Tolik z čtení 
v pamětní knize. Přeji jménem nás všech činných, 
jakož i jinošské družiny mnoho zdaru v příštím vedení 
našeho sboru našimi bratry funkcionáři.         V. Staněk 
 

POPIS K OBRÁZKU HASIČŮ NA TITULNÍ STRANĚ ROK 1933 –   SEDÍCÍ DĚTI ZLEVA -  STEZKA,  ČERMÁK 83(KACHŇA), JARDA ZAJÍC,  STANDA KARMAZÍN. 
SEDÍCÍ ZLEVA -  J.POKLOP S VNUKEM SLÁVOU,   STANĚK ZE SLOVANKY,  FRANTIŠEK STŘÍBRNÝ ( PAMĚTNÍK Z KRONIKY)  , HOSTOUŠ FRANTIŠEK,        M?? ,  
STOJÍCÍ ZLEVA -  REITKNECHT,   KETTNEROVÁ MARIE.   STAŇKOVÁ,    ČERMÁK MLYNÁŘ,    Ž??   , MACH FRANTIŠEK,   Ž?? ,  STAŇKOVÁ , JOSEF BARTOŇ, VÁCLAV NYKLES 
DRUHÁ ŘADA STOJÍCÍCH ZLEVA - FANTA, M??, ČERMÁK V. (MARYŠA), STEZKA, VÉNA ČERMÁK , KETTNER, KUBR FRANTIŠEK Č.46, ČERMÁK V. (STÁREK), VIDMAN ?vedle Bartoně  
TŘETÍ A ČTVRTÁ ŘADA STOJÍCÍCH ZLEVA – STANĚK, KARMAZIN,   M??  , ŠVEJDA, HOSTOUŠ JAROSLAV, POKLOP FRANTIŠEK,   M?? , VIDMAN ANTONÍN POD NÍM 
 

Vzpomínka na posledních dvacet pět let. 
V roce 1991 po odstoupení dosavadního starosty bratra Jana Micky byl na Výroční schůzi zvolen na post starosty bratr Václav Čermák. Celkově byl 
změněn i celý výbor našeho sboru. Velitel-Kratochvíl Pavel, preventiva - Jupa Antonín, pokladník – Jakl Zdeněk, jednatelka Šťastná Helena,  
zapisovatelka - Kratochvílová Marie a členové výboru - Zeidler Bohdan, Zajíc Jaroslav, Neureuter Jiří, Danko Pavel, Paul Stanislav a Tolde Radek. Touto 

změnou začal náš sbor opět pracovat dle představ okrskového velitele bratra 
Maska. Začali jsme se zúčastňovat okrskových soutěží, byli jsme zváni na pohárové 
soutěže okolních sborů. V roce 1992 byl náš sbor pozván na pohárové klání do 
Minic. Sice jsme byli trošku zaskočeni, když až na místě nám bylo sděleno, že útok 
se pojede na 3. B-hadice. Ale po válečné poradě, kdy byly přestavěny posty, jsme 
vyrazili na první kolo. Útok jsme dokončili až na 6. místě časem 1 minuta 55 vteřin, 
ale zjistili jsme, že máme na lepší čas. Po občerstvení dobře vychlazeným 
Staropramenem  nás čekalo kolo druhé. Po odmávnutí nám vše opravdu klaplo, 
jak mělo a časem 1,05 min. jsme poskočili na první místo. I když do konce po nás 
soutěžilo ještě sedm družstev, již nás nikdo nepředběhl. Toto byl vlastně první 
úspěch našeho sboru od svého založení. Družstvo soutěžilo ve složení Jupa 
Antonín, Paul St. ,Kratochvíl Pavel, Zeidler Bohdan, Kratochvílová Jana, Peciválová 
Lenka, Pecivál Martin, Peterka Luděk. V červnu byl uspořádán první hasičský pohár 
pořádaný v Knězevsi. Tohoto poháru se zúčastnily sbory z okolí - Libčice, Letky, 
Kozinec, Roztoky, Čičovice, Středokluky, Úholičky a Kněževes. Na tomto úplně 
prvním pohárovém klání v Knězevsi se náš sbor umístil na dobré třetí pozici. Od 

této doby se u nás pravidelně každoročně tato soutěž pořádá. V roce 1992 bylo 
založeno i družstvo malých hasičů pod vedením bratrů: Čipery Jaroslava, Pecivála 
Martina, Schwära Martina, Linhartové Jany a pomocníka Matiáška Petra. I toto 
družstvo se zúčastnilo několika soutěží hry plamen v kategorii malých a starších 
hasičů. (Veltrusy 2krát, Kozinec 4krát, Holubice 2krát) I když se naše družstva 
neumístnila na čelních pozicích, určitě našemu sboru ostudu neudělala. V témže 
roce byl za odměnu v době prázdnin uspořádán týdenní hasičský tábor v Družci. 
Akce se zúčastnilo celkem 14 dětí. Pro velký úspěch se začal již připravovat tábor 
na příští rok. Zima a jaro uteklo jak voda a blížilo se léto. Opět výbor SDH zařídil 
možnost táboření na koupališti v Družci. I když bylo nutno uspořádat brigádu na 
přípravu táboru (sekání areálu, opravu bazénové klouzačky, zprovoznění WC) o 
brigádníky nouze nebyla a splnou vervou bylo vše v pořádku zvládnuto. Přihlášky 
na hasičský tábor se jen hrnuly. Tak při konečném stavu 32 dětí jsme byli skoro 
zaskočeni. Narychlo bylo nutné zapůjčení vojenských stanů (vyřídil Kubovec Karel) 
a opět byla uspořádána brigáda na jejich postavení, (mnozí z nás zavzpomínali na 
dobu strávenou v ZVS). I letos nám celých 14 dní přálo počasí a všichni účastníci se těšili na poslední oběd, „sekyrkovou polévku". Pro mnohé to byl 
nezapomenutelný zážitek. Po rozdělání ohně byl zavěšen kotel, do kterého byla vložena sekyra (aby polévka měla pořádnou chuť) a zbylé polévky z 
pytlíků, brambory a vše bylo mícháno chůdou. Polévka se dávala do ešusů a bylo vidět, že všem chutnala, byli i tací, kteří si šli dvakrát přidat.  
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                        KNĚŽEVEŠTÍ HASIČI NA DOMÁCÍ POHÁROVÉ SOUTĚŽI ROKU 2001 

 

 
 

Tímto jsem chtěl zároveň poděkovat všem, kteří se tohoto táboru zúčastnili ve svém volnu nebo si museli vzít dovolenou. ( Dobiáš Petr, Simona 
Balíková, Pejcl Václav, Kratochvílová Jana, Schwär Martin, Zeidler Bohdan, Danko Pavel, Kratochvíl Pavel, Hauptman Petr, Kubovec Karel a jako hlavní 
zásobovač Kratochvílová Marie).  
V roce 1993 oslavil sbor v Kněževsi 100 let svého působení. 
Oslavy byly zahájeny schůzí v kulturním domě, kde starosta bratr 
Čermák Václav přivítal hosty, okolní sbory, přednesl slavnostní 
projev a byla předána vyznamenání k výročí 100 let založení 
SDH - Němec Václav, Němec Ferdinand, Císař František, 
Poklop Stanislav, Pešťák František, Mašek Jiří, Čermák 
Václav, Zajíc Jaroslav in memoriam a Michl Karel také in 
memoriam. 
Další členové obdrželi čestná uznání za vykonanou práci a to: 
Jupa Antonín, Kratochvíl Pavel, Neureuter Jiří, dále byli mezi 
malé hasiče přijati Pecivál Martin, Peciválová Lenka, 
Šendulová Katka, Kratochvílová Jana, Linhart David, Zimová 
Jana a mezi dospěláky Čefelínová Magdalena, Jarotek 

Miroslav. Po občerstvení byl seřazen před KD průvod, který za 

zvuku hornické kapely vyrazil obcí k pomníku padlých, kde byl  
položen věnec na uctění památky padlých. 
Dále pokračoval průvod na místní fotbalové hřiště, kde následoval odpolední program. Po rozlosování proběhl dvoukolový závod v požárním sportu, 
kde se naše družstva umístila na 3. a 5. místě. Od této doby je každoročně pořádán hasičský pohár na místním fotbalovém hřišti, kde se sjíždějí okolní 
sbory ale i vzdálenější až ze Sedlec-Prčice a Vrchotic. Čas letí jako voda a ani se nechce věřit, že nás letos čekají oslavy 120 1et trvání hasičského 
sboru, které se budou konat v září. Hasičský sbor čítá 68 členů, z toho je registrováno jako činných 33 včetně žen. Hasičský sbor udržuje v chodu výbor 
SDH ve složení: starosta Kratochvíl Pavel, zástupce Botka Ondřej, velitel sboru Čefelín Václav, velitelé družstev Labač Jíří, Linhart Pavel, velitelka žen 
Faiglová Štěpána, pokladník Pejcl Václav, jednatelka Kratochvílová Marie, kronikář Souček Robert, členové výboru: Voběrek Václav, Čefelínová 
Magda, Jupa Antonín. Matiášek Petr, Zeidler Bohdan, Marval Karel.                                                                                            Zavzpomínal a sepsal Kratochvíl Pavel 
 

 

 
V týdnu od 20. – 28. 5. 2013 odjela část dětí z mateřské školy na školu v přírodě. Pobyt v krásné přírodě jim jistě prospěl a přivezly si 
spoustu zážitků.  
Děti, které z jakéhokoliv důvodu nejely, určitě ve školce nestrádaly. Ba naopak! V zúženém kolektivu panovala pohoda, klid a dobrá nálada.  
Děti si užívaly krásného hřiště v areálu školky. Malí stavitelé se vyřádili na písku, závodníci proháněli koloběžky a hlavně všichni dychtivě 
poslouchali paní učitelku, která jim poutavě vyprávěla o probouzející se přírodě. I v herně má malý kolektiv jisté výhody. Děti si jistě vyhrály 
s „úzkoprofilovými hračkami“, o které je mezi kamarády velký zájem.  Došlo i na tolik potřebné a prospěšné „mazlínkování“. Velkou zásluhu 
na tom má, dětmi i rodiči milovaná, paní učitelka Maruška Olišarová. Její citlivý přístup mnohým malým neposedům, alespoň dočasně, 
supluje absenci babičky. Paní učitelce svědomitě a vydatně pomáhaly dvě „dobré víly“ naší školky: teta Ivanka Holanová a teta  Hanička 
Šahini. Dovolte nám proto, vážené dámy, abychom Vám touto cestou poděkovali za Váš laskavý a milý přístup k  našim malým capartům. 
Myslíme, že paní ředitelka na Vás může být právem pyšná.  
Bohužel špatné zprávy se šíří rychleji než ty dobré.  Naše nadšení  narušilo zjištění, že paní učitelka Olišarová v naší školce končí.  Je nám to 
upřímně líto a již nyní přemýšlíme, jak budeme v září vysvětlovat našim dětem, že „babička Maruška“ už v naší školce nebude. Ale takové 
jsou asi cesty života.  
      Vážená a milá paní učitelko, my, rodiče, Vám přejeme do dalšího života pevné zdraví, hodně životního elánu a spoustu krásných, 
pohodových  a  prosluněných dní. Za všechno, co jste pro naše děti udělala, Vám prostě, jednoduše a lidsky         –      děkujeme. 
                                                                                                                                                      Drábkovi, Dudkovi, Šmídkovi, Hrubcovi, Procházkovi…… 

 
 
 

9. června prudká bouřka zvedla v noci na neděli hladinu Zákolanského potoka na Kladensku. Rozvodněný potok vytopil několik domů v obci 
Běloky. Ohroženi byli také obyvatelé vesnic Malé a Velké Číčovice a Okoř, kteří bydlí v blízkosti potoka. Lidé byli během noci upozorňováni 
na nebezpečí, z Bělok a Dolan muselo být pět lidí evakuováno. 
"Bylo to velká bouřka, i když krátká, asi půlhodinová, ale velice intenzivní. Rozvodnil se Zákolanský potok a pak běžela zátopová vlna. 
Všechny síly byly směřovány k potoku, varovali jsme lidi v domech i kolem chat, hlídali mosty, stěhovali auta," popsala noční zásah hasičů 
mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková. Podle prvotních informací hasičů nebyl nikdo evakuován, později ale mluvčí upřesnila, že pět 
lidí muselo své domovy opustit. V Bělokách zaplavil rozvodněný potok asi sedm domů. "Bylo tady pět hasičských sborů, pomáhali nám 
čerpat vodu ze sklepů i obytných částí," řekl místostarosta Běloků Ladislav Kozel.                                                                                      zpráva ČTK 
                                                                 Dolany – Běloky         foto Požáry cz.  
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                                                                                  STAVEBNÍ  PRÁCE  NA „OUVALCE“ 

 

 

 

 
 

 

 
OBRAZ  SVATÉHO  VÁCLAVA 

 SHROMÁŽDĚNÍ LIDU NA RODNÉM STATKU STANISLAVA KUBRA 24. ZÁŘÍ ROKU 1933 

 

 
        Zápis v kronice o tomto roce začíná docela nenápadně zprávou o výsadbě stromů v rokli. Dění toho roku bylo ovšem pro občany velmi 
bohaté, zvláště pak pro činnovníky největších spolků, kterými byl Sokol a místní hasiči. Snad z žádného prvorepublikového roku se 
nezachovalo tolik dokumentujících fotografií, jako byl právě rok 1933. Dáno to bylo zcela jistě tím, že Sokol oslavil 20. výročí (viz minulé číslo 
Kněževáka) a hasičský sbor 40. výročí založení. V neposlední řadě se o větší ruch v obci postarali stoupenci Republikánské strany 
zemědělného a malorolnického lidu, kteří přišli uctít památku 25. výročí smrti Stanislava Kubra pietní oslavou. Vyjímečně zde tento rok 
nečerpáme jen z jednoho pramene, ale hned z několika kronik a také dobového tisku. Pojďme se tedy na 
tento rušný rok v naší obci podívat.   LURO                                                                                                                                                                  
        V rokli před kovárnou vysázeno 150 kusů švestek, v obecních třešňovkách 16 kusů třešní, 1 jabloň. 
Trojúhelníkové náměstí před statkem p. Hrdiny č. 30 vysázeno lipami. 
Jako roku loňského upravena část návse před statkem č. 3 mezi silnicí obecní a okresní, podobně letos 
náves před stodolou p.Hrdiny č 30 zavezena kamenem ze skály a povrch vyrovnán popelem z kladenských 
hutí. Takto upravené návsi, kde dříve byly v deštivém čase rozblácené kaluže, slouží nyní ku vzhlednější ozdobě obce. Pro odpadovou vodu 
zřízen od rohu stodoly do „Ouvalky“ rigol z bílých cihel. Podobný rigol položen od „Slovanky“ od č. 36 - k č. 2, kde voda dešťová porušovala 
cesty. 
Majitel č. 14 J. Jabůrek přestavěl část stájí a 
rozšířil je směrem do obce. Z veřejného obecního 
statku přenechala mu obec 13.4 sáhu pozemku, 
sáh za sto Kč. K zabezpečení cesty kolem 
„Ouvalky“ uvolil se p. Jabůrek zříditi zděný teras 
s drátěným plotem. Průčelí nové stavby zdobí 
obraz sv. Václava. Provedl stavitel Sochr z Dušník. 
Josef Markup, majitel hospodářství a hostince č. 
60 a 61 na „Krétě“, jehož rod ve zdejší obci usedlý 
z č. 11 pocházející, rozhodl se zdejší obec opustiti. 
Zakoupil v obci Obora u Loun větší hospodářský 
majetek od bratra své manželky. Od svého hospodářství čítající asi 75 
korců polí odprodal 20 korců J. Chvojovi z č 26, 18 korců L. Hrdinovi 
z č. 30, 2 korce zakoupil  Poklop, kovář z č. 71. Zbývajících 35 korců 
s obytnými a hospodářskými budovami koupil mladý hospodář F. Olič, 
rodem z Čičovic. Hostinec, část hospodářských budov s polovinou dvora 
zakoupil tamější dlouholetý pachtýř Čeněk Zach, hostinský a řezník. Dům č. 
99 pro deputátníky dosud neprodán. Tím rod Markupů, z něhož dva členové 
zastávali v obci úřad starostenský, se zdejší obcí se rozloučil. Odcházející J. 
Markup, člověk energický, též plně se zúčastnil veřejného života jak 
v hospodářství obce, tak i v životě spolkovém. Jeho činnosti zdejší občané 
hojně vzpomínají a přejí jeho snahám v novém působišti plného zdaru. 
Dne 20. března dostavilo se 18 mladých mužů povinných vojenskou službou 
k odvodu do dělostřeleckých kasáren v Ruzyni. Z nich 6 uznáno schopných 
sloužiti obraně vlasti. 
V těchto časech trpí celý svět velkou nezaměstnaností pracujících lidí. 
Příčiny její jsou různé. Nadbytek výrobků průmyslových i hospodářských, 
velkovýroba strojní, uzavírání hranic výrobkům z jiných států aj. 
Nezaměstnaností postiženo dělnictvo i část inteligence v naší republice. Z prostředků státních dostává se nezaměstnaným podpory 
peněžité přímo prostřednictvím odborových organisací tzv. gentský systém tj. částí přispívající stát, částí odborová organisace. Ostatní 
nezaměstnaní dostávají prostřednictvím obecních úřadů, též z prostředků státních, potravinové lístky za něž u obchodníků dostanou 
potraviny. Počet nezaměstnaných v republice činil v tomto roce okolo 700 000 osob, náklad  na podpory přes 800 miliónů Kč. Nezaměstnaní 
ve zdejší obci nalézají podpory se stran obce, jenž pro ně opatří různé práce při úpravě cest v  obci. Rovněž na pracích při úpravě letiště 
v Ruzyni  mají nezaměstnaní z naší obce a okolí příležitost k výdělku.  
Aby opatřena práce a oživen pracovní ruch v různých podnicích vypsala vláda čsl. republiky „Půjčku práce“, jejíž výtěžek určen k podpoře 
pracovního ruchu a tím k zmírnění nezaměstnanosti. Půjčku upisují hojně jednotlivci, korporace, okresy, obce atd. Její výsledek byl                

2 miliardy Kč. V našem okrese Praha – venkov upsáno 5 078 
900 Kč, v naší obci upsáno z kmenového jmění 10 000 Kč. 
Letošní rok vyznačoval se nepříznivě suchým počasím, jež mělo 
také vliv na slabý vzrůst obilí, pícnin a řepy. Řepa, která za 
příznivého počasí dává v našem kraji průměrný výnos po korci 
100 q, tohoto roku následkem sucha dala jen 50 q. Za stálého 
suchého počasí rozmnožily se velmi myši, které nadělaly 
velkých škod na polní úrodě, hlavně na pícninách. Myši byly 
soustavně hubeny různými jedy. S dobrým účinkem setkalo se 
vyhlášení obecního úřadu, dle kterého z prostředků obecních 
vyplácena odměna 5h za jednu myš. Tohoto využila hlavně 
mládež. Bylo viděti skupiny dětí lovících myši v polích, neb 
ubírajících se s kořistí na obecní úřad pro odměnu. 
V neděli 24. září 1933 oslavena památka 25. výročí smrti 
zdejšího rodáka, bývalého poslance, zakladatele agrární strany 
Stanislava Kubra.  (výročí S.Kubra se věnujeme na dalších stránkách) 
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ŽÁCI  I. TŘÍDY V KNĚŽEVSI ROČNÍKU 1932/1933 S TŘÍDNÍM V. NYKLESEM 

 

 

 
Hlavní hon na zajíce pořádán letos již v měsíci listopadu, poněvadž nemá zvěř již dost pastvy ( následkem sucha a myšmi vyhubeny pícniny),  
zastřeleno 334 zajíců. Zajíci prodáváni kg za 5 Kč. 
Divadelní odbor „Sokola“ sehrál dvě divadelní 
představení. 26. února „Jedenácté přikázání“ od 
Vamberka, 12. listopadu „Závěť“ od Štolby. Několik neděl 
hrála zde divadelní společnost ředitele Kovalského. 
25. června pořádal spolek „Havlíček“ Slavnost rozvinutí 
státní vlajky. V předvečer 6. července zapálena za vsí ke 
skále hranice k uctění památky mistra Jana Husa. 28. 
května oslavil sbor dobrovolných hasičů své 40 leté trvání 
spojené s domácím veřejným cvičením. 3. září vzpomněla 
„Tělocvičná jednota Sokol“ svého 20 letého trvání 
veřejným cvičením. 28.říjen vzpomenut shromážděním 
občanstva před pomníkem padlých. 
Fotbalový spolek „Sparta“ pořádal 4. ledna maškarní 
zábavu. 

Do místní školní rady vysláni z obecního zastupitelstva 4 
členové a 3 náhradníci: J. Bartoň, předseda, J. Zvonař, 
mistopředseda, V. Staněk, St. Švejda, náhradníci J. Jabůrek, F. 
Vondráček, V.Karmazín, Zástupci školy jsou: řídící učitel V. 
Nykles, učitelka M. Kyzmalová-Šedivá. Místní školní rada volena 
na dobu 4 roků. 
Na poslední cestě občanstvem doprovozeni a na zdejším 
hřbitově pohřbeni: Václav Prokop z č. 55 +19. ledna ve stáří 54 
roků, Marie Karmazínová z č. 59 +22. ledna 63 roků stará, Alois 
Bělský z č. 4 +10.dubna ve stáří 64 let, Tomáš Chvoj z č. 17 
+30.září stát 66 let, Karel Rajtoval z č. 102 +27.října ve stáří 69 
roků, Vojtěch Cibulka v č. 63 +29.prosince stár 80 let. 
Obecní knihovna čítá 438 svazků. V tomto roce věnovala obec 
na knihovnu přes 1000 Kč. Nových knih přibylo 41. Čtenářů 
bylo 74, výpůjček 1504.    Dům č. 104 vystavěl Jan Doubek, 
majitel nájemního osobního auta. Stojí na pozemku                   
F. Stříbrného z č. 29.                                           (tolik kronika obce) 

 

        V neděli ráno již panoval od ranních hodin ve vsi čilý ruch, svátek obce, svátek sboru dobrovolných hasičů - 40 let trvání našeho sboru. 
Ves pěkně upravená, zametená a v některých místech i pískem vysypána, na domech prapory, brány chvojím ozdobeny a praporečky 
s nápisy k uvítání i s hesly sborovými byly upraveny a okrášleny, tak že to vrhalo dobrý dojem na všechno občanstvo. A i počasí se ráno dost i 
dobře ukázalo a je všude viděti hasiče v uniformách – členky ba i žáci v krojích svých jako Jinošská družina. Zatím se členstvo, hosté a 
někteří občané schází do spolkové místnosti, kam na devátou hodinu dopolední byla svolána „Slavnostní valná hromada“. Při vstupu do 
místnosti každý musel uznati radostné nadšení všech přítomných. Po ukončení „Valné hromady“ se všichni členové sboru dostavili 
k pomníku padlých ke společnému fotografování. Jest po poledni a místní bratři dochází ve výzbroji ke sborové místnosti, zároveň též ženy 
(členky) i žáci jinošské družiny. Vše pečlivě ustrojeno se řadí na rozkaz našeho bratra podvelitele Frant. Macha k nástupu u kraje silnice, 
který přechází řadu a hledí aby bylo vše v úplném pořádku, neb jako zároveň okrskový dozorce chce především míti své členy a vše ostatní, 
tak aby byla na první pohled viděti hasičská kázeň. Za hudebního doprovodu kapely bratra Kraumana dostavují se další sbory a korporace 
z okolních vesnic. Po obvyklém přivítání všech, ubírá se průvod k pomníku padlých, kde bratr Josef Bartoň jako slavnostní řečník promluvil o 
významu dnešního dne pro „Hasičstvo“ a vzpomínku na bývalé bratry, kteří obětovali svůj život za vlast, označené na desce pomníku. Pietní 
vzpomínku uzavírá hudba – hráno: „Kde domov 
můj“ a „Nad Tatrou se blýská“. Na to celý průvod 
ubírá se přes ves za humna do zahrady pí Marie 
Kubrové, kterýžto pozemek propůjčila ochotně ku 
cvičení domácím pro náš sbor. Na cvičišti řadí se 
sbory i korporace před tribunou, aby dále vyslechly 
proslovy. Zatím se cvičiště plní občanstvem a 
netrvá dlouho a každý jest na místě a tím na 
tribuně povstává br. František Hostouš, starosta 
obce a vítá všechny přítomné a jménem celé obce 
děkuje všem druhým sborům a i všem těm, kteří 
přišli, aby s námi oslavili dnešní den a zvláště 
významným pro místní obec, která má tak 
spolehlivé, ukázněné a v případě nebezpečí 
obětavé spolupracovníky a tj. hasičstvo.  Po dalších 
proslovech bratrů funkcionářů započato se 
cvičením. Tento den zakončen přátelskou veselicí 
na sále „U Bělských“. 
  Zápis v Pamětní knize SDH ze dne 28. května 1933 

FOTO:JINOŠSKÁ DRUŽINA HASIČSKÉHO SBORU V KNĚŽEVSI 1933 
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STANISLAV KUBR      1862 - 1908 
ZAKLADATEL ČESKÉ STRANY AGRÁRNÍ 
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RUKOPIS „ Z DENÍKU 1900“ 

 

 

 Kněževes 24. září 1933 -  Nedělní pietní oslavy 25. výročí smrti Stanislava Kubra, velkého a 
obětavého zemědělského vůdce, v rodné jeho obci Kněževsi, vyzněly ve šťastnou a památnou 
slavnost vděčnosti zemědělského lidu k jednomu z předních nadšených bojovníků. Obrovská 
účast zemědělců kraje smíchovského, krásná účast příslušníků Rep. strany Velké Prahy, a 
z přilehlých okresů, přítomnost deputací z jižních Čech i z Moravy, tisícové zástupy dorostu a 
zemědělného dělnictva a delegace ruských zemědělců. Nebylo snad kraje republiky, aby 
nebyl na Kubrově dnu kněževeském zastoupen. Středem slavností byl tábor lidu, odpoledne 
uspořádaný u rodného statku Kubrova. Z obvodu obce vyšel velký a malebný průvod, 
zahájený selskými jezdci, jichž bylo na dvě stě, a za nimi šla početná skupina v původních 
středočeských krojích. Obrovská účast v průvodu zvětšila se daleko více, když průvod dospěl 
na místo táboru. Na 8000 lidí vyslechlo srdečně vzpomínky na Stanislava Kubra a také 
přesvědčivé podněty, aby podle vzoru Kubrova se pracovalo pro stav a národ. 
                                                                                             citováno z týdeníku Obrany zemědělců 
Stanislav Kubr - dětství 
        Otec Stanislava  Kubra — Václav Kubr, byl rodák, rolník a dlouholetý starosta obce Kněževsi, byl rozšafný, pečlivý a řádný muž. 
Narodil se r. 1819 ve statku, v němž pak trávil celý život. Byl to slušný „grunt“ o 128 korcích výměry polí, sice vzdálených, ale úrodných, 
rozdělených na 25 dílců. Ženat byl dvakráte, sestra po sestře ze statku v sousedství byla mu ženou. Matka St. Kubra jmenovala se 
Marie Hrdinová. Z manželství těchto vzešly dvoje děti: Josef a Matěj z prvého, Václav, Marie, František a nejmladší Stanislav z druhého 
manželství. 
       Stanislav narodil se 6. října 1862 v Kněževsi, když jeho 
otec byl již 47letý a matka 42letá. Oba rodiče nebyli tedy již mladí a 
sourozenci, zejména z prvého manželství, nevlastní bratři 
Stanislavovi, byli již dospělí. Třebaže dřívější rody selské 
vyznačovaly se téměř pravidelně větším počtem dětí, nebyla 
poslední ratolest do rodiny příliš vítána, neboť poměry na 
statku byly již dosti neutěšené. Poslední syn Stanislav stal se 
však pro svou živost a přítulnost miláčkem všech. Zejména 
matka, jak to již bývá, shlížela se ve svém nejmladším. Rodinné 
obydlí za mládí jeho otce bylo, jako všechna tehdejší stavení, 
malé a těsné, hluboko do dvora zaklíněné, slámou kryté, 
stejně jako ostatní hospodářské budovy. Po požáru, který 
těsně před svatbou jedné ze sester otcových stavení zničil, bylo 
postaveno nové, jednopatrové. V přízemí byla prostraná tmavá 
síň, malá kuchyňka, selská sednice a komora; v patře sednice a špýchar. V tomto domě obývala rodina šesti dětmi obdařená. Když 
otec v zimě v neděli se sousedy jako rychtář rokovával, sedaly děti s matkou ve studené síni, aby tak sousedům místa nezabíraly. A 
bylo potřebí domluvy rozvážného souseda, aby se zmenšila studená síň a zvětšila malá kuchyně, kde bylo alespoň teplo. Tam pak, u 
velikých hliněných kamen s dlouhým komínem napříč kuchyně vedeným, kolem černého stolu, pod jediným oknem bývali všichni: 
rodiče i děti. Tam se také scházela svobodná čeleď k snídani, obědu i k večeři. Býval tedy kolem stolu stále četný houf, který ještě velmi 
často rozmnožován byl úředně i neúředně k rychtáři přicházejícími sousedy z vesnice. Děti vyrůstaly tedy takřka pod očima celé vsi. 
       Otec Stanis lavův byl př ísný, rázný sedlák. Vyrůstal sám v dobách tuhé robotní kázně, jako poddaný tuchoméřického 
panství, tehdy jezuitům patřícího. Původně byl dvůr panský v samé Kněževsi, ale Raabovou reformou v letech tereziánských byl 
rozdělen mezi domácí chalupníky. Robota z blízkých Tuchoměřic byla vymáhána tvrdě a bezohledně. V letních měsících za 
dlouhých dnů robotovalo se od  východu do západu slunce a přísné tresty pro včasné nedodržení robotních příkazů osobních či 
potažních hrozily všem. Proto byla na návsi stavěna panská hlídka, aby ráno včas všechny robotníky zburcovala do práce na panské.  
Tento tuhý režim měl přirozeně vliv i na povahy lidí vesn ice. Ani zrušení roboty v r. 1848, ani doba absolutismu Bachova nezměnila 
mnoho na této tradici. Sedlák zůstal, jakým byl. Pracoval od  svítání do soumraku, šetřil, aby mohl vychovat a vybavit řadu dětí, 
které však musily již od časného mládí ve všem pomáhat. 

V jednom však starý Václav Kubr lišil se velmi znatelně od svého prostředí. Byl to jeho sklon k 
jakémusi druhu písmáctví. Ne psáti pro veřejnost a druhé, 
spíše vnitřní potřeba, stále sledovati a zaznamenávati 
současný vývoj věcí ve světě i okolí. Zdá  se, že tuto 
vlastnost zdědil po něm i syn Stanislav, jak svědčí jeho 
„deník“ z r. 1900. 
Každou neděli scházela se na statku obecní rada a starosta, 
jako dobrý čtenář, předčítal tu „celé obci“: noviny, dopisy i úřední 
nařízení. Knih měl hojnost a uměl německy. 
Těžce nesl, že Kněževští i on sám musí posílati děti do školy 
do Středokluk a neustal, až obec r. 1862 zřídila vlastní 
jednotřídku, pro kterou s počátku najal místnosti u 
rolníka Rychtaříka č.1, a o dva roky později postavila obec 
vlastní úhlednou budovu uprostřed obce vedle kapličky. 
Podle nezaručených zpráv býval dřívější léta v Kněževsi v mě-
sících zimních podučitel, který vyučoval, a stravoval se týdně po 
číslech. Poněvadž však vyučování toto s dobrým prospěchem 
díti se nemohlo, bylo od tohoto způsobu v r. 1845 upuštěno.  
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KNĚŽEVESKÉ ŽENY V KARLÍNSKÉM DIVADLE 

 

 
Tuto obecnou školu počal navštěvovati Stanislav Kubr 15. září 1868 velmi pilně, pod dozorem a 
vedením vzorného učitele Fr. Sedláčka. Tento osvícený, vzorný učitel z rodného Podkrkonoší (nar. 
1830), byl dříve podučitelem v Semilech, přinesl s sebou do  Kněževse nový vzduch a ruch. 
Založil místní ochotnický spolek, v němž spolupracoval a který za jeho vedení hrával 6 - 8 krát 
ročně ve prospěch školních pomůcek. Na kněževské škole působil učitel tento nepřetržité plných 
12 roků (až do r. 1874) a byl mu později za 50 letou učitelskou činnost udělen stříbrný záslužný 
kříž s korunou. Se starostou obce, který se o jeho přijetí na školu kněževskou účinně zasadil, 
uzavřel záhy srdečné přátelství a svým vlivem prosadil, že děti, které byly nedospělé, po vychození 
školy v Kněževsi byly poslány do pražských škol středních.  
Již z prvních „Seznamů pilnosti“ vysvítá, že Stanislav se velmi dobře učil. Ač téměř vždy ze všech 
předmětů výborný, pouze psaní činilo mu jakési potíže. Jeho živá povaha však pravděpodobně způ-
sobila, že mezi nejprvnějšími žáky školy se jeho jméno nenachází. Školu tuto navštěvoval až do 
konce školního r. 1872—1873 jen s nepatrným vynecháním vyučování pro onemocnění. 
Otcem bylo rozhodnuto, aby Stanislav, vzhledem k jeho nadání, již příští rok šel na studie. A tak 
hoch, teprve dvanáctiletý, spolu s bratrancem Václavem Kubrem jest odvážen otcem na povozu 
do Prahy k zápisu na městskou střední školu (gymnasium) na Malé straně, tehdy umístěné v 
najatých místnostech paláce hraběnky Vratislavové z Mitrovic na malostranském tržišti. 
                                                                z knihy V. Chundely – Stanislav Kubr - Sedlák a politik 1933 
 

           
 

 
 Zde také upadl v nemilost, protože ve sporech krále s arcibiskupem Jenštejnem stál na straně 
arcibiskupa. Důvodů  jeho  smrti  se  uvádí  několik.  Jedním  z nich  proč Jan zemřel je, že stvrdil volbu 
kladrubského opata, a také proto, že byl úředníkem pražského arcibiskupa Jenštejna, 
králova úhlavního nepřítele. Jinde se uvádí jako dominantní příčina Janovy smrti 
skutečnost, že se opovážil kritizovat samotného krále. V neposlední řadě bylo příčinou 
jeho smrti zachování zpovědního tajemství královny. Nelze jednoznačně prokázat, co 
bylo pro tragický skon světce hlavním důvodem, mnohé však nasvědčuje tomu, že právě 
zachování zpovědního tajemství dovedlo krále až k nepříčetné nenávisti. Jan Nepomucký 
spolu s dalšími byl zatčen a podroben výslechu za přítomnosti krále. Vyslýchán byl 
nejprve na Pražském hradě, potom na Staroměstské radnici a nakonec v mučírně na 
staroměstské rychtě. Byl natahován na skřipec a pálen loučemi do boku, čehož se aktivně 
účastnil i rozhněvaný a opilý král. Vždyť osobně Jana pálil na boku pochodní, aby 
vyzvěděl potřebné. Aby se pak definitivně zbavil umučeného světcova těla, vydal rozkaz 
svrhnout ho večer do Vltavy v místě, kde nyní na Karlově mostě stojí socha sv. Jana. Za 
několik dní bylo tělo Janovo nalezeno rybáři. Pár let bylo pohřbeno prozatímně, patrně 
v zaniklém kostelíku sv. Kříže, stojícím tehdy poblíž dnešního kláštera minoritů na Starém 
Městě. Až koncem 14. století byly ostatky svatého Jana přeneseny do katedrály, kde 
spočívají dodnes. 
19. 3. 1729 Jan z Nepomuku svatořečen po 336 letech od své násilné smrti. 
Kamenná upomínka na důležité události našich dějin byla opravena v roce 1891 za vlády Františka 
Josefa, císaře (1848-1916). Podruhé opravena v r.1994 za prezidenta V. Havla (1990-2002). 

SOCHA SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO NA ROZCESTÍ                                       BEDEKR (turistický průvodce) Kněževes u Prahy, D.M. Jelínková, úpravy redakce LURO 
 

 

 

AIDA   Do divadel chodíme alespoň 10x ročně většinou v počtu 10-15 členek Českého svazu žen Kněževes. Ale 9.května -  na 
představení muzikálu AIDA v Karlínském divadle  - se náš sešlo 30. Místa byla výborná, většina z nás seděla uprostřed na 
balkoně ve 2. a 3. řadě. Obsazení hlavních rolí – Noid, Dasha, Bílá, Korn, Vyoralová, Strenáčik – bylo to nejlepší, co jsme si 
mohly přát. Počasí nám přálo a tak jsme se ještě rozhodly pro menší procházku večerní Prahou, abychom krásný kulturní 
zážitek dokonale vstřebaly.                                                                                                             Za ČSŽ Kněževes   Bohdana Pavlíková 
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Generální oprava hlavní dráhy pokračuje 

      Důvody generální opravy hlavní dráhy  -  Letiště Praha, a. s., provozovatel mezinárodního Letiště Václava Havla Praha, přistoupilo ke 
generální opravě hlavní dráhy, která je v nepřetržitém provozu od roku 1963 z následujících důvodů. Doposud byly veškeré opravy hlavní 
dráhy realizovány pravidelně na jaře a na podzim během dvou až třítýdenních uzávěr. Tyto průběžné opravy však již nedostačují a jejich 
délka se s ohledem na stav dráhy postupně prodlužuje. Hlavními důvody jsou praskliny betonových desek, vylamování částí betonu v místě 
prasklin a praskliny v asfaltovém povrchu. Příčinou je již zmíněné vysoké stáři povrchů i konstrukce vozovky. Stav hlavní drá hy byl 
vyhodnocen jako dlouhodobě nevyhovující a Letiště Praha, a. s., přistoupilo k jedinému možnému řešení, tedy ke generální opravě.  
      Harmonogram generální opravy hlavní dráhy - V roce 2012 byla realizována 1. etapa generální opravy hlavní dráhy, která trvala tři 
měsíce a zahrnula opravu zhruba 900 metrů z celkové délky 3 715 metrů. Druhá etapa byla naplánována na rok 2013 a závěrečná třetí na 
2014. S ohledem na zmírnění dopadu zvýšeného leteckého provozu na obyvatele dotčených obcí a požadavky okolních municipalit na co 
nejkratší uzávěru i na technická doporučení k dalšímu průběhu opravy, vedení společnosti rozhodlo obě etapy sloučit do jedné, realizované 
v roce 2013 v termínu od 15. května do 30. září. Důvodem pro výběr termínu generální opravy jsou vhodné meteorologické podmínky pro 
příslušné stavební práce. 
     Organizace leteckého provozu během 2. etapy generální opravy hlavní dráhy  -  V polovině května byla tedy zahájena druhá a zároveň 
poslední etapa generální opravy hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha. Práce budou ukončeny 30. září. Během generální opravy letiště 

využívá vedlejší dráhu, provoz nastaven tak, aby pro přistání letadel byl při standardní provozní situaci 
převážně využit směr přes Prahu a pro starty směr na Kladno. Byla nastavena přísnější pravidla pro noční 
lety. V době od půlnoci do páté hodiny ranní nejsou žádné lety plánovány. Letiště Praha umožní pouze 
přistání a starty zpožděných letů zejména u bázovaných dopravců. Noční provoz mezi půlnocí a pátou 
hodinou bude organizován pouze ve směru na Kladno a od Kladna. Letiště Praha zároveň ve spolupráci s 
Řízením letového provozu nastavilo nová pravidla pro odlety převažujících proudových letadel směrem na 
Kladno tak, aby se snížil dopad hluku z leteckého provozu na občany při této nejhlučnější operaci letadla. 

       Prováděné stavební práce   -   V prvních týdnech generální opravy bylo nejprve nutné odfrézovat stávající asfaltové a betonové 
vrstvy vozovky a vybourat mělký žlab podél severní hrany dráhy, včetně kanalizačních přípojek. V současné době na dráze probíhá 
úprava obnažených podkladních konstrukčních vrstev vozovky, na které naváže osazení štěrbinového žlabu a napojení kanalizačních 
přípojek. Poté budou položeny nové konstrukční vrstvy betonové vozovky s tím, že zůstanou zachovány stávající příčné a podélné sklony. V 
místě křížení s ranvejí 12/30 pak dojde v délce 400 metrů kromě výměny svrchních a podkladních konstrukčních vrstev vozovky také ke 
stabilizaci zemní pláně. Stroje tak budou pracovat v hloubce až 110cm. Tento zásah je v místě křížení nutný, protože jde o nejvíce 
namáhaný úsek dráhového systému. 
Přínosy generální opravy hlavní dráhy   -   Zásadním přínosem generální opravy hlavní dráhy je zvýšení provozní bezpečnosti a dále pak také 
fakt, že po jejím ukončení už nebudou pravidelné jarní a podzimní údržby trvat dva až tři týdny, ale bude stačit tři až pět dní. 

                                                                                                                                                                                                  z tiskové zprávy Letiště Praha a.s. 

KNĚŽEVÁK                                             Letiště – oprava dráhy                                               2/2013 
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Oprava rychlostní komunikace R7 Praha Slaný. 
Již dlouho plánovaná oprava komunikace R7 se konečně uskuteční. Práce 
mají začít na  konci srpna a budou se týkat jen  jedné  poloviny, a  to od Slaného do Prahy. 
V příštím roce proběhnou práce na opravě v opačném směru. Nový povrch přijde letos na  
200  miliónů, stejnou  částku plánuje ŘSD  i na příští rok,  navíc opraví dva mosty.  V  rámci 
                 stavebních prací  dojde k obnově  vodorovného a  svislého  dopravního  značení,  
                 úpravě a opravě svodidel a doplnění chybějících drenáží.  
 Námitkám obcí, že jim nebyla předložena studie intenzity 
                                                           dopravy, která bude z  důvodů oprav vedena po silnicích 
      III.třídy a místních komunikacích na území Buštěhradu,  
                                                                     Makotřas, Středokluk, Kněževse a Kněžívky nebylo  
                                                                                                 ve stavebním povolení přihlédnuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23.  dubna   byla   dodavatelem  úsporných  světel 
                                                                                                                                                                                            pro    veřejné  osvětlení  v Kněževsi   panem  Lípou                         
                                                                                                                                                                                            symbolicky    dodána   a   zasazena   lípa  a  předán          
                                                                                                                                                                                            pamětní   list   starostovi  obce    jako  poděkování   

                                                                                                                                                                                             za    spolupráci    při   sázení   národního    stromu. 

KNĚŽEVÁK                                       Stavební ruch v Kněževsi                                           2/2013 

  

 Infocentrum :                      Pro občany, kteří mají jakýkoliv dotaz nebo chtějí další 
informace o generální opravě hlavní dráhy, jsme připravili dny otevřených dveří v 
novém infocentru Letiště Václava Havla, které je otevřeno každé druhé úterý v měsíci 
od 15 do 18 hodin.  Infocentrum se nachází v areálu starého letiště na adrese K letišti 
6/1019, Praha 6 v přízemí. Nedaleko je zastávka autobusu „K letišti". Návštěvníkům 
zde budou k dispozici pracovníci Letiště Praha schopní odpovědět na dotazy týkající se 
nejen generální opravy, ale také provozních omezení, nastavení letových tratí a 
sledování hlukové situace. 
Zájemci mohou své dotazy směřovat také na e-mail: komunikace@prg.aero 

 

 

 

 

 

   

  
 REKONSTRUKCE VLEČKY PRO STÁČIŠTĚ POHONÝCH HMOT LETIŠTĚ PRAHA 

ODVODNĚNÍ ŠKOLNÍHO DVORA A PŘILEHLÝCH BUDOV (KAPLE) 

OPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET  NA STARÉ SILNICI OBCÍ 



ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ SPONZORŮM TURNAJE : 
AUTOTRAK, BOTKA, ČERVENÝ, DOBIÁŠ, EUROVIA, VOPÁLKA, 
HERDINOVÁ, CHLÁDEK, INNOS RICHTER, KÁMEN ZBRASLAV,  
OBECNÍ ÚŘAD, STAVEBNINY SLUKA, LINK AMERIKA 

MUŽSTVO  KNĚŽEVSE  SPOLEČNĚ S FUN CLUBEM            PO VÍTĚZSTVÍ NAD DOBŘÍČÍ – POSTUP DO III. TŘÍDY 

                                       OSLAVY  POSTUPU  V  MAŠTALI 

 

 

 
 

Kněževes - Tuchoměřice B 2 : 3 ( 1 : 1 ) 19. 5. 2013   Jarní derby zápasy se nám nedaří. Před rokem bylo mužstvo Středokluk zdravě 
namotiváno tak, že jsme prohráli 1 . 2 a ztratili šance na postup. Letos proti Tuchoměřicím a opět bez bodů. Soupeř byl posílen několika 
hráči A mužstva a jeho kvalita byla znát. Zápas byl celkem vyrovnaný, o trochu více ze hry měli hosté. Vyložených šancí nebylo ani na  jedné 
straně, a tak rozhodovaly chyby. U našich jich bohužel bylo víc a tak jsme bez bodů. Zajímavostí bylo to, že obě mužstva si dala vlastní gól. 
Utkání mělo jinak velmi dobrou úroveň a naši se přesvědčili, že v případě postupu do vyšší třídy budou všechny zápasy daleko náročnější. 
Kněževes - Středokluky B 8 : 0 ( 3 : 0 ) 26. 5. 2013   Středoklucký fotbal prožívá v této sezóně herní útlum. Jejich  A-mužstvo i přes jarní 
zlepšení je ve třetí třídě stále poslední a B-mužstvo v naší skupině se čtyřmi body jen před Statenicemi. Podle toho také zápas vypadal. Naši 
od začátku ovládali dění na hřišti a už v půli bylo rozhodnuto. Jirka Horák splnil svoji normu a trefil se znovu třikrát, třikrát se také trefil na 
svůj svátek Filip Uhlíř a zbytek dokonal Ondra 
Vošmik. Hrál se bezstarostný fotbal a tak něco 
prošlo i k naší bráně. Zdeněk Suda si však vše 
pohlídal a udržel nulu. Zlepšení je ale patrné i v 
přístupu hráčů k zápasům i tréninkům. Po 
několikáté byla účast na tréninku celkem solidní a 
na zápas chodí nejen jedenáct hráčů, ale i dost 
hráčů na lavičku. 
Kněževes - Dobříč B 4 : 1 ( 2 : 0 )  
9. 6. 2013 Po pěti letech se bude v Kněževsi hrát 
třetí třída!!! Poslední krok udělali naši borci v 
neděli na domácím hřišti s Dobříčí. Po odloženém 
zápase v Č. Újezdě se povedl hned první mečbol. 
Dvě kola do konce a už nás nemůže nikdo dohnat. 
Malá nervozita z možného triumfu byla znát. Naši 
šli brzo do vedení 2 : 0 ale soupeř kousal. Něco 
chytil velmi dobrý golman, něco soupeř zazdil. Ve 
druhé půli penalta na nás a přece jen komplikace. 
Ty ale po hodině hry třetím gólem rozptýlil Jirka 
Horák a závěr byl už jenom náš. A na konec 
penalta, kterou bezpečně proměnil Franta Straka ve svůj premiérový gól v Kněževsi, a pak 
se v Maštali bouřlivě oslavovalo. Za zmínku stojí ještě chytrý gól Tomáše Racochy, který si 
vědomě vychutnal brankáře soupeře. Určitě nesmíme také opomenout Fun Club 
Kněževse, kteří doprovázejí naše mužstvo na cestě k postupu a po vítězství nad Dobříčí, na 
kterém měli i oni velkou zásluhu, se s námi zúčastnili oslavy postupu v Maštali pod 
vedením Franty Straky a právě díky Fun Clubu byla mimořádně vydařená. 
Červený Újezd B - Kněževes 1 : 1 ( 1 : 1 ) 12. 6. 2013      Odložené utkání, které se 
dohrávalo ve středu, už nemělo vliv na tabulku. Bylo vidět, že středeční termín této 
soutěži nesvědčí. Hráči se scházeli těsně před zápasem, někteří dokonce kvůli pracovním a 
školním povinnostem ani nemohli přijít. Protože už vlastně o nic nešlo, hrálo se bez 
velkého zájmu a nasazení, vlastně jen proto, aby se zápas odehrál. Naši šli do vedení 
brankou Ondry Vošmika, soupeř za osm minut vyrovnal, a pak už se na hřišti čekalo na 
závěrečný hvizd pana rozhodčího. 
Roztoky B - Kněževes 3 : 6 ( 1 : 1 ) 16. 6. 2013      Krásný stadionek, bezvadná tráva, zápas 
druhého s prvním i krásné počasí, to byl závěr naší vydařené mistrovské soutěže. Domácím 
ale muselo být z kolotoče našich hráčů až moc velké vedro. Sice se dostali do vedení, naši 
jim však přesnou kombinací moc balón nepůjčovali, brzo vyrovnali a po stálé převaze 
dokázali otočit až na 6 : 1. Bylo to sice až ve druhé půli, ale v té první si je připravili tak, že 
ve druhé půli moc sil neměli. V závěru, za rozhodnutého stavu, ztratila naše obrana 
koncentraci a dovolila domácím dvakrát skórovat. 
Ve dnech 22. a 23. června se uskutečnil již osmý ročník memoriálu Františka Kubra  
za účasti mužstev Jenče, Středokluk, Ruzyně a Kněževse. První den turnaje přinesl tyto 
výsledky: Jeneč - Ruzyně 4 : 0 ( 3 : 0 )  a Kněževes - Středokluky 3 : 2 ( 1 : 2 ) 
V neděli  se tedy utkali od 14.30 Středokluky s Ruzyní o třetí místo , kdy s vysokým rozdílem 

branek zvítězila a na třetím místě skončila TJ Ruzyň.  Od 17.00 se 
mužstvo Kněževse utkalo ve finále se Sokolem Jeneč, které hraje I.B 
třídu. Zápas skončil vítězstvím Sokola Kněževes 1 : 0, kdy si v obraném 
zákroku 3 minuty před koncem vsítil branku vlastní hráč Jenče. Pro 
letošní rok se stali tedy držiteli putovního poháru domácí hráči Sokola 
Kněževes, kteří tímto jenom potvrdili, že postup do III. třídy, který 
získali již třetí zápas před koncem jarního kola, je zasloužený. 
 
 
  
 
 
 
 Čerpáno z internetových fotbalových stránek TJ Sokol Kněževes, které spravují 

Miroslav Kubr a Vladimír Bareš a doplněno redakcí LURO.        www.knezevessokol.estranky.cz        VÍTĚZNÉ MUŽSTVO KNĚŽEVSE NA 8. ROČNÍKU POHÁRU 

KONEČNÁ TABULKA 2012/13 Skóre Body 

1. Kněževes 74:25 47 
2. Roztoky B 51:35 38 
3. Nučice 46:23 37 
4. Tuchoměřice B 42:41 33 
5. Tursko 65:52 31 
6. Jeneč B 56:54 31 
7. Červený Újezd B 44:34 30 
8. Dobříč B 66:60 30 
9. Hostivice B 49:42 30 
10. Středokluky B 27:79 7 
11. Statenice 19:94 0 

KNĚŽEVÁK                                       TJ SOKOL KNĚŽEVES                                                   2/2013 

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


POVODNĚ V DOLANECH /Začátkem července  
se měl konat XIII.ročník volejbalového 
turnaje v Dolanech (okr.Mělník). Ale turnaj se 
nekonal. Rozhodl o tom výbor TJ Sokol 
Dolany. Restaurační zařízení a kabiny se po 
povodni z počátku měsíce června podařilo 
dát do provozu, ale hrací plocha a její okolí je 
tak přírodní katastrofou zdevastováno, že 
bude potřeba ještě mnoho práce a finančních 
prostředků pro její obnovu. Na stránkách TJ 
(www.sokoldolany.cz) byla vyhlášena veřejná 
sbírka pro odstranění následků povodní. V 
případě, že budete mít zájem pomoci jejich TJ 
v Dolanech, můžete jakoukoli částku zaslat na 
č.ú.: 0463635379/0800, var.symbol 99999. 
Veškeré finanční prostředky budou použity 
na odstranění následků povodní v areálu TJ 
Sokol Dolany. Informace převzata od ředitele 
turnaje Ladislava Míky.   

 

 

 
 

AVL Volley / 14.4. t.r. - den po oslavách 50 narozenin jednoho z našich 
volejbalistů Jaroslava Roučka – jsme si zajeli změřit své síly v rámci 
AVL Volley do Tuchlovic. Při prvním zápase u nás v Kněževsi, jsme je 
porazili 3:0.  V krásné tuchlovické nově opravené sportovní hale se 
hráli 4 sety … po téměř vyrovnaném výkonu jsme nakonec podlehli 

3:1. Ale krásně jsme si všichni zahráli. A o to přeci jde … (foto: zleva dole - Jana Součková, Václav 
Čefelín st., Eva Hanzlíková, Jaroslav Roučka / zleva nahoře - Magda Čefelínová,Lenka Černá, Luděk Černý).                                                                                                                                                                                                   
 

Amatérská volejbalová liga smíšených družstev: AVL Volley / AVL je otevřenou soutěží pro 
neregistrované týmy v kategorii smíšená družstva (minimálně 2 ženy +muži). Řídícím 
orgánem je Výkonný výbor Okresního volejbalového svazu Kladno. AVL řídí Sportovně 
technická komise. Dispečerem soutěže pro ročník 2012/2013 
byl Martin Zelenka z Lán.                                                     Luc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj na Šumavě / V sobotu 8. června pořádal volejbalový oddíl TJ 
Sokol Kout na Šumavě a občanské sdružení „KOUTO“  VII. ročník 
volejbalového turnaje smíšených družstev amatérů „O pohár 
koutského zámku a hraběte Stadiona (velkého fandy volejbalu). Na 
letošní turnaj se přihlásilo 13 družstev. K již tradičním účastníkům 
z Kněževsi (u Prahy), Sušice, Horšovského Týna, Postřekova, 
Dobřan, Klenčí, Plzně, Domažlic a pořádajícího týmu se  letos 
přidali volejbalisté z Křimic, omladina z Pocinovic a „Kubára Tým“ 
sestávající pouze z rodiny Kaiserovy původem ze Starce. Zápasy 
byly hrány na dvou hřištích, antukovém a pískovém. Hrálo se ve 
dvou skupinách systémem každý s každým. Finále se odehrálo na 
antuce, semifinále na písku. Na obou hřištích se hrálo pod 
kontrolou přísných a ne(úplatných rozhodčí). Vítězem letošního 
ročníku se stal tým „Džungle“ Dobřany, druhé místo obsadili 
“Trubky“ H.Týn a na třetím místě skončili pořádající „Dřeváci“ Kout. Ceny pro každý tým, uvítací drink, opékaný 
čuník, Koutské pivo a další dobroty čekaly na všechny soutěžící. Možnost se občerstvit měli i početní diváci. 
                                                                                                                                           Helena Klimentová - Kout na Šumavě 
Pod čarou: Pokračování s tipem na výlet v příštím čísle Kněževáka …                                                                                                                   R 

KNĚŽEVÁK                                                      VOLEJBAL                                                          2/2013 
 

AVL Praha / Volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes 
(„ELITA Kněževes“) skončil v AVL (Amatérská 
Volejbalová Liga České republiky – oblast Praha) 
ročník 2012/2013  sice na konci tabulky 8.ligy, ale 
volejbalisti se silnějšími celky nabrali hodně 
zkušeností, které v dalších volejbalových turnajích  
určitě využijí.                                                             Luc 

 

Turnaj ve Středoklukách / 18.5. se ve Středoklukách na místním sportovním 
areálu na koupališti konal další „Jarní volejbalový turnaj FK Středokuky“. Ráno 
silně pršelo, takže se zvažovalo, jestli turnaj vůbec konat. Ale jako zázrakem se 
počasí začalo umoudřovat a tak ředitel turnaje Jan Dvořák rozhodl – bude se 
hrát. Své funkce se zhostil profesionálně. Organizoval, dělal rozhodčího, 
vyhodnocoval. Vše bylo perfektní, jen se turnaje zúčastnila pouze dvě družstva 
– Sokol Středokluky (FK Středokluky) a „ELITA Kněževes“ (TJ SOKOL Kněževes). 
Družstvo z Jenče, které mělo dorazit, kvůli dešti nepřijelo. V měření sil 
Kněževes vyhrála 3:0.                                                                                                 Luc 

 

Pořadí Družstvo Z V P sety 
 

míče 
 

body 

1 
TJ Sokol 
Lány 

8 6 2 22 7 661 568 20 

2 
Berušky 
(Rakovník) 

8 6 2 20 12 708 669 17 

3 
SOSák 
Stochov 

8 5 3 18 15 706 704 14 

4 
ELITA 
Kněževes 

8 2 6 11 20 644 693 5 

5 
Nic Moc 
(Tuchlovice) 

8 1 7 5 22 543 628 4 

 

 
 

 

2012 

-

2013 

http://www.sokoldolany.cz/
http://www.avlvolley.cz/avl
http://www.avlvolley.cz/avl
http://www.avlvolley.cz/avl


Lékařská pohotovost              

na Letišti Václava Havla Praha                              

otevírací doba lékárny:                                                                                                                                                                                                

po - pa:  8.00 – 18.00                                                   

so - ne:  9.00 – 17.00 

 

 

 
 

Dětský den / Český svaz žen připravil pro děti odpoledne plné profesionálních ukázek. Na místním hřišti se sešlo   
5 profesionálních týmů: Hasiči letiště Praha nastříkali pěnu, aby děti viděly, co se používá při nouzovém přistání 
letadla, když se mu nevysune podvozek. Pěna zabraňuje vznícení  letadla.  Za asistence Policie ČR si děti i rodiče 
mohli vyzkoušet střelbu z laserových pistolí značky GLOCK. Ostraha Letiště předvedla speciální výcvik psů. Služba 
cizinecké a pohraniční policie předvedla zadržení pachatele a odhalení drog na těle pachatele. Speciální jednotka 
CÚ předvedla zásah na auto s pachatelem  pomocí psů. Všem těmto profesionálním týmům děkuji za volný čas, 
který nám věnovaly. Asi 60 dětí a stejně tak i rodičů sledovalo ukázky s opravdovým zájmem. Pro ty nejmenší byly 
k dispozici dva skákací hrady a malování na obličej. Po ukázkách děti zdolávaly disciplíny, po jejich zdolání byly 
všechny děti odměněny. Děkuji panu starostovi obce za finanční příspěvek na tento den. Velké díky patří Ladislavu 
Kašparovi, který zajistil ukázky profesionálů. Poděkování našim hasičům, kteří dětem umožnili zkusit si kropení        
a na konci tohoto slunečného odpoledne se postarali o osvěžení dětí. Celé odpoledne nám svítilo sluníčko, děti         
i rodiče si den dětí užili. Radost dětí – naše odměna !                                                           Za ČSŽ-KK Krausová Kateřina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNĚŽEVÁK                                           ČSŽ-KLUB KNĚŽEVES                                            2/2013 

ČSŽ-KK: Plán akcí pro děti a jejich rodiče do konce roku  2013 
září/říjen: humanitární sbírka oděvů, obuvi a  jiných potřebných věcí 
19.října: Drakiáda a Dlabání dýní a řepy 
30.listopadu: Mikulášská besídka , soutěž o vánoční svícen, pro dospělé 
                         Mikulášská zábava 
během  roku: návštěvy dětských divadelních představení a koncertů,  
                         pochody a cyklovýlety 
INFORMACE NAJDETE: www.knezeves.cz , vývěska u Potravin, Kněževák 

Všem dětem přejeme krásné prázdniny !!!! 
 

 RŮZNÉ 

ODZNAKY DO SBÍRKY 
U příležitosti oslav 925 let 

obce Kněževes bude 
obecním úřadem vydána 

limitovaná sbírka 
speciálních odznaků 

v barvách znaku obce 
(barva: bílá, červená a 

zelená). Bude také vydána 
pamětní mince a čestné 

pamětní plakety.  

  

http://www.knezeves.cz/


 

 
 

VÝLET SPOLKU HAVLÍČEK DO MNÍŠKU POD BRDY / Jednou 
z hlavních programových náplní spolku Havlíček je kulturně 
osvětová činnost a v rámci tohoto poslání uspořádal náš spolek 
výlet do Mníšku pod Brdy. Členové spolku ale i další hosté se chtěli 
obeznámit s historií zámku, města i blízkého okolí. Šest členů 
Havlíčka se sešlo ráno ve sváteční den, 8. května 2013, na 
parkovišti u Kulturního domu v Kněževsi a společně odjeli do 
Mníšku, kde se před zámkem setkali s ostatními zájemci o akci. 
Program byl zahájen prohlídkou zámku. Absolvovali jsme I. i II. 
okruh a měli jsme tak možnost seznámit se s historií samotného 
zámku. Prošli jsme historickými prostorami představujícími bydlení 
drobné šlechty na počátku 20. století a dále pak jsme navštívili 
soukromé pokoje posledních majitelů zámku, pánů  Kastů. Zde 
musíme upozornit, že zámek byl plný návštěvníků a vyplatilo se proto mít prohlídku předem objednanou. Po absolvování 
prohlídek na nás před zámkem čekal pan profesor Aleš Vondráček, který již dlouhé desítky let v Mníšku pod Brdy žije, učí 
jazyky a historii na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši a je skutečným znalcem dějin tohoto regionu. Pan profesor pro tuto 
příležitost předem vyjednal povolení ke vjezdu automobilů do barokního areálu Skalka, což starší členové výpravy velmi 

ocenili. Areál leží na skalnaté vyvýšenině nad Mníškem, byl by pro 
nás pěšky těžko dostupný. Vyjeli jsme tedy vozy do areálu a na 
vyhlídce u kostelíka sv. Maří Magdalény jsme si poslechli 
podrobnou přednášku pana profesora. Historie Mníšku sahá 
hluboko do středověku a je založena na výhodné poloze na kupecké 
Zlaté stezce, která spojovala významná místa tehdejší Evropy. 
Mníšek leží jeden den cesty koňmo od Prahy směrem na jih, 
chráněná poloha v údolí proto vybízela k vybudování zastávky k 
noclehu. Rozvoj města pak podléhal politickým i ekonomickým 
vlivům v průběhu staletí. Moderní rozvoj města byl předurčen 
průmyslovou výrobou a těžbou železné rudy, v padesátých letech 

byla vybudována první větší sídliště na okraji tehdejšího městečka. Dnes je Mníšek městem s pěti tisíci obyvatel a úplnou 
vlastní infrastrukturou. Barokní areál Skalka zahrnuje již zmíněný kostelík, dále pak křížovou cestu k poustevně a budovu 
bývalého kláštera. Kostelík je v současné době odsvěcen, příležitostné bohoslužby probíhají na prostranství před kostelíkem, 
jak nám řekl pan profesor. Interiér kostelíku i jeho celkovou podobu vybudoval v 17. století významný stavitel Dienzenhofer 
jako kopii francouzského originálu z Provence. Kostelík byl za minulého režimu poddolován a hrozil jeho úplný zánik. Dnes je 
opraven, stabilizován, interiér však je ponechán již bez dalších rekonstrukcí a slouží jako výstavní síň. Prázdné kapličky 
křížové cesty rovněž na rekonstrukci teprve čekají, nicméně to nejsou mrtvé stavby. I ony slouží k výtvarnému vyjádření 
místních, pan profesor Vondráček vyprávěl o projektu, kdy do jednotlivých kapliček umístily výkresy děti z  místní základní 
školy. Celé toto rozsáhlé prostranství bylo ještě před třemi desítkami let zarostlé nepropustnou divočinou, nynější pohled na 
upravený rozsáhlý areál je proto už sám o sobě malým zázrakem. Křížová cesta vede k poustevně, v níž přebýval ve svém 
volném čase např. kardinál Vlk. O tom nám rovněž vyprávěl pan profesor Vondráček, který se s kardinálem osobně setkával 
v rámci práce v zastupitelstvu města. Posledním objektem v tomto barokním areálu 
je budova kláštera. I ta téměř podlehla zkáze; na fotografiích v jejím interiéru jsme 
viděli, jak moc zničená byla. Nyní je překrásně, citlivě zrekonstruována a interiér 
opět slouží k výstavním účelům, pořádají se zde i koncerty a další významné akce. 
Důkazem, že Skalka je přirozeným poutním místem budiž i vysoká návštěvnost 
v současné době. U kiosku s občerstvením se střídají projíždějící cyklisté s pěšími 
turisty s velkými batohy na zádech i s rodinami s kočárky a malými dětmi. V areálu 
je možno strávit jistě celé odpoledne a kochat se vyhlídkami do dalekého kraje 
plného brdských kopců. My jsme se vrátili do Mníšku a navštívili jsme ještě 
kostel sv. Václava na náměstí  F.X. Svobody. Tady se s námi pan profesor 
Vondráček rozloučil. Za zmínku pak ještě kromě všech těchto historických poznatků 
stojí i místní cukrárna – tak veliké dortíky se dnes už jen tak nevidí, navíc milá 
obsluha a přijatelné ceny! Celý výlet byl velice vydařený, přálo nám i počasí a tak 
nám nic nebrání těšit se na další takové výpravy. Máme v plánu uspořádat prohlídku Dobříše, ke které se nám opět nabídl pan 
profesor Vondráček. V našem regionu nás dále zajímá historie města Slaný a v neposlední řadě bychom se rádi vydali na 
poutní místo v Budči. O všech těchto akcích dáme předem vědět prostřednictvím vývěsek v obci a budeme moc rádi, pokud 
se k nám přidají i další zájemci z řad veřejnosti. Dokážeme si poradit s dopravou i většího počtu zájemců.  Váš spolek Havlíček.  
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Správní rada Spolku Havlíček by ráda touto cestou vyjádřila velké poděkování osazenstvu zdejší 
prodejny potravin. A to všem „děvčatům za pultem“ a panu vedoucímu, kteří velmi ochotně 
zajišťují nákup i s donáškou do domu pro naši členku, paní učitelku Jelínkovou. Je to pro ni velká 
pomoc a podpora v situaci, která ji ze zdravotních důvodů omezuje v pohybu. Jsme rády, že 
můžeme prostřednictvím Kněževáka tento dík vyslovit.                                      J. Černá a L. Kučerová 
 



 

 
 
 

 

Barevný týden ve školce / Naše školka je barevná po celý rok – máme spoustu barevných hraček, barevný 
nábytek a s barvičkami si každý den kreslíme i malujeme. V květnu jsme všem těm barvám dali trochu jiný smysl a 
řád. Na počátku byla prostá myšlenka, že se oblékneme v určitý den všichni do jedné barvy. To byl základ. Další 
nápady přicházely samy. Barvy jsme si nakonec vybrali čtyři – na pondělí červenou, na úterý žlutou, na středu 
připadl státní svátek, ve čtvrtek jsme pokračovali zelenou a v pátek modrou. A tak naše školka žila celý týden 
každý den jinou barvou. Nejen všechny děti, ale i paní učitelky a paní kuchařky pečlivě volily garderobu, aby co 
nejvíce odpovídala danému dni. Mnozí rodiče dokonce i něco do barvy honem koupili nebo vypůjčili, někteří se 
sami do barev oblékali, aby své dítko podpořili. Oblečení do tónu byli i mnozí sourozenci, kteří do školky sami ani 
nechodí. Ale pozor – tím to nekončí! Paní učitelky ve třídách si s dětmi následně oblečení v komunitním kruhu 
pojmenovaly, probíraly různé detaily, rozlišovaly jednotlivé odstíny. Děti hledaly správně barevné hračky, 
vzpomínaly na jídlo v dané barvě, na zvířátka, kytičky. Samozřejmě se ten den vždy barevně i malovalo. Barev 
jsme si všímali i při procházkách obcí. Barvy jsou totiž docela všude – na fasádách, na záhonech, na autech, ve 
výlohách, na letadlech… Zkuste si to sami, třeba s červenou! Uvidíte svět úplně novýma očima. Při tom všem se 
děti hravou formou učí nejen samotné barvy, ale rozšiřují si slovní zásobu v mnoha různých oblastech, třídí, 
rozlišují, vyhledávají. Navzájem se svými postřehy obohacují, učí se komunikativním dovednostem (vyjadřovat se, 
ale i naslouchat druhým). Zkrátka takové jedno docela obyčejné téma má široký výchovně-vzdělávací záběr. A o to 
nám šlo, aby děti učení bavilo. Barevný týden měl (podle došlých ohlasů) úspěch u dětí i rodičů, a tak jej s chutí 
v příštím školním roce zopakujeme. Nyní přejeme všem čtenářům Kněževáka barevné léto!          Vaše MŠ Kněževes  
 

 

 
 

Škola v přírodě / Na školu v přírodě jsme letos odjeli ve druhé polovině května do Stradonic u Nižbora. Ubytováni jsme byli 
v rodinném penzionu Klamovka. Kromě dětí ze školky s námi jely i dvě maminky a několik dětí školních, které již do školky 
nechodí, ale rády se k nám vrací. I s paní učitelkami nás bylo přes třicet. Dopravu zajistil autobus poskytnutý Letištěm v rámci 
naší spolupráce. Pobyt trval osm nocí; téměř celou dobu jsme se potýkali s nepřízní počasí, sluníčko jsme si neužili vůbec a při 
pohledu z okna jsme rozlišovali, jestli prší málo a půjdeme ven, nebo prší moc a zůstaneme doma. Přestože nám počasí moc 
nepřálo, s dětmi jsme se ani chvilku nenudili. Měli jsme již předem domluvený program s místními lektory – několik lekcí 
angličtiny s rodilým mluvčím, řemeslné dílny, taneční hodiny. Navštívili jsme také malého poníka, na kterém se děti mohly i 
svézt. Jsme sice zvyklí chodit za naším koněm Valdou v Kněževsi se suchým pečivem, ale na Valdovi děti jezdit nemohou. Bez 
deště se nám podařilo dojít do Nižbora na předem domluvenou exkurzi ve sklárně. Viděli jsme skláře přímo při foukání do 
žhavého skla, každý účastník navíc obdržel malý skleněný dáreček – slona pro štěstí.  Další výlet byl naplánovaný do 
berounského medvědária za medvědy Vojtou, Kubou a Matějem z oblíbeného večerníčku. Tento výlet už nám ovšem nevyšel 
– ráno sice větší děti do Berouna došly pěšky, malé 
dojely autobusem, z medvědů byl ale venku jen jeden, a 
to ještě pěkně urousaný, pršelo čím dál víc, k tomu 
prudký vítr na rozhledně – zkrátka jsme utekli na 
nejbližší autobus a spěchali jsme zpátky do penzionu. 
Paní učitelky nám program zpestřovaly také četnými 
výtvarnými aktivitami a chvíle, kdy nepršelo nebo pršelo 
jen trochu, takové chvíle jsme se vždy snažili trávit 
venku, alespoň nějakou krátkou procházkou kolem řeky. 
Po celou dobu trvání školky v přírodě jsme si každý 
večer vypracovali jeden list do deníčku. Deníkové listy 
byly předem připravené, nadepsané datem a malou 
ikonkou naznačující program toho dne. Na konci pobytu 
paní učitelky deníkové listy a další výtvarná díla svázaly 
do kroužkové vazby – vznikla tak pro každého jedinečná 
památka na celou školku v přírodě. Navíc takový deníček 
slouží jako základní pomůcka při vyprávění zážitků 
maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům. Rodiče 
navíc dostávali každý večer mailovou zprávu o aktuálním 
dění, takže mají podrobnou představu o tom, jak se 
dětem daří a že jim nic nechybí. Celá školka v přírodě se nakonec v rámci počasí velmi vydařila, děti se domů vracely 
spokojené. Paní učitelky se naopak vracely velice unavené a budou mít co dělat, aby do příštího roku nabraly dost sil a další 
takovou akci opět podnikly.                                                                                                                                                              N.Slabová 
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Zahradní slavnost / 27. června na zahradě MŠ Kněževes se konala zahradní slavnost s programem: loučení 
s odcházejícími předškoláky, vítání nově příchozích dětí, prodejní výstava výtvarných prací (výtěžek byl věnován 
na sponzorství plameňáka růžového v pražské zoo), skákací hrad pro děti, malování na obličej.  Akce se vydařila, 
všichni účastníci byli spokojeni …                                                                                                                         MŠ v Kněževsi 
 

 

 
 

Výjezd do Velké Británie 2013 
3.6.  Česko je uprostřed povodní a 
my vyrážíme na dlouhou cestu do 
Velké Británie. Již do Středokluk 
přijíždí autobus kvůli vodě se 
zpožděním, ale to ještě netušíme, co 
nás čeká. Jedeme společně ještě 
s žáky škol z Kladna, Mostu a Chebu. 
Po mnoha objížďkách se konečně 
dostáváme pro poslední partu 
v Chebu po dlouhých 6 hodinách.  
4.6. Na poslední chvíli stíháme vjezd 
do Eurotunnelu a před 6.hodinou 
ranní vjíždíme do Londýna ,  hned 
vyrážíme : katedrála sv.Pavla , Tower 
Bridge,Tower of London a mnoho 
dalších památek. Večer nás čeká 
první setkání s anglickými rodinami. 
Před 20. hodinou  přijíždíme do 
Oxfordu – Cowley na meeting point a my, plni napětí, čekáme, kdo si nás odveze. 
5.6.   Ráno si vyprávíme zážitky z rodiny a předháníme se, kdo měl co dobrého k večeři .  Večer se zase na své 
„rodiče“ či spíše „prarodiče“ těšíme. Čeká nás  Stratford, Warwick a Oxford. Ve Stratfordu jsme navštívili dům 
Williama Shakespeara a prohlédli městečko, ve Warwicku na středověkém hradě jsme strávili krásné odpoledne a 
na závěr si prohlédli univerzitní město Oxford. 
6.6.  Vyrazili jsme do lázeňského města Bath , viděli slavné Stonehenge. V Salisbury jsme si prohlédli katedrálu, 
provedli shopping, při cestě jsme zahlédli křídového koně. Poslední večer a noc v rodinách, nikdo tam nic 
nezapomněl. Při putování Anglií v autobuse zpíváme, slečnou průvodkyní  jsme označeni jako nejlepší parta roku 
2013. 
7.6.  Poslední den v Anglii začal návštěvou letního sídla královny ve Windsoru a pak zpátky do Londýna . Skoro 
19km procházku jsme zahájili u Buckinghamského Paláce, navštívili Madame Tussaud ´s muzeum , kde jsme měli 
spoustu zážitků – setkání s voskovými One Direction, 4D kino, horror, prohlédli Downing Street, Picadilly Circus, 
Leicester Square, věnovali se nakupování , vyjedli čínskou restauraci, přešli přes Tafalgarské náměstí, kolem 
Westminster Abbey a na závěr poslechli Big Ben a to už byla pomalu půlnoc a my sedli do autobusu a vydali se na 
cestu domů. 
8.6.  Eurotunnelem přes Francii, Belgii a Německo jsme kolem 18,30 hodiny dojeli zpět do Středokluk. 
červen 2013                                                                                                Ivana Bádalová – ředitelka ZŠ a MŠ Středokluky 
 

Závěr školního roku / Školní rok se blíží ke konci a děti se těší na zasloužené prázdniny. Doufejme, že 
počasí bude prázdninovým aktivitám více nakloněno. Výuka dosud probíhá, i když se ji snažíme zpestřit 
různými vycházkami a výlety. Třídy 4. a 5. navštívily 12. 6. 2013 Strahovský klášter. Exkurzi nám domluvil 
pan Pavlata, kterému touto cestou děkujeme. Dětem se návštěva moc líbila, viděli jsme mnoho 
zajímavého, ale nejvíce nás asi zaujal zmenšený model Strahovského kláštera včetně v současné době 
nepřístupné zahrady. V květnu jsme se zúčastnili soutěže o Kněževeské srdíčko, od seniorů jsme pak 
obdrželi peníze na odměny pro všechny žáky, kteří se na tvorbě srdíček podíleli. Děti měly radost z cen a 
babičkám i dědečkům za dar děkujeme. Další poděkování patří Spolku žen v Kněževsi, od kterého jsme 
dostali finanční dar na pomůcky do školy a odměny pro žáky. Sportujeme a soutěžíme hlavně pro radost, 
ale nějaká ta výhra nikdy není k zahození.                         Za 4. a 5. třídu ZŠ Středokluky zapsala Iva Farová 

   ZÁKLADNÍ ŠKOLA                                                



 

 
 

Hlavní silnice ? / Naše vesnice  má jednu 
naprostou raritu. Tou je hlavní silnice, která není 
celá hlavní. Dalo by se říci, že do vesnice přichází 
jako hlavní. Hlavní se jmenuje od příjezdu do vsi 
ke křižovatce u Kulturního domu. Tam končí 
připojením ke Staré silnici. Tato situace 
napovídá, že byla nějaká „stará silnice“ a vznikla 
„nová silnice“ – hlavní. Stará silnice končí před 
hřbitovem přechodem do účelových 
komunikací.  Zajímavá je  komunikace „Na Staré 
silnici“, která nese všechny atributy bývalé 
císařské silnice.  Na první pohled to jsou zbytky 
aleje, její šířka a důkladnost základu. Rovněž 
nízká čísla budov v obci jsou pozůstatkem 
dávného principu číslování z dob před a při 
vytváření Tereziánského katastru, respektive 
soustavy císařských silnic. V dobách, kdy ona 
byla hlavní,  pokračovala  nejspíš obloukem ku 
Praze. Nemyslím si však, že měla nějaký 
strategický význam. Za svou existenci prošla 
zhruba třemi etapami. První představuje dobu, 
kdy po ní přijížděla do vsi vrchnost od Prahy  a  
kdy sloužila jako hlavní komunikace z a do 
vesnice a kdy se na ni napojovaly prašné cesty 
do okolních vesnic a na pole. Druhá nastala 
přerušením původní cesty výstavbou letiště a 
vybudováním nové rychlostní komunikace od 
Kladna do Prahy a přípojky z Kněževsi – nynější 
Hlavní silnice.  Začal totiž stoupat význam osobní 
dopravy mezi Kladnem a Prahou a tomuto 
nárůstu provozu by již ani nevyhovovala. Tím 
okamžikem ztratila svůj význam pro silniční 
dálkovou dopravu. Pro Kněževes to je v dnešní 
době jednoznačně příznivé, protože nedošlo ke 
zvýšení frekvence dopravy, která by odpovídala 
obecnému vývoji  –  zůstala pro místní dopravu. 
Třetí etapu kladu do doby zprovoznění 
skladového areálu  ALP a vybudování asfaltky 
kolem něj s připojením na rychlostní komunikaci 
R7 mimo rezidentní zástavbu. Úsek mezi 
kulturním domem a zahrádkářskou kolonií na 
příjezdu k ALP se při všech změnách začal rovněž 
měnit. Postavením kulturního domu a 
samoobsluhy se do tohoto prostoru začaly 
přesouvat funkce návsi. V bývalé kovárně pro 
mne nezapomenutelného pana Poklopa a 
v Sebakovu je drobná výroba. V prodejně 
Sebakovu je možné nakoupit některé nástroje a 

řemeslnické potřeby. Pohodlného parkování při 
nákupech v samoobsluze využívají i projíždějící 
lidé, bufet v objektu samoobsluhy přilákal na 
svačiny dělníky, pracující v okolí Kněževsi a 
slouží i jako hospoda. Na rozšířené části 
křižovatky od bývalé hospody (nyní školka 
Srdíčko) po křižovatku cest k  ALP a ke hřišti je 
velmi živo. Kromě samotné školky jsou zde dvě 
autobusové stanice a dva zajímavé domy, které 
nejspíše dlouho sloužily jako obchody. Jejich 
vnitřní kupecké prostory a východy ke skladům 
ve dvoře dokumentují dřívější způsob prodeje. I 
stavebně se jedná o zajímavou věc. Možná si 
ještě pamatujete krásné kamenné sloupy 
s hlavicemi v prodejně bývalého Domina.  
V prvním z těchto domů podle informací 
spokojených zákazníků dělá fa Havlík speciální 
truhlářské práce na nejvyšší řemeslné úrovni a 
obchodní společnost Javory prodává 
nejmodernější technologií (prostřednictvím 
internetu) stavební chemii. Druhá strana silnice 
je ozdobena malou alejí okrasných japonských 
třešní a poskytuje průhled do volné krajiny a na 
letadla, startující z pomocné dráhy. Konec té 
pomyslné návsi tvoří restaurace a penzion 
V Maštali. Před zahájením rekonstrukce 
přistávací dráhy byla „Maštal“ místem, které 
sem přinášelo hlavní oživení. Mohli jste zde 
potkat přenocující turisty třeba i z Japonska, 
v určitých obdobích sem vyhlášená kuchyně 
vábila taxíkáře, řidiče kamionů přijíždějící do ALP 
i cyklisty a rodiny na výletě. Pro děti je 
zajímavostí zoologická zahrádka a hřišťátko 
s dětskými atrakcemi. Na zahrádce restaurace 
pod plátěnou markýzou je krásné posezení. Přes 
cestu pod stromy lze zahlédnout sochu, která 
potvrzuje, zejména o víkendu, když ustane 
největší provoz, celému místu mile maloměstský 
charakter. Rekonstrukce přistávací dráhy však 
do tohoto místa přinesla frenetický ruch a 
vysokou, ale organizovanou dopravní zátěž 
těžkými nákladními auty. Současný provoz 
násobně překračuje běžné vytížení této spojnice 
vesnice se vznikající průmyslovou zónou. 
Uvidíme, jak se bude toto místo měnit po 
dokončení stavebních prací na letišti a dále. 
Bohumil Trojan 
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5. Čaje pro seniory … / 4.5. 2013 – Místní kulturní dům byl v sobotu 4. května  opět v obležení 
seniorů, přestože byl KD pro veřejnost uzavřen z důvodu rekonstrukce parket ve velkém sále. Již 
tradičně si orchestr Ladislava Krupičky připravil instrumenty, aby v 17 hodin sálem kulturáku zazněly 
tóny polek, valčíků, tang …  Obsluha restaurace „Kulturní dům“ předem připravila občerstvení a na 
stolech hasiči zapálili svíčky. A tím začaly již 5. Čaje pro seniory aneb májové posezení pro mírně 
pokročilé“. Většina účastníků s sebou přinášela srdíčka – cukrová, šunková, papírová, keramická, 

blikající, rostoucí na stromě … velká, malá, různě 
barevně ozdobená. Proč? V rámci „Čajů …“ se totiž 
uspořádal 1. ročník o „Kněževeské srdíčko“.  Čaje již 
tradičně zahájil starosta obce Stanislav Kettner 
s přáním příjemné zábavy. Moderátor Luděk Černý 
v úvodu přivítal hosty z okolních obcí včetně 
zástupců z pečovatelského seniorského domu Oáza 
z Lidic, poděkoval všem sponzorům, poděkoval 
členům volejbalového oddílu TJ SOKOL Kněževes, kteří pro obec obě akce 
pomáhali organizovat … a vyhlásil soutěž o „Kněževeské srdíčko“. V průběhu 
večera vystoupili s krátkými informačními vstupy paní Vendulka Vlčková, 
která informovala o přípravách 925 let oslav, Libuše Kučerová a Iva Farová 

poděkovali za finanční podporu akcí pro děti. Senioři byli požádáni o poskytnutí historických dokumentů, foto a video snímků 
obecnímu úřadu, který by zajistil zpracovávání těchto historických materiálů a založení do obecního archivu pro další 
generace. Senioři si také zavzpomínali u promítání fotografií z akcí konaných v obci.  Ale nejvíce vzpomínek se vybavilo u 
promítání historického videoklipu „Kněževeské máje z roku 1969“. Každý z účastníků 
dostal na památku pamětní list podepsaný panem starostou (návrh zpracoval opět 
tradičně Robert Souček). Doplňkem večera bylo kolo štěstí. Ale vrcholem všeho dění 
bylo vyhodnocení „Kněževeského srdíčka“. Pětičlenná porota složená z vylosovaných 
seniorů rozhodla, že nebylo třetí místo, ale tři druhá a 1 první. Na druhých místech se 
umístily: Libuška Kučerová, Jana Součková a Lenka Drábková. Vítězem se stala a 
historicky první řád „Kněževeské srdíčko“ získala rodina Magdy a Vaška Čefelína. Peníze 
z dobrovolného vstupného byly dány Svazu žen-Klub Kněževes na akce pro děti a dětem 
ZŠ za jejich aktivitu při výrobě srdíček do soutěže a na výzdobu sálu. Pobavit se a 
zavzpomínat přišlo opět přes 50 seniorů i dříve narozených. Věříme, že všichni odcházeli 
s hřejivými pocity příjemně stráveného večera. Akci pro seniory finančně podpořil  OÚ 
Kněževes, programově akce zajistili členové redakční rady Kněževáka LURO (LUděk 
Černý a RObert Souček). Poděkování patří nejenom těm, kteří na akci přišli, ale hlavně 
partnerům akcí - restauraci „Kulturní dům“, MP Copier Praha, Rainbow, PVS Praha a 
mediálním partnerům Náš REGION a Kněževák.                                                                                                                   
Pod čarou: Vážení občané, když budete mít nápad, jakou soutěž vyhlásit při konání dalších „Čajů“, zašlete námět na redakci LURA: knezevak.ou@seznam.cz 
(723104562). Děkujeme.                                                                                                                                                                                                           LURO 

 
 
 
 
 
 

 

Dne 18.5. se v naší obci uskutečnily další Staročeské máje. Ve 14.00 začal 
průvod obcí. K tanci  a  poslechu hrála hudba p. Kopty. Zastavovali jsme u 
domů svobodných dívek, které nás pohostily a poté zatančily s našimi 

tanečníky. Je jen velká škoda, že se většina děvčat této tradici brání a raději nejsou doma. Průvod se také zastavil u pomníku padlých, kde 
byla za zvuku státní hymny položena kytice z rukou rychtáře Vorlíčka a starosty obce p. Kettnera. Celé odpoledne bylo zakončeno u 
Baráčnické rychty kácením májky. Večer se uskutečnila taneční zábava. K tanci hrála kapela p. Šitty. Celý den se nám velice líbil a již nyní se 
těšíme na příští rok.                                                                                         Za Obec Baráčníků Kněževes - místorychtář Peterka Luděk                                               
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