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 SLOVO STAROSTY                                   

               Vážení spoluobčané, 
chtěl bych vám zde nyní 
poděkovat za přízeň a 
pochopení, které máte pro 
obec Kněževes. Za poslední 
období si občané vybudovali 
krásnou, čistou a moderní 
obec. S mnoha věcmi se 
můžeme chlubit, což nám i 
ostatní závidí. Letos, jak 
jsem uváděl už v předešlých 
vydáních našeho místního 
zpravodaje, jsme udělali 
opět několik dobrých akcí. 
Nejhezčí věc, kterou v dnešní 
době realizujeme, je oprava 
místní kaple, která bude 
pokračovat i v příštím roce. 
Letos je dokončena v hrubé 
formě oltářní část kromě 
soklu. Ten z důvodu velké 
vlhkosti budeme opravovat 
v následujících letech.    
                  pokračování uvnitř 
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Usnesení  č. 1 ze zasedání  Zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 8.12. 2014 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o činnosti ZO a schválilo: rozpočet Mateřské školy 
v Kněževsi na rok 2015, který je vyrovnaný ve výši 459 500,- Kč, rozpočet obce Kněževes na rok 2015, který 
je vyrovnaný ve výši 18 460 000,- Kč, „Plán rozvoje obce na volební období 2014-2018“ po zapracování 
připomínky (spolky-internet), oprávnění pro starostu obce  pana Stanislava Kettnera schválit rozpočtové 
opatření,  a to rozpočtové opatření č. 5 (poslední v roce 2014) a č. 1 na rok 2015 na příjem dotace z KÚ a na 
příjem darů. Dále zastupitelstvo obce uložilo radě obce, aby se neprodleně začala zabývat bezpečností 
provozu v centru obce. Usnesení schváleno všemi přítomnými zastupiteli.             R 
 

 
 

Jak se povedla renovace oltářní části si budete moci 
prohlédnout při zpívání o Vánocích 24. 12. a 10. 1. 2015 při 

výstavě betlémů. Přesné hodiny jsou uvedeny na jiném místě našeho časopisu. Byl to velmi 
dobrý nápad pokusit se obnovit původní malby. Obnovou se zabývá kolektiv pana Martina 
Tamchyny. Jak uvádím při různých příležitostech, příští rok bude mimořádně náročný na 
finanční prostředky. Obec bude muset hodně šetřit, aby úvěr, který si budeme muset vzít, 
byl co nejmenší, ale přesto se rozvoj a údržba obce nebude moci zastavit. Stěžejní akce 
budou rekonstrukce ČOV (čistička odpadních vod v Tuchoměřicích), kaple a v menší míře i 
místní sportovní areál. Na jiné velké akce nebudou finance. Jsem přesvědčen, že společným 

úsilím překonáme roky 2015 a 2016. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem v roce 2015 hodně zdraví, štěstí 
a pevné nervy. Každý z nás potřebuje hlavně zdraví, to ostatní nějak půjde.              Stanislav Kettner, starosta 
 

POPLATKY / V letošním roce došlo pro ohlašovny obecních úřadů ke změně v předávání údajů v evidenci obyvatel. 
V minulých létech nám tyto změnové údaje (změny osobního stavu a pobytu) poskytoval Městský úřad Černošice, 
správní odbor. V současné době si o veškeré údaje musíme žádat sami přes portál veřejné správy, prostřednictvím 
datové schránky. Lhůta pro zpracování žádosti je 15 dnů od podání. Na promítnutí změn, souvisejících např. se 
sestavením voličských seznamů, je tato doba neúměrně dlouhá. Nicméně v této první etapě změn (budou následovat 
další nejméně tři) jsou poskytovány pouze údaje o narození, úmrtí a změně trvalého pobytu. Nejsou poskytovány 
údaje o změně stavu, tzn. sňatek, rozvod a registrované partnerství. Z tohoto důvodu žádáme vás, vážení 
spoluobčané, kterých se změna partnerského stavu týká, o poskytnutí nových údajů k řádné evidenci.  Dostavte se do 
kanceláře obecního úřadu s platnými doklady (pondělí a středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 18,00).  
POPLATKY 2015 / 5. ledna 2015 začínáme vybírat poplatky za: svoz odpadu (popelnice): 500,- Kč/osoba, 
psa: 50,- Kč/pes, pronájem hrobového místa - pouze občané, kteří tento poplatek hradí každý rok: 30,- Kč 
případně 60,- Kč. Ostatní občané mají poplatek uhrazen do r. 2022 včetně. Pro uživatele TKR (kabelové 
televize): za čtvrtletí – 390,- Kč (Pozn.: Poplatek není příjmem obce. Provozovatel zatím neavizoval změnu 
výše poplatku.) Děkuji za součinnost.                   Eva Drábková 
 

HOSPODAŘENÍ OBCE / V listopadu t.r. byla na OÚ Kněževes provedena 
kontrola hospodaření obce. Kontrolu provedl Krajský úřad Středočeského 
kraje (Odbor finanční kontroly). Při dílčím přezkoumání hospodaření obce 
Kněževes nebyly zjištěny chyby a nedostatky. O výsledku kontroly byl 
sepsán zápis o počtu 6 stran.                 Stanislav Kettner, starosta 
 

KOMUNÁLNÍ VOLBY / Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval jako 
organizátor Strany nezávislých kandidátů I. těm, kteří tuto stranu volili nebo 
křížkovali její kandidáty. Je vidět, že práce jejích členů v minulém období, kdy měli 
v zastupitelstvu většinu, v 5 ti členné radě dokonce 4 členy, nezůstala bez 
povšimnutí a tímto aktem byla oceněna. Jak dopadlo složení nového 
zastupitelstva obce Kněževes jste se mohli dozvědět z oficiálních stránek - rozhlas, 
vývěska, webové stránky OÚ. Chtěl bych Vás ještě seznámit s neoficiálním faktem, 
jaké je pořadí jednotlivých kandidátů z obou kandidátek. Věřím, že se novému 
zastupitelstvu povede alespoň stejně jako předchozímu, a z mé strany mu přeji 
hodně chuti do nového období a zachování Kněževáka. Do zastupitelstva byli 
kandidáti určeni přepočty. Zde jsou uvedeni v pořadí, kolik jednotlivci dostali od 
Vás hlasů celkem, vč. preferenčních.                                                  Jaroslav Boukal 

KNĚŽEVÁK                                                    INFORMACE Z OÚ                                                 4/2014                                                                                                                        



                                                                                                                                   

   
 

 
 
 

Kněževáci a Kněževačky, opět tu máme rubriku „Naši sousedé“ a dnes jsme pro Vás připravili 
představení naší spoluobčanky a sousedky z naší obce.  Možná se Vám honí myšlenka „Proč právě tato 
osoba?“ Právě proto, že ing. Jana Horáková se nenarodila v naší obci, přistěhovala se do ní a působila 
řadu let jako zastupitelka naší obce. Možná se tak trochu z ní stala i patriotka obce … 

               Přeji Vám příjemné počtení. Ing. Ladislav Kašpar, zastupitel, OU Kněževes 
 

Kdy jste se vlastně do naší obce přistěhovala? Řečeno slovníkem dnešních „náctiletých“ 
krátce po II. světové válce. Ne, vážně, bylo to v roce 1973. Kněževes tehdy patřila mezi vzorové 
a známé obce, a to díky prosperujícímu zemědělskému družstvu, na jehož úspěších a pověsti 
měl nemalou zásluhu otec našeho pana starosty p. Stanislav Kettner starší. Tehdejší družstvo si 
určitě vedlo velmi dobře, ale obec? Na vybavenosti a vzhledu obce to rozhodně vidět nebylo. 
Pamatuji si starou a stísněnou samoobsluhu, kam bylo třeba jít každý den několikrát vždy 
podle toho, jaké zboží mělo být přivezeno. S kočárkem to rozhodně žádná slast nebyla, kolečka 
zapadla do bláta mnohdy až po blatníky. Pamatuji lékařské ordinace rozmístěné po rodinných 
domech v obci, pamatuji dřevěnou válečnou budovu kulturního domu, která se dokázala při 

každé zábavě zaplnit do posledního místa, a ze zábav se odcházelo za svítání. Pamatuji každodenní cesty do 
zaměstnání do Prahy, kdy autobus sice dorazil k zastávce, ale zastavil jen aby řidič oznámil, že je plný a další už 
nebere. Pamatuji chybějící školku, kterou nahrazoval útulek zemědělského družstva v nevyhovujících kabinách na 
hřišti…. Ano, je toho hodně, dalo by se dlouho vzpomínat, a ne vždy by bylo srovnání s dneškem pozitivní, ale přesto 
na uplynulých 41 let vzpomínám ráda. I přes všechny nedostatky a překážky roky prožité v Kněževsi považuji za 
nejkrásnější období života. 
 

Mohla byste tak trošku srovnat ta léta strávená v naší obci? Malé srovnání jsem uvedla už v odpovědi na první 
otázku. Vše, o čem jsem hovořila, se změnilo. Prodejna, zdravotní středisko, silnice, chodníky, z posledních let 
mateřská školka a zrestaurovaná budova základní školy, kabiny na hřišti, to není třeba opakovat. To vše je jasně 
viditelné, a kdo nepamatuje léta minulá, stačí, když si pustí videonahrávky z oslav první zmínky o obci; tu první z roku 
1988 a pak tu z roku 2013, eventuelně si může prolistovat brožuru z oslav či fotoknihy od ing. Kláry Vlčkové. Srovnání 
vychází na první pohled více než pochvalně. Druhý pohled je už méně pozitivní. V době, kdy generace dnešních 
čtyřicátníků navštěvovala „základku“, bylo špatně udržované hřiště plné kluků, kteří několikrát týdně trénovali pod 
hlavičkou Sokola fotbal. Pokud netrénovali, lítali venku, prostě jen tak. Dětská hřiště byla plná prcků, vždyť konec 
sedmdesátých let znamenal pravý „baby boom“. O dřevěném kulturáku jsem se již zmínila. Ano, prostředí bylo 
strašné, ale takové zábavy, jaké jsme zažívali tam, se už nikdy neopakovaly. 
 

Co si myslíte, že se povedlo a co by asi mělo být lepší? Nepřísluší mi hodnotit, k tomu nemám ani oprávnění ani 
mandát. Když ale jako místní občan procházím obcí, ať už cestou na krásně udržovaný hřbitov nebo odpočinkovou 
zónou k rybníku, vidím na každém kroku spoustu práce a úsilí, které byly vynaloženy na to, aby Kněževes byla 
upravená, moderní a čistá. A protože vždy je co zlepšovat, odpovídám tímto na druhou část otázky. 
 

Dlouhá léta jste působila v zastupitelstvu obce, jak to na Vás zapůsobilo? Na práci pro obec moc ráda vzpomínám, 
ať už šlo o práci poslankyně v období do roku 1989 nebo později zastupitelky. Patřím k těm několika občanům, kteří 
připravovali oslavy 900 let Kněževsi v roce 1988 i 925 let obce v loňském roce. V práci pro malou obec, jakou je 
Kněževes, považuji za nejdůležitější ten fakt, že všichni, kdo se na ní podílejí, mají na výsledku práce osobní zájem. 
Přes všechny spory a různorodost názorů se skupina 15 lidí různých profesí dokázala shodnout a jít za splněním 
daného cíle. Z osobních zkušeností vím, že ne všude to funguje stejně. 
 

Nedala jste si tak trošku pauzu? Uvažujete se za 4 roky vrátit a kandidovat? Nevím, rozhodně neříkám, že ne … 
Uvidíme. Přijďte za 4 roky. 
 

Tak a teď ta poslední otázka, kterou klademe každému. Co byste vzkázala všem? Nejraději bych poslala vzkaz všem 
lidem v Česku, nejen v Kněževsi. Nezapomínejte prosím na slušnost, ohleduplnost, poctivost a takt; chovejte se 
k druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Pak by se žilo dobře nejen v Kněževsi, ale v celé zemi. 
 
Děkuji Vám za rozhovor a příště se seznámíme s dalším sousedem, který pozitivně ovlivňuje bezpečnost v naší obci. 
Na závěr mi dovolte popřát všem Kněževákům a Kněževačkám příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení 
do roku 2015.   
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FRANTIŠEK                PROTIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Památník v obci Dobřív u Rokycan,  
kde je František Protiva uveden jako 
padlý za II. světové války 
 

       Před hostincem v  Kněževsi 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
                    Čeněk Zach (Vincek) se synem Čeňkem a dcerou Marií 

 
 

         Uplynulo mnoho let od doby, kdy byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda 
d´ Este a jeho manželku Žofii. Tato událost přispěla k rozpoutání velkého vojenského konfliktu, na jehož začátku, dne 28. 
července 2014, vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, do níž se postupně zapojovaly další státy. Na stránkách zpravodaje 
jsme již psali o vlivu války na místní spolky a věnovali vzpomínku na padlé spoluobčany. Jako připomenutí letošního 100. výročí 
počátku první světové války přinášíme dějepisný referát žáka 9. třídy ZŠ Středokluky. A přesto, že hlavní postavou není rodák 
z Kněževse, jeho potomci jsou v Kněževsi již mnoho desetiletí natrvalo usazeni.                                                         Redakce LURO 
František Protiva v osudu válek. 
        František Protiva se narodil 5. května 1893 v Dobřívě u Rokycan jako jediný syn chovatele koní Františka Protivy a Marie 
Protivové. V mládí pracoval společně se svým otcem na rodinném statku, kde se od otce učil pěstovat obilí a chovat 
hospodářská zvířata a to hlavně koně, neboť chov koní a jejich následný výcvik v tahu se stal jejich hlavní obživou. 
Po vypuknutí I. světové války jim armáda zabavila tři čtvrtiny koní, které použila jako tažné koně k dělům. František Protiva 
následně v zimně roku 1915 narukoval do Rakousko-Uherské armády jako vojín k 35. pěšímu pluku. S armádou bojoval na 
Ruské frontě, poté v Itálii a nakonec ve Francii. Jako pěšák bojoval převážně v zákopech, kde později obsluhoval kulomet, 
který byl na tu dobu novou zbraní. 

        Po skončení války v roce 1918 se vrátil jako francouzský legionář do rodného 
Dobříva, kde převzal od svého těžce nemocného otce rodinný statek. V roce 1919 se 
zasnoubil s Annou Chalupovou, mou praprababičkou, kterou si v roce 1920 vzal za ženu. 
Měli spolu pět dětí: Františka, Marii, Jaromíru, Annu a nejmladší Jaroslavu. Nejstarší 
František bohužel nedlouho po narození zemřel, dcera Anna zůstala na statku v Dobřívě 
až do své smrti v roce 1993. Poslední z dcer Jaroslava se provdala na statek do nedaleké 
Klabavy, kde žila až do své smrti roku 2001. Dcera Marie si vzala sedláka z nedalekých 
Strašic, kde žije dodneška. 
        V roce 1926 se narodila dcera Jaromíra, která se provdala do Kněževse za mého 
pradědečka Čeňka Zacha, který byl v Kněževsi řezníkem a hospodským v hostinci U 
nádraží, kde se říkávalo „Na Krétě“. Moje prababička v Kněževsi žije dodnes. 
       Od roku 1920, kdy zemřel otec mého prapradědečka, hospodařil František Protiva 
sám na statku, kde choval i cvičil koně do 
tahu a spřežení. Krom koní musel začít 
chovat ještě hospodářská zvířata, 
především prasata, krávy, ovce a kozy. 
Pronajal si proto ještě dvacet hektarů 
polí, takže už hospodařil na padesáti 
hektarech. Od roku 1935 začal chovat a 
cvičit koně společně s panem Novotným 
z Hostouně, který mu pomohl 
s prodejem hospodářských zvířat panu 
Zachovi (Vinckovi), (můj druhý 
prapradědeček) do řeznictví v Kněževsi.  
        Na začátku druhé světové války v roce 1940 mu opět armáda vzala třicet koní, 
tentokrát ta německá a úřady mu nastavily odvody obilí, hospodářských zvířat a vajec, 
tak zvané kontingenty, které se musely pravidelně odevzdávat. Prapradědeček to 
vydržel plnit až do února roku 1943, jelikož v předcházejícím roce 1942 byla velice malá 
úroda a následně začátkem roku 1943 začaly docházet zásoby, které měl. Z toho důvodu 
tak neodevzdal předepsané množství obilí v únoru a také ani v březnu. V dubnu ho 
zatklo gestapo za nesplnění kontingentu a odsoudili ho k trestu smrti.  Byl uvězněn 
v Drážďanech a na jeho padesáté narozeniny 5. května 1943 ho v pankrácké věznici 
popravili na gilotině, jako výstrahu ostatním sedlákům. 
                                                     Napsal Václav Kettner  prapravnuk   (redakčně upraveno) 

Doslov: Obě války nemalou částí ovlivnily osudy lidí. Je tak vidět i 
na životních nitkách rodu Markupů, Protivů a Zachů, které se 
někdy více někdy méně protkávaly jak časem, tak místem a kde 
všichni prošli osobní účastí v první sv. válce.  
Bylo tak tenkrát za II. sv. války, aby nemuseli mladí lidé 
nastupovat na nucené práce pro německou armádu, 
zaopatřovali si práci v zemědělství, a tak měli možnost se 
nasazení vyhnout. Proto si práci s koňmi vybral i Čeněk Zach. Tak 
se stalo, že byl roku 1944 i s mnoha dalšími povolán s koňmi na 
Rokycansko na práci v lesích. Zde se seznámil s dcerou Františka 
Protivy Jaromírou, s kterou se oženil a po ukončení války začali 
hospodařit  v Kněževsi.                        (foto z archivu rodiny Zachů) 

KNĚŽEVÁK                                   František Protiva v osudu válek                                 4/2014 



Duben 1916    Schweres Feldartillerieregiment Nr.10           (polní dělostřelecký pluk) 
Čeněk Zach na frontě u polní kuchyně jako řezník. 

 

 

 
 

Tento dům a část hospodářských budov 
s polovinou dvora odkoupil v roce 1933 od Josefa 
Markupa tamější dlouholetý pachtýř Čeněk Zach 
(Vincek), hostinský a řezník. 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 opustit, jelikož 
zakoupil v obci Obora u Loun větší hospodářský 
majetek.  
Josef Markup byl 
energický člověk, který 
se plně účastnil 
veřejného života jak v 
hospodářství obce, tak 
i v životě spolkovém. 

Působil také za první sv. války v ruských legiích. Narodil se 28. 8. 1889 v Kněževsi. Po absolvování 
vyšší průmyslové školy pracoval jako stavitel. V c. a k. armádě sloužil u 28. pěšího pluku. Zajat byl v 
bojích s ruskými vojáky u Heřmanova už 31. srpna 1914. Posledním místem jeho pobytu v zajetí byl 
Barnaul. Do čs. vojska v Rusku byl zařazen 15. května 1918. Od 1. ledna 1919 sloužil u 12. čs. 
střeleckého pluku M. R. Štefánika, strážní roty, posléze u druhého dělostřeleckého pluku Jiřího 
z Poděbrad. Na stanici Jevgeňkova byl více než jeden rok velitelem výzvědného oddělení při 
japonských expedičních vojskách a od 1. února 1920 byl povýšen do hodnosti poručíka. 
Z Vladivostoku odjel lodí President Grand 27. dubna 1920 přes Singapur, v Terstu vystoupil 12. 
června 1920. Za vojenské zásluhy byl vyznamenán Řádem M. R. Štefánika „Sokol s meči“. 
                                                                                               z historických archivů sestavila redakce LURO 
 

 
 
Prodej uhlí v Kněževsi 
V roce 1925 se František Micka oženil a v roce 1926 se přestěhoval do Kněževse do čísla 75 k Maršnerovům (Hájkovi), kde si 
pronajal stodolu i s mostní váhou o váživosti 75q. K tomu si pronajmul stáj na jednoho koně a začal dovážet černé uhlí 
z Kladna, zatímco na nádraží ve Středoklukách měl prodej hnědého uhlí pan V. Kukla, který předpovídal, že můj otec 
zkrachuje do tří měsíců. Černé uhlí se v tomto kraji začalo výhodně prodávat, jelikož se nehasilo a zvlášť, když bylo uloženo na 

suchém místě. Asi po dvou letech si takto pronajmul 
v čísle 62 ( pastouška ) malou místnost jako garáž. 
V roce 1931 vystavěl na pozemku Františka Stříbrného 
dům čp. 98. Při domě zřídil skladiště na uhlí a garáž pro 
nákladní auto. V roce 1940 rozhodly úřady o 
přídělovém systému a tak všichni distributoři měli 
určený počet zákazníků, o které se museli starat. 
V roce 1950 nařízením ministerstva převzali zákazníky 
Uhelné sklady a opět nastalo přídělové hospodářství, 
které skončilo až v roce 1990.              
                                pro Kněževák zavzpomínal Jan Micka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    FOTO: PAN MICKA,  OBÁLKA Z ARCHIVU M. PUPCSIKA. 
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František Micka a jeho obchod s uhlím v čísle 98. 
Vlevo dvůr na počátku devadesátých let minulého století. 
 

 



 

 
Kněževes - Velké Přílepy 2 : 0 ( 1 : 0 ) 12. 10. 2014      Těžké utkání, ze kterého jsme nakonec vydolovali body. Nejprve jsme v 
první půli přežili dvě těžké chvíle. Faul našeho beka těsně před vápnem naštěstí posoudil pan rozhodčí pouze žlutou kartou a  
dále skrumáž ve vápně, kdy Přílepští reklamovali ruku. V poslední minutě první půle konečně udeřili i naši. Přesnou střelou k 
tyči se ujali vedení a šlo se do kabin. Ve druhé půli se hra přelévala na obě strany, naši však soupeře už k ničemu nepustili a 
dvacet minut před koncem pěknou hlavičkou vítěztví potvrdili. Na konci zápasu nás ještě pozlobil rozhodčí, který nastavoval 
více minut než bylo nutné. 
Kosoř - Kněževes 9 : 0 ( 5 : 0 ) 18. 10. 2014       Ač jsme věděli, že Kosoř hodně posílila a že v této sezóně dává hodně gólů, 
začátek nám utekl. V 15té minutě to bylo 0 : 3 a bylo to jen o tom, kolik branek dostaneme. Trošičku se na tom podílel i 
rozhodčí, který domácí tlačil i když ti to vůbec nepotřebovali. Nakonec těch gólů bylo devět, ale při pohledu na výsledky 
tohoto kola jsme zjistili, že v tom nejsme sami. 
Kněževes - Kazín 2 : 4 ( 1 : 1 ) 26. 10. 2014        První minuta a hned gól. Ondra Staněk si dvakrát narazil krásně míč s 
Tomášem Racochou a bez problémů přehodil brankáře hostů. Po několika minutách se začala projevovat větší herní vyspělost 
Kazína , který byl pak až do konce půle lepší. Naštěstí využil pouze jednu šanci a tak v poločase byla plichta. Ve druhé to bylo 
obráceně - Kazín šel do vedení a naši vyrovnali. Zápas byl vyrovnanější než v první půlce. Naši pak nevyužili slibnou šanci, z 
protiútoku byl roh a po něm šli hosté do vedení. Snaha o vyrovnání nepřinesla úspěch, naopak Kazín z dalšího útoku ještě 
jednou trestal a tak jsme opět byli bez bodů. 
Horoměřice - Kněževes 3 : 0 ( 1 : 0 ) 2. 11. 2014        V Horoměřicích se hrálo za husté mlhy zajímavé utkání se spoustou šancí 
na obou stranách. Jak už se stává pravidlem, ty proměňuje pouze soupeř. Proměnil tři, naši žádnou, i když na jejich straně 
bylo šancí asi víc. Jen dvakrát šel náš hráč sám na gólmana, jedna hlavička z malého vápna, kdy hráč nebyl vůbec atakován a 
několik dalších ne přímo tutových a bohužel nic. Domácí mužstvo pár dalších nedalo, ale za tři berou tři body. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kněževes - Jinočany 6 : 3 ( 2 : 1 ) 9. 11. 2014       Důležité body se soupeřem, který nám šlapal na paty. V opatrném začátku se 
Jinočanům zranil hráč, který odstoupil, ale rozhodčí nepustil na hřiště náhradníka, který do té chvíle dělal pomezního. Je to 
nové pravidlo - náhradník, který mává, nesmí nastoupit, i když je v zápise napsán. Jinočany se i v deseti dostali do vedení. Do 
půle však Ondra Staněk otočil a do kabin se šlo veseleji. Druhá půle - impozantní začátek. Za dvě minuty už to bylo 4 : 1. 
Soupeř ještě jednou zahrozil - po faulu ve vápně proměnil penaltu. Pak přišel na hřiště po dlouhém zranění Honza Šinágl a 
hned se uvedl gólem. Konec zápasu byl ve znamení otevřených obran a tak se každý ještě jednou trefil.  Deset minut před 
koncem se po souboji s protihráčem zranil Ondra Horáček, který se v brance dostával do výborné formy.  
Tuchoměřice B - Kněževes 3 : 5 ( 2 : 3 )   16. 11. 2014      Z posledního podzimního mistráku se stala docela slušná přestřelka. 
Béčko Tucho bylo posíleno nejméně z poloviny hráči A mužstva a  protože i naši preferují útočnou hru, bylo plno závarů před 
oběma brankami. Skóre se velmi brzo měnilo: v desáté minutě už to bylo 1 : 1, ve dvacáté 2 : 1 pro Tucho a těsně před 
koncem půle dvěma góly otočil skóre v náš prospěch Michal Kába. V první minutě druhé půle gól v tuchoměřické síti a zdálo 
se, že už bude klid. Jediná chyba našeho jinak výborně chytajícího Ondry Horáčka ( chytil nejméně čtyři vyložené šance 
domácích ) zápas opět zdramatizovala. Uklidňující pátý gól padl sice ještě dvacet pět minut před koncem, ale i přes velkou 
snahu domácích naši cenné body vezou domů. Naši fanoušci vytvořili hráčům skoro domácí prostředí, jak fan klub tak i 
ostatní naši příznivci si zaslouží velkou pochvalu. 
Čerpáno z internetových fotbalových stránek TJ Sokol  Kněževes, které spravují Miroslav Kubr a Vladimír Bareš.                                                                                 
 
 
 
 
  

VÝSLEDNÁ TABULKA PODZIM 2014 
1 ROZTOKY 55:12 39 
2 KOSOŘ 68:11 34 
3 HOROMĚŘICE 53:20 31 
4 KAZÍN 52:29 28 
5 RUDNÁ 28:19 24 
6 ČERVENÝ ÚJEZD 31:15 23 
7 DOBROVÍZ 38:22 20 
8 VELKÉ PŘÍLEPY 26:34 16 
9 KNĚŽEVES 28:41 14 

10 TŘEBOTOV 11:32 13 
11 JINOČANY 20:48 7 
12 DRAHELČICE 15:48 6 
13 MNÍŠEK B 14:51 6 
14 TUCHOMĚŘICE B 11:68 4 
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www.knezevessokol.estranky.cz 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KNĚŽEVES  
ZVE VŠECHNY SVÉ ČLENY A PŘÍZNIVCE  
NA VÝROČNÍ SCHŮZI,  KTERÁ SE 
BUDE KONAT 17. 1. 2015 OD 13.00  
V KULTURNÍM DOMĚ 
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Zasedání VH OSS PZ / Valná hromada Okresního sportovního sdružení Praha západ (OSS 
PZ), kterým je TJ Sokol Kněževes členem, se konala 14.10. od 17.00 v aule České unie 
sportu (ČUS) na Strahově. VH projednala zprávu o činnosti OSS PZ za uplynulé období, 
zprávu o hospodaření, zprávu okresní revizní komise, projednal se rozpočet OSS PZ, 

projednaly se změny stanov, schválila se výše členských příspěvků 
ve výši 1,- za rok 2014 a 1,- na rok 2015 za každého člena TJ, 
uskutečnily se volby předsedy VV OSS, členů VV OSS a členů ORK. 
Novým předsedou se stal pan Milan Vála. Nahradil dosavadního 
předsedu pana Jaroslava Bureše, který tuto funkci zastával 8 let.                                                                                         
Pozn.: Výběr informací o TJ Sokol Kněževes z oficiálního materiálu 
OSS PZ – v roce 2013 TJ vykazuje 105 členů, z toho 72 mužů, 33 žen, 
105 dospělých,   0 mládeže a 3 odíly.                                                     Luděk Černý 
 
 

AVLka (Amatérská volejbalová liga) / … je jedinečná 
soutěž smíšených družstev neregistrovaných 
volejbalistů a volejbalistek, která se odehraje                    

o víkendových turnajích od října 2014 do března 2015 v halách v 10 
regionech České republiky a jejím vrcholem je celostátní finále, na které se 
sjedou nejlepší družstva z každého regionu a vítěz má právo se honosit na 
rok titulem nejlepší smíšené družstvo České republiky. Volejbalový oddíl TJ 
Sokol Kněževes se rozhodl opět zasoutěžit si v této nejvyšší volejbalové amatérské soutěži v ČR (AVL 
Praha). Po roční pauze za finanční podpory TJ Sokol Kněževes, za kterou všichni volejbalisti děkují, se 
družstvo „ELITA Kněževes“ opět do této soutěže přihlásila. Od října sehrála řadu zápasů a do nového roku si 
nese místo ve středu tabulky (v naší divizi hraje 15 družstev).                                                                       Luc 
              

 

ŽENSKÉ SOUTĚŽE / Naše volejbalistky se 
rozhodly „osamostatnit se …“ od mužů, ale 
pouze při hře . Od listopadu t.r. hrají 2 
významné regionální ženské soutěže. V jedné 
soutěži hrají družstva z Kladna, Stochova, 
Švermova, Prahy a Kněževsi. V druhé soutěži – 
Stochov, Kladno, Švermov a Kněževes. Jak se 
soutěže budou vyvíjet a jaké naše děvčata 
budou mít výsledky se dočtete v dalším čísle 
Kněževáka ... Tak ať se daří a kdo bude chtít 
naše děvčata podpořit, může se na jejich zápasy 
přijít (přijet) podívat.                                           Luc  
(Zleva dole: Lenka Černá, Eva Hanzlíková, Martina Hanzlíková, zleva 
nahoře: Luděk Černý-nehrající „trenér“, Iva Farová, Magda Čefelínová, 
Jana Součková, Vašek Čefelín -nehrající „asistent a fotograf“)     

 

 

 

 

 

 

Jana Součková, Vašek Čefelín -nehrající „asistent a fotograf“)    

 



 

 
 

OPĚT V KUTNÉ HOŘE / Již několik let jezdíme jedenkrát ročně         
na cvičební víkend s CK S úsměvem. Nevynechaly jsme ani letos  a 
opět jsme si vybraly Kutnou Horu. Ani tentokrát nás cvičitelky 
nezklamaly. Cvičí se od  7,30 do 19 hodin a mohly jsme si vybrat, 
kolik která z nás vydrží.  Program je různorodý – aerobic, power 
joga, cvičení na míčích, s over balony, vodní aerobic …. Samozřejmě 
k víkendu patří dobré jídlo a relaxace, kterou hotel nabízí plnými 
doušky ve svém wellnes centru. Jako bonus je několikahodinová 
noční prohlídka Kutné Hory s průvodkyní. Letos jsme se navíc ještě v neděli odpoledne vydaly do Sedlce      
na návštěvu Kostnice a místního chrámu.                                  Za Český svaz žen Kněževes Bohdana Pavlíková 

 

 

 

 

 

OPĚT V KUTNÉ HOŘE / Již několik let jezdíme jedenkrát ročně 
na cvičební víkend s CK S úsměvem. Nevynechaly jsme ani letos  
opět jsme si vybraly Kutnou Horu. Ani tentokrát nás cvičitelky 
nezklamaly. Cvičí se od  7,30 do 19 hodin a mohly jsme si vybrat, 
kolik která z nás vydrží.  Program je různorodý – aerobic, power 
joga, cvičení na míčích, s over balony, vodní aerobic …. Samozřejmě 

víkendu patří dobré jídlo a relaxace, kterou hotel nabízí plnými 
doušky ve svém wellnes centru. Jako bonus je několikahodinová 
noční prohlídka Kutné Hory s průvodkyní. Letos jsme se navíc ještě v
na návštěvu Kostnice a místního chrámu.                                  Za Český svaz žen Kněževes Bohdana Pavlíková

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám finančně nebo materiálně přispěli v roce 2014: OBECNÍ ÚŘAD 
KNĚŽEVES, AGRIVEP a.s., B&P METALPRODUCT s.r.o., TYREX RECYCLING s.r.o., BHV SENZORY s.r.o., DINAK   
s.r.o., PROWENA  s.r.o., SEBAKOV s.r.o., VP AGRO  s.r.o., PERSA a.s., NOVEX PRAHA  s.r.o., LinkAmerika II 
s r.o., SOKRAT, TRUHLÁŘSTVÍ - Miroslav Filikar, STAVEBNINY - pan Sluka, OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL - 
p. Doubek, AUTODOPRAVA - pan Diviš, POTRAVINY - pan Muras, RESTAURACE  „KULTURNÍ DŮM“, 
STAROČESKÝ RESTAURANT „V MAŠTALI“, RESTAURACE „PILOT CLUB“, UBYTOVNA - paní Sedláčková,        
pan Červený Milan, pan Vopálka Jiří, pan Herdin, pan Holan Roman. Zvláštní poděkování : p. Stanislav 
Kettner - starosta obce, redakce LURO – p. Luděk Černý a p. Robert Souček, p. Ladislav Kašpar, žáci ZŠ 
Kněževes - pí uč. Iva Farová a pí uč. Houbová, pí uč. Iva Roučková, žáci MŠ Kněževes – pí řed. Niké Slabová, 
p. Berka, pí Barbara Kubů, manželé Motyčkovi, p. Jan Drábek, spolek Baráčníci, provozovatelé restaurace 
KD, občerstvení na hřišti - pí Kratochvílová, hasiči Kněževes, hasiči Středokluky. Velmi děkujeme všem 
sponzorům, protože bez jejich přispění bychom nemohly uskutečnit dětské akce, které i při našich 
úsporných opatřeních vyjdou v průměru obvykle na 5-6 tisíc Kč. Radost dětí je naší odměnou !!!         ČSŽ-KK 
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Diakonie (humanitární sbírka)  Diakonie (humanitární sbírka) 
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MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI A TANEC PRO DOSPĚLÉ / Člověk ani nevnímá, jak opravdu ten 
čas letí. Než jsme se nadály, byl tady konec listopadu a s ním pravidelná akce pro děti       
i pro dospělé. Na odpolední Mikulášskou přicházejí nejen děti se svými rodiči a prarodiči, 
ale i samotní dospěláci. Těch malých bylo letos snad více než jindy, ale Iva Roučková je 
dokázala všechny i s jejich rodiči zaujmout tvůrčími  písničkami tak, že se všichni bavili a 
smáli. Osvědčené dílničky nadchly snad všechny děti – malovaly, stříhaly, skládaly 
krabičky. Dětské svícny se vydražily a penízky putují zase dětem do mateřské školky na 
nákup potřebných pomůcek. A když přišel Mikuláš s anděly a malými a velkými čerty, 
v některém dětském očíčku se zablýskly i slzičky. Venku byl před zdravotním střediskem 
rozsvícen vánoční strom a adventní čas mohl začít. Prostě všechno bylo tak,  jak má být.  Večer následovala 
taneční zábava. Kapela Ratata Retroband přilákala hodně svých příznivců, 
takže „mimokněževeských“ bylo více než místních. Všichni se bavili a zpívali 
v pohodě, o půlnoci po bohaté tombole se dražily svícny dospěláků. Výtěžek 
zase pro změnu putuje do základní školy na nákup pomůcek. Všechny 
svícny byly stejně jako v letech minulých hodnoceny všemi přítomnými 
odpoledne – vybírali dospělí i děti. Vítězové v kategorii dětské (1.K. Rákosová, 2.J. Vopálková, 3.M. Mráz)     
i dospělých (1. I. Holanová a J. Součková, 2. B. Pavlíková) byli odměněni. Na obě akce jsme spolu s dětmi ze 

základní a mateřské školy připravovaly sál v kulturním domě v pátek. V neděli, když 
většina tanečníků ještě spí, pár našich členek sál zase uklízela. Ale samy bychom to 
nezvládly. Pomáhá nám vždy hrstka mužů – sympatizantů, na které je spolehnutí 
(R.Holan, V. Dvořák, J.Drábek, L. Kašpar, J. Pavlík, P. Berka – ten se pravidelně stará o to, 
aby vánoční strom v sále byl přivezen, zasazen do stojanu a zase odvezen). Poděkování 
patří i Mikulášovi, jeho andělům a malým a velkým čertům, že se zastavili u nás v Kněževsi 

a udělali radost těm nejmenším. Samozřejmě nesmím zapomenout na všechny sponzory, kteří nám v čele 
s obecním úřadem a p. starostou Kettnerem pomáhají finančně. Bez nich bychom v dnešní době nemohly 
uskutečnit žádnou akci.                                                                               Za Český svaz žen Kněževes B. Pavlíková  
 

   

   

 



 

 

ČAS VÁNOC / V posledním čísle Kněževáka jsme vás obeznámili s novinkami, které v letošním 
školním roce ve školce zavádíme. Nyní, po několika měsících, můžeme některé 
z dlouhodobějších projektů již začít hodnotit. Přiblížíme vám dění v jednotlivých třídách. 
Začneme třídou Žabiček. Jak již bylo řečeno minule, v Žabičkách jsou malé, převážně tříleté děti. 

Práce s nimi se proto musí věku maximálně přizpůsobit. Do dění ve třídě jsou vtaženi i rodiče – 
samozřejmě zejména ti, kteří o podobnou spolupráci stojí. Rodiče byli od samého začátku školního 

roku vyzýváni, ať do třídy vejdou, posedí, pomohou dle svých časových možností s adaptací svého dítěte, ať si 
sami prohlédnou prostředí, ve kterém jejich potomek tráví mnohdy naprostou většinu svého bdělého času. 
Dokud bylo hezké počasí a chodili jsme na zahradu i v odpoledním čase, mnohé maminky s sebou vzaly 
mladšího sourozence a trávily spolu s námi téměř celé odpoledne. Paní učitelka Kateřina, která třídu Žabiček 
vede, se však na spolupráci s rodiči soustředí systematicky a cíleně. Rodiče například plní spolu s dětmi tzv. 
ranní úkoly. Každý týden je připraven jednoduchý úkol (něco dokreslit, dolepit, roztřídit, poskládat puzzle 
apod.), který rodič spolu 
s dítětem plní při příchodu do 
školky přímo ve třídě. Dítě má 
chvilku na rozkoukání, rodič vidí, 
že i jednoduchý úkol je pro dítě 
skutečnou prací, jak dlouho mu 
trvá a jak moc se mu musí 
dopomáhat. Učitelka naopak 
vidí, jakým způsobem spolu 
rodič s dítětem komunikují, což 
je při pedagogické diagnostice 
velmi důležité hledisko. Ranní 
úkoly si získaly velkou oblibu. 
V Žabičkách se dále pořádají sobotní výlety. Jsou to výlety určené pro rodiče s dětmi, nikoli jen pro děti. Rodiče 
se tak mají možnost poznat i mezi sebou, předávat si poznatky a zkušenosti a vytvářet tak pro děti bezpečné 
zázemí. V říjnu jsme se takto vydali Cyklohráčkem do Slaného, o Vánočních prázdninách jdeme opékat buřty do 
Šárky, kde jedni z rodičů zajistili podmínky pro uskutečnění všech plánů. Ve třídě Soviček jsou převážně 
předškoláci, letos jich je celkem 18. Práce v Sovičkách je proto zaměřena především na přípravu předškoláků na 
vstup do školy. Již několik let používáme  pracovní sešity Kuliferda. Jedná se o sadu 6 sešitů, které vycházejí 
v průběhu školního roku, vytvářejí je odborníci z pedagogicko-psychologických poraden a obsah je zaměřen na 
rozvoj grafomotoriky, na předčtenářské a předmatematické dovednosti a na orientaci v prostoru i čase. Kromě 
toho je práce s těmito sešity důležitá i při upevňování pracovních a sociálních návyků. V sešitě se pracuje tam, 
kde řekla paní učitelka, nikde se nečmárá, nic se nemačká. Na stránce se pracuje vždy směrem odshora dolů, 
zleva doprava, za dokončenou práci přijde odměna v podobě razítka, 
samolepky či pochvaly. Neskáčeme si navzájem do řeči, neopisujeme 
od kamaráda (může mít ve své práci chybu), když něco nevíme, 
přihlásíme a poradíme se s paní učitelkou. Nebo si radíme mezi 
sebou, víc hlav víc ví. Práce má svá pravidla, je dlouhodobá a výsledky 
jsou vidět. I předškoláci mají své výlety. Paní učitelky Jana a Lucka se 
s dětmi vydávají do města zatím výhradně linkovým autobusem – to 
vyžaduje od dětí velkou dávku samostatnosti a zodpovědnosti. 
Vypravili se takto například do planetária nebo do předvánoční Zoo, 
kde byli předškoláci přihlášeni do projektu Školy zdobí Zoo. V minulém roce obsadili naši tehdejší předškoláci 
krásné druhé místo, tak se ti letošní snaží o stejný úspěch. Jako službu navíc jsme již poněkolikáté nabídli 
rodičům předškoláků možnost nechat dítě vyšetřit v oblasti školní zralosti a připravenosti psycholožkou přímo 
ve školce. Za tuto službu rodiče nic neplatí. Paní psycholožka pak upozorní jak rodiče, tak paní učitelky na 
oblasti, ve kterých je třeba se dítěti věnovat  a jak, aby při vstupu do školy bylo opravdu připravené, popřípadě 
zda je vhodné obrátit se na poradnu a uvažovat o odkladu školní docházky. Mateřská škola Kněževes přeje 
všem čtenářům krásné svátky Vánoční a úspěšný rok 2015!                                       Vaše mateřská škola Kněževes  
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foto 1: výlet do Slaného v sobotu s rodiči   
foto 2: plnění ranního úkolu                
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ADVENTNÍ ČAS VE ŠKOLE / Předvánoční čas přišla našim žákům do 
školy v Kněževsi zpříjemnit paní Petra Brejchová, která má letité 
zkušenosti s aranžováním. Na její návštěvu jsme se všichni moc těšili. 
Již na konci loňského školního roku nám na ukázku pro děti 

představila krásné květinové dekorace. Předvedla názorně, jak jednoduše udělat 
výzdobu. Během okamžiku vykouzlila adventní věnce na stůl, závěsné věnce na dveře, 
ozdoby ze šišek, vánoční vazbu z řezaných květin a největší úspěch slavil stromeček 
z větvičky a piafloru ozdobeného chvojím. O své zručnosti se děti přesvědčily následně 

při výzdobě svícnů, z nichž některé byly 
vystaveny na mikulášské v kulturním domě. Za odměnu 
dostala třetí i čtvrtá třída k Mikuláši od spolku žen perníčky. 
Naši žáci se také zúčastnili soutěže Kněževeský Mikuláš a byli 
pochváleni za snahu a pěkné výtvory. Patrik Kubásek získal 
dokonce cenu za velmi povedenou postavu tohoto světce. 
Lukáš Hašpl dostal ocenění také, protože svého Mikuláše 
z keramické hlíny přinesl do soutěže osobně. Senioři děti 

odměnili finančním darem, který bude využit na školu v přírodě. Za to jim moc děkujeme. Závěrem bychom 
chtěli všem popřát krásné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti po celý příští rok 2015. 
                             Iva Farová a Irena Houbová 
VÁNOČNÍ KONCERT / Soubor Musica Festiva di Praga, který se našim občanům představil na oslavách „925 
let“ naší obce, zavítal dne 19. prosince 2014 do Integrované střední školy St. Kubra ve Středoklukách, a ne 
poprvé. Jeho hodinové vystoupení zaujalo žáky všech ročníků. Na repertoáru byly tentokrát koledy 
světových autorů, vzpomínka na nedávno zesnulého Petra Hapku a na závěr směs nejkrásnějších koled 
českých. Atmosféra byla úžasná a na závěr si i ti nesmělí zazpívali  „Narodil se Kristus pán“. Soubor nás 
pozval do Vánočního domu v Dubí u Karlových Varů, kde každý návštěvník na vlastní kůži pozná kouzlo 
nejkrásnějších svátků v roce …             Ing. Václava Vlčková - místostarostka obce Kněževes 
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SOVIČKY – návštěva planetária SOVIČKY – zdobení stromku v ZOO 

 



 
 

                                       
MIKULÁŠ V KNĚŽEVSI / Žáci, kteří navštěvují třídy v Kněževsi, zdobí 
každoročně sál kulturního domu na mikulášskou. Někteří z nich, i když 
třeba nebydlí v Kněževsi přímo, ji navštíví a mají na ni pěkné vzpomínky. 
Ostatní inspiruje samotný svátek sv. Mikuláše a 5. prosince je s dětmi ve 
škole k nevydržení. Letos vyšel tento svátek na pátek a děti 3. třídy od 
rána hledaly po celé škole i okolí Mikuláše. 4. třída ve škole nebyla, 
protože se vypravila se svojí paní učitelkou Irenou Houbovou navštívit 
předvánoční Prahu. Tato exkurze se váže k učivu 4. třídy. Třeťáci tedy 
zůstali ve škole sami a poté, co překročili práh budovy školy, začali se těšit 
na Mikuláše s andělem a zároveň se moc báli čerta. I když jsem jim ráno 
zcela jasně sdělila, že ve škole žádný čert ani Mikuláš není, nikdo mi to 

nevěřil. Tak při každé příležitosti nakukovali do 
dveří prázdné 4. třídy, když se odebírali na 
toaletu, kdyby to šlo, vlezli by i do sklepa a na 
střechu, jestli tam náhodou nenajdou Mikuláše. 
O velké přestávce ťukali na kapličku, protože 
kde jinde by mohl být, než v kapli nebo za ní. Nakonec jsme měli díky tomu 
krátkou exkurzi v nově restaurované kapli sv. Václava, kde nám paní restaurátorka 
podala i krátký výklad o historii objevených fresek. Na závěr vyučování se Mikuláš, 
čert a anděl přece jen objevili, ale nadílku za ně musela rozdat paní učitelka, 
protože byli vyřezaní ze dřeva. Nakonec přikládám ukázku slohových prací žáků 
třetí třídy na téma Mikuláš.                          Za 3.třídu v Kněževsi napsala Iva Farová 

                                       
Mikuláš a anděl - Byl jsem na Mikulášské v Kněževsi u Prahy. A bylo tam hodně dětí. Najednou zhasla světla 
a přiběhli čerti. A hned po nich přišli andělé. A pak přišel Mikuláš. Andělé byli krásně oblečení. A měli krásná 
křídla. Čerti rozdávali brambory a uhlí. Mikuláš a andělé rozdávali sladkosti. A pak začal Mikuláš a andělé 
tancovat. Nakonec začli tancovat i čerti.                                                                                 Napsal: Vojta Červený 
Před Vánocemi - Mnozí z nás ví, že před Štědrým dnem se prokáže, jestli si děti opravdu zaslouží dárky. 
Stane se to tak, že přijdou: Mikuláš, anděl a čert. Mnoho dětí se těší na Vánoce, ovšem se moc netěší na 
čerta. Protože se bojí, že je čert odnese v pytli až do pekla. Mikuláš také dokáže nahnat strach, když čte, kdo 
zlobí. Ovšem anděl, ten je přímo svatý a vždy se snaží dát všem dětem poslední možnost, aby je čert 
neodnesl do pekla. Mimochodem, čert vypadá moc strašidelně.                                   Napsal: Prokop Miňovský 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Středokluky přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 mnoho zdraví, štěstí, pohody, 
lásky, spokojenosti a co nejvíce každodenních radostí.  

Děkujeme Obci Kněževes a Obci Středokluky za dosavadní skvělou spolupráci.                                                  

 
 

      Ivana Bádalová 
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
Ředitelství Základní školy a mateřské školy ve Středoklukách zve všechny děti 

narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009 a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy.   
Zápis dětí se koná 22.1.2015  od 14,00 do 17,00  

v 1. třídě v budově Obecního úřadu ve Středoklukách v 1. patře.  
Prosím vezměte s sebou rodný list dítěte.        Mgr. Ivana Bádalová - ředitelka školy 

 



                                                  

    
 

 

Po stopách Karla Havlíčka Borovského / 
Spolek Havlíček v Kněževsi si v tomto roce 
připomíná 90. výročí od svého vzniku. 
Jednou z akcí, která toto výročí oslavuje, 
bylo putování po stopách Karla Havlíčka 
Borovského, na které se spolek vydal první 
sobotu v říjnu. Putování bylo zahájeno v 7:30 
před KD Kněževes, odkud vyjížděl objednaný 
autobus. První zastávka byla naplánována 
v rodišti našeho velikána, v Havlíčkově 
Borové. Jedná se o malebné městečko na 
Českomoravské vrchovině, nedaleko od 
Havlíčkova Brodu. V Havlíčkově rodném 
domku, kde dnes sídlí místní muzeum a 
knihovna, jsme měli domluvenou návštěvu. 
Paní průvodkyně v hodinové přednášce shrnula život Havlíčka od narození po smrt do přehledného a 
poutavého vyprávění, ani jsme nedutali. Na náměstí jsme u pomníku měli možnost položit přivezený 
podzimní věnec a uctít tak památku Havlíčka a zároveň připomenout naše vlastní, spolkové  výročí. Naše 
cesta pokračovala do Havlíčkova Brodu. Zde jsme se po objednaném obědě a po zastavení v překrásné 
literární kavárně na opravdu exkluzivním zákusku vydali na cestu po městě s průvodcem z Muzea Vysočiny. 
Vycházka začala na náměstí před radnicí, pokračovala 
k děkanskému kostelu Nanebevzetí panenky Marie, dále pak ke 
zbytkům středověkých hradeb, k pomníku Bedřicha Smetany, ke 
kapli Sv. trojice a ke kapli Sv. kříže a malebnou Kozí uličkou ke 
Štáflově chalupě. Pan průvodce, vystudovaný historik, nám 
dokázal během vycházky vyprávět mnoho zajímavostí a naše 
znalosti se tak opět znásobily. Posledním bodem našeho 
programu byla návštěva samotného Muzea Vysočiny. 
Nejzajímavější pro nás byla část se stálou expozicí, jenž je 
věnována, jak jinak, životu a dílu Karla Havlíčka Borovského. Ještě 

i zde se nám mohl krátce věnovat pan 
průvodce, zbytek muzea jsme si však 
museli prohlédnout sami. Ve sklepeních středověkého domu, v němž se 
muzeum nachází, byla připravena výstava s názvem Egyptské sklepení, která se 
velmi líbila zejména nejmladším účastníkům naší výpravy. Typické egyptské 
mumie a další atributy byly rozmístěny v původních chodbách sklepení, 
dobrodružná atmosféra byla podtržena i tím, že je zde nutno chodit s ohnutými 
zády a dávat pozor, abychom se někde nebouchli do hlavy. Po náročném a 

poutavém programu jsme byli rádi, že si můžeme sednout do vyhřátého autobusu a dlouhá cesta do 
Kněževsi nám umožnila veškeré zážitky ještě znovu probrat, zhodnotit a prokonzultovat s ostatními. Výlety 
s průvodci a s naučným programem se v posledních dvou letech v našem spolku velmi ujaly. Daří se nám 
uspořádat dvě až tři takové akce v roce a pokaždé se velmi těšíme na další. Účast bývá sice vcelku komorní, 
o to opravdovější je však atmosféra. Spolek Havlíček bude i nadále v pořádání podobných akcí pokračovat a 
vždy budeme rádi, když se k nám přidají i další účastníci.       Niké Slabová 
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VÝROČÍ AUTORA (4) / Christian Morgenstern 6. 5. 1871 – 31. 3. 1914 
Německý básník: tvůrce groteskní lyriky, zakladatel německé nonsensové poezie (z anglického 
nonsensu = nesmysl). Narodil se v  Mnichově a mládí prožil v Hamburku. Později se stěhuje za svým 
otcem, profesorem Královské umělecké školy, do Vratislavi. Studuje na gymnáziu, pak na univerzitě. 
Obdivuje chmurnou filozofii Schopenhauera a Nietzscheho a pokouší se sám psát – žertovné 
veršovánky, ale i historické tragédie, a dokonce báseň na faustovské téma. Humor, vtip a zároveň 
vážnost a sklon k pesimismu provázejí celé jeho další dílo. V roce 1898 navštěvuje Norsko, setkává se 
s H. Ibsenem a je jeho tvorbou uchvácen. Překladům Ibsenových her i dalších děl skandinávské 
literatury se věnuje až do konce života. Jeho básně jsou založeny na slovních hříčkách.  
Básnické sbírky: Šibeniční sbírky, Palmytröma, Palma Kužel, Šlasi                                     Pavel Bareš - knihovník 
 



 
 

8. Čaje pro seniory … + „Kněževeský Mikuláš“ / 6.12. 2014 – 
Sobota, 6. prosince, den Mikuláše, anděla a čerta, krásně 
vyzdobený malý sál a připravené židle v sále velkém v Kulturním 
domě v Kněževsi. Příchozí se podvědomě ptali proč asi. Ale bylo to 
jedno z mnoha překvapení … Před 17.00 si muzikanti orchestru 
Ladislava Krupičky připravili nástroje, Petra Máslová za restauraci 
Kulturní dům připravila občerstvení a jako partner akce i ceny pro 
nejlepší v soutěži „Kněževeský Mikuláš“. Všude byla cítit vánoční 
atmosféra. Možná i proto, že bylo vyhlášeno nekouření v 
prostorách po dobu konání akce. Úderem 17.00 zazněly první tóny 
harmoniky, které zahájily 8. „Čaje pro seniory aneb Mikulášské posezení pro mírně pokročilé“. Zároveň 
s touto akcí se zahájil 1. ročník soutěže „Kněževeský Mikuláš“. Slovem akci zahájila místostarostka           
Ing. Václava Vlčková, která v krátkosti přivítala všechny přítomné, poděkovala organizátorům akce a všem 
popřála hodně štěstí do nového roku. V průběhu večera, který tradičně moderoval Luděk Černý, na seniory 
čekalo během večera hodně překvapení. Jedno z nich bylo např. retropromítání videoklipů z doby svatby 
Josefa Dobiáše z Kněževsi či klip - lampionový průvod (Čarodějnice) z r.1993.  
Hostesky s paní Kubrovou z řad seniorů vybraly 5 členů poroty, která měla 
vyhodnotit nejlepší dílo Mikuláše. Senioři přinesli 21 výtvorů Mikulášů, andělů a 
čertů. Výtvory to byly sladké, masité, sýrové, ve tvaru pizzy, z přírodních materiálů. 
Paní učitelka Iva Farová přinesla od dětí z místní ZŠ i výtvory malované a kreslené. 
Soutěže se zúčastnily i seniorky z OÁZY Lidice, kdy výtvory přinesla paní Libuše 
Doušová. Během večera byli senioři požádáni o poskytnutí historických dokumentů, 
foto a video snímků z jejich okolí 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 minulých letech. Pí Vlčková 
za OÚ předala nejstaršímu občanovi panu Ludvíku Pekovi a pí Vlastě Valentkové (při vzpomínce na jejího 
manžela Alexandra Valentka) pamětní knihu „Obec Kněževes a její spolky v obrazech“, kterou zpracoval 
Robert Souček. Každý z účastníků dostal na památku pamětní list, který také již tradičně vytvořil Robert 
Souček. Ale vrcholem večera byl přesun účastníků do velkého sálu. Když se všichni posadili, otevřely se 
dveře vedle jeviště a na scénu za doprovodu country hudby vběhlo 12 dívek v kovbojských stejnokrojích. 
Velký potlesk ohodnotil jejich krásné vystoupení. Taneční soubor „Čičovické dračice“ zanechal u všech 
nezapomenutelné pocity. Neopakovatelný zážitek určitě měl Ludva Pek (nejstarší občan Kněževsi) – 
vystoupení „dračic“ bylo totiž věnováno hlavně jeho osobě. Za to na závěr jako poděkování každé dal 
malou čokoládovou odměnu a na oplátku od každé dostal děkovnou pusu … Po návratu do malého sálu se 

opět zpívalo, tancovalo, promítaly se fotky z akcí v obci. Rozjetou 
atmosféru „narušilo“ vběhnutí čerta mezi sedící seniory. Seniory od čerta 
zachránil příchod Mikuláše a anděla s košem s dárky. Každý senior dostal 
mikulášskou nadílku, avšak někteří museli zarecitovat obsahově zajímavé 
básničky … (krásně zarecitoval i Ludva Pek). Následovalo vyhodnocení 
soutěže „Kněževeský Mikuláš“. Porota po pečlivém hodnocení ocenila 8 
soutěžících: 8.místo – OÁZA Lidice (andílek), 7. – Patrik Kubásek (žák ZŠ 
v Kněževsi), byli tři 4.místa – OÁZA Lidice (Mikuláš) + Ivana a Jarda 
Roučkovi + Lenka a Luděk Černých, 3. – Eva 
a Láďa Hanzlíkovi, dvě 1.místa – OÁZA 
Lidice + Magda a Vašek Čefelínovi. Za 

OÁZU ceny přebírala paní Libuše Doušová. Na závěr Mikulášské návštěvy si 
Mikuláš (Luděk Černý), anděl (Robert Souček) a čert (Vašek Čefelín st.) 
s účastníky zatancovali. Mikulášskou atmosféru doplnila nejenom 
plápolající světla vonících svíček, ale i hvězdičky z prskavek v rukách  … 
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… hostesek. Mikuláš také předal peníze z dobrovolného vstupného paní učitelce Farové 
pro děti ZŠ na školu v přírodě. Na závěr se mikrofonu ujala Jana Součková a všem 
volejbalistům poděkovala za jejich aktivitu a činnost a společně s Robertem 
volejbalovým rodinám předali kalendář na rok 2015 pod názvem „Volejbalové půlstoletí 
v Kněževsi“… A před úplným závěrem hosteska Ivana Roučková předala jménem všech 
přítomných seniorů „pamětní plakety a diplomy“ s logy z předrevoluční doby členům 
redakce LURO za jejich dlouhodobou péči o „Čaje“ a seniory . Pobavit se a zavzpomínat 
přišlo přes 40 seniorů. Věříme, že ti, kteří přišli, odcházeli s hřejivými pocity příjemně stráveného večera. 

Akci pro seniory připravil a finančně podpořil OÚ Kněževes, organizačně akce zajistili členky 
(hostesky) a členové volejbalového oddílu TJ Sokol Kněževes a LURO. Poděkování patří 
hudebníkům i partnerům akcí – manželům Máslovým z restaurace „Kulturní dům“, Martině 
Boškové – Pedikúra v pohodlí vašeho domova (věnovala poukázky na pedikúru vítězům 
soutěže), MP Copier - Praha, PVS Praha a mediálním partnerům Náš REGION a Kněževák. 
Počkáme si, jaká překvapení nám přinesou příští Čaje pro seniory …                                 LURO       

Pod čarou: Jmenovité poděkování patří hosteskám – členkám volejbalového oddílu TJ Sokol Kněževes          
pí Magdě Čefelínové, Janě Součkové, Ivaně Roučkové, Lence Černé, Evě Hanzlíkové, dále volejbalovému 
kameramanovi Láďovi Hanzlíkovi, volejbalovému fotografovi Vaškovi Čefelínovi st. a také - zatím nečlenovi 
volejbalového oddílu - Honzovi Holanovi .     
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 Ve dnech 14.-16.11. 2014 proběhla národní výstava drobného zvířectva v Lysé nad 
Labem. Při této příležitosti bylo vyhlášeno nulté mistrovství České republiky          

v soutěži okresů. V každé kategorii muselo být vystaveno sedm kolekcí po             
4 zvířatech, t.j.králíci, holubi, drůbež. Soutěže se zúčastnilo 27 okresů a okres 

Kladno získal 4. místo, což byl značný úspěch, protože okres Kladno má 
pouze 163 členů. Z naší organizace ZO Hostouň se zúčastnili mimo jiné    

př. Boukal - holubi, Olišar - králíci, Rákos M. - holubi a Šafránek holubi. Př. Rákos získal 
nejen čestnou cenu, ale i šampiona moravských pštrosů, př. Boukal čestnou cenu na českého 
staváka a Šafránek čestnou cenu na slovenské voláče. Tím naši sousedé pomohli značným dílem    
k úspěchu okresu Kladno.                                                                                   J.Boukal, předseda ZO Hostouň 
 

SOUHRN ČINNOSTI SPOLKU HAVLÍČEK / Uplynulý rok 2014 prožili členové spolku Havlíček ve znamení     
90. výročí vzniku spolku v Kněževsi. V plánu činnosti nechyběla hlavně pravidelná čtvrtletní setkání členů, 
z nichž to první se uskutečnilo v měsíci březnu v prostorách MŠ. Jako host mezi nás zavítal p. Souček, který 
nám přislíbil pomoc při zpracování brožury o historii Spolku Havlíček. Kladně jsme zhodnotili naši účast na 
Valné hromadě spolku Dělnická beseda Řevnice v měsíci únoru. Podařilo se nám získat vstupenky do 
Divadla ABC, kde jsme měli možnost shlédnout představení Pan kaplan má třídu rád. V měsíci květnu jsme 
uskutečnili výlet do města Berouna, kde jsme si prohlédli místní Muzeum Českého krasu, navštívili 
rozhlednu na Městské hoře a seznámili jsme se s historickými pamětihodnostmi města. Výlet splnil naše 
očekávání. V červnu jsme se sešli na letním setkání členů spolku a plánovali termíny našich dalších akcí. 
Hlavně se nám podařilo uskutečnit výlet Po stopách KHB v měsíci říjnu, kdy jsme nejdříve zavítali do Muzea 
v rodném domě v obci Havlíčkova Borová a poté jsme procházeli s průvodcem místa spjatá s pobytem KHB 
v Havl. Brodě. Byl to náš první takto zorganizovaný výlet a jsme rádi, že se vydařil. Poslední naší akcí v rámci 
oslav bylo slavnostní posezení ve vinárně Hrnčírna. Přivítali jsme se jak s našimi občany, tak i se zástupci 
Dělnické besedy, kteří k nám zavítali z Řevnic. Přišli mezi nás - bývalý zastupitel p. Souček a současná 
zastupitelka pí Roučková. Od p. Součka jsme obdrželi velmi vzácné dary - Pamětní knihu původního spolku 
Havlíček a jubilejní knížku - 90 let spolku Havlíček v několika exemplářích, které byly vydány jeho zásluhou. 
Moc si tohoto daru vážíme, rozšíří se tak naše knihovnička. Paní Roučková jako předsedkyně školské a 
kulturní komise bude pro nás velkou posilou a navíc se brzy stane novou členkou Spolku, společně s paní 
Valentkovou. Za všechny členy Spolku Havlíček děkujeme za skvěle připravované a oblíbené Čaje pro 
seniory pořádané OÚ, redakcí LURO a oddílem volejbalistů v roce 2014. Děkujeme panu starostovi a všem 
zastupitelům obce, že přispěli během roku nemalými finančními částkami na naši činnost.                       
Přejeme všem klidné prožití Vánočních svátků a úspěšný nový rok 2015!         Za Spolek Havlíček L. Kučerová 
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PĚKNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ŠTASTNÝ NOVÝ 
ROK 2015 VŠEM OBČANŮM PŘEJÍ  
BARÁČNÍCI KNĚŽEVES 

 



                      

   

 

 

 

 
Rekonstrukce kaple pokračuje / Je prosinec a v kapli je stále 
pohyb … stále se pracuje. Veronika Majíčková a Zuzana Růžičková 
pečlivě tah za tahem odkrývají a následovně nanášejí štětcem 
barvy na stále se odkrývající nové a nové malby. Je to krása 
vidět něco, co desítky let skrýval nános standardního 
malování. Je to práce piplavá, titěrná, ale výsledek 
bude stát za to. Restaurátorské práce obnáší – 
čištění, tmelení, injektování, barevné retuše včetně 
rekonstrukce maleb. Do konce prosince pracovnice přislíbily, že bude hotov presbytář 
(východní část kaple – oltář). Vedoucí pracovní skupiny pan Martin Tamchyna často 
jedná s naším panem starostou o průběhu prací. V lednu se připravuje výstava betlémů 
… chtěli bychom, aby výstava byla nejenom ve škole, ale i v kapli … držme palce.     LURO 

 

 

 

 

 

RADOST A SVĚTLO / Blíží se Vánoce a pro mě jsou Vánoce spojeny 
s radostí a se světlem. Jsou spojeny s radostí, kterou mají obvykle děti 
z dárků a z klidné rodinné atmosféry, pokud se ji podaří vytvořit. Dospělí 
jsou bohužel často příliš stresovaní z příprav všeho druhu, aby si to užili. 
A jsou spojeny se světlem, které svítí nejenom venku na ulicích nebo 
v obchodech, ale také v našem srdci, když o ně umíme pečovat. Není 

náhodou, že se Vánoce slaví kolem zimního slunovratu, v době, kdy (u nás na severní polokouli) den a 
světlo začínají vítězit nad nocí a temnotou. A světlo je i znamení života a radosti. Ale v našem světě bude 
pořád existovat také noc. A hlavní vánoční bohoslužba (půlnoční mše svatá) se slaví uprostřed noci kolem 
rozsvíceného vánočního stromu. Protože světlo máme nosit v sobě ve svém srdci, i když venku je noc. Moje 
přání je, aby každý obyvatel této obce našel způsob, jak v sobě obnovit vnitřní světlo života a radosti 
v našem světě, kde se často důvod k radosti těžko hledá. Možná letos nám k tomu pomůžou desetitisíce 
mladých lidí z celého světa, kteří přijedou do Prahy na setkání Taizé. V době, kdy noviny jsou plné válek a 
teroristických útoků, není to znamení naděje, že mladí lidé z různých zemí, různé barvy pleti i politických 
názorů se u nás setkají při „pouti důvěry na zemi“? Někteří budou ubytováni v okolních vesnicích a            
31. prosince ve 23h se budou společně v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích modlit za mír ve světě. Ať je to 
pro nás povzbuzení pro celý tento nový rok. Požehnané Vánoce a šťastný nový rok. P. Alain Cleyssac, Komunita Chemin Neuf 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nová T R A D I C E … ? 
Věřme, nevěřme … splní se  
přáníčko nebo ne  ? Nikdo se to nedoví do doby, dokud si to sám 
nevyzkouší. Já určitě pro štěstí Hastrmanovi Rybičkovi zamávám …  
A co vy ???                                                                                    Luděk Černý 
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Praha-západ                 
je od 1. prosince 2014 přestěhováno na novou adresu: 

DOBROVSKÉHO 1278/25, PRAHA 7 – LETNÁ 

 
Začátek prosince nám sice nepřinesl sněhovou nadílku, ale zažili 
jsme si velice silnou námrazu na silnicích s řadou bouraček, 
zlomených končetin na ulicích, rampouchy na autech … 
V polovině prosince sice námraza ustoupila, sníh ale není a my 
stále čekáme na ten bílý poprašek … dočkáme se do Vánoc?       R 

Hastrman Rybička 

ŠTĚSTÍ OD HASTRMANA 
Hastrmane Rybičko, 

máme malé přáníčko. 
Ať rybičky a žabičky, 

ať mají hodně vodičky. 
Hodíme ti šupinku, 

posíláme ti pusinku. 
Ať štěstí máme celý rok, 

ať chráníš náš každý krok. 
 

Rybníček Ouvalku v Kněževsi hlídá 
Hastrman Rybička. Stará se o vše, 
co v něm je. Novou tradicí malého 

rybníčka možná bude, že když 
v den Vánoc 24.12.  půjdeme 

kolem a Hastrmanovi zamáváme, 
budeme mít plno štěstí po celý 

nadcházející rok. Kdo však 
Hastrmanovi do rybníčka hodí 

něco, co do vody nepatří – po celý 
další rok bude mít plno smůly … 

 



 

 

 
 
 
 
VÝSTAVA BETLÉMŮ V KNĚŽEVSI  
se uskuteční 10.1. 2015 v budově 
základní školy a Kapli sv. Václava. 
Betlémy všeho druhu můžete nosit  
od 9 - 12 hodin. Vernisáž začne 
zpěvem koled od 14 hodin v kapli. Během výstavy budeme 
tvořit další postavy do Kněževeského Betlému.    Ivana Roučková 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
KNĚŽEVÁK 2015 / Milí čtenáři Kněževáka, z řad občanů je nám s blížícím se koncem roku často kladena 
otázka, jak to bude s vydáváním obecního zpravodaje v příštím roce a do budoucna … možná víte, že jako 
redakce Kněževáka LURO jsme v letošním roce ukončili svoji činnost. Od roku 1999 jsme bezplatně vytvářeli 
pro obec zpravodaj za pomoci některých členů za ta léta měnících se zastupitelstev i Vás občanů. Za tuto 
pomoc všem děkujeme a velice si jí vážíme. Pro nadcházející rok obec připravuje nový způsob tvorby a 
vydávání Kněževáka. Jakou formou bude tvořen není sice ještě rozhodnuto, ale co je jasné – Kněževák bude 
mít nový „kabát“. Jaký? Nechte se překvapit a těšte se na novinky, které Vám možná přinese … 

                                Vaše exredakce LURO (LUděk Černý a RObert Souček) 
 
 

Přeprava seniorů a nemocných - Firma POHODA Transport s.r.o. / Nabídka služeb: Přeprava ZTP (vozíčkářů-
asistence, s handicapem), přeprava seniorů (odvoz k lékaři, do nemocnice, na rehabilitaci, do lázní, k příbuzným, na 
nákupy), přeprava rodičů s dětmi, přeprava do stacionářů … O nás: Hlavním posláním společnosti je, aby se lidé 
invalidní (i ti upoutaní na invalidní vozík), nemocní (i ti, kteří vyžadují přepravu vleže), senioři, maminky s dětmi atd. 
dostali bezpečně a pohodlně do cíle své cesty a ti, kteří nemají nárok na sanitní vozy a nebo na ně nechtějí čekat, aby 
se mohli dopravit do zdravotnických zařízení. Přicházíme se službou přepravy, pomoci a doprovodu k obvodním či 
odborným lékařům, do lázní, na rehabilitace, na hotel atd. Hlásíme se k principům sociálního podnikání, a proto naše 
ceny přepravy jsou pod cenami klasických taxislužeb a klienty budeme doprovázet, vyzvedávat v bytě, v ordinaci, na 
hotelu, pomáhat jim s vyřizováním formalit u lékařů a v případě potřeby jim i vyzvedávat léky … V případě zájmu o 
naše služby VOLEJTE: 774 888 085 od 7.00 – 17.00 (objednávky přijímáme i mimo  pracovní dobu do 21:00 hod). 
www.pohodatransport.cz / www.pohodatransport.eu / info@pohodatransport.cz 
 

 

INFORMACE Z KOMUNÁLNÍCH VOLEB: 
Členové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí 2014:  
Mgr. Hájek Miroslav - předseda, Boukalová Karla, Černá Jana, 
Kratochvílová Marie, Seinerová Ivana, Šimčáková Barbora, 
Drábková Lenka - zapisovatel 
 

Složení komisí rady obce kněževes: 
Komise školská, kulturní a sociální – Ivana Roučková (předseda),  
Ing. Václava Vlčková, Bohdana Pavlíková, Libuše Kučerová, Jana Součková,  
Komise informační – Mgr. Luděk Černý (předseda), Robert Souček,  
Ing. Ladislav Kašpar, Jan Drábek, Barbara Kubů 
Komise pro rozvoj obce – Milan Červený (předseda), Pavel Kratochvíl, 
Ondřej Botka, Petr Dobiáš, Roman Holan 
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CVIČENÍ ŽEN / Zveme všechny ženy od pěti do sta let 
( i starší  ), aby si s námi přišly zacvičit každý čtvrtek  

od 18 - 19 hodin do Kulturního domu v Kněževsi. Ivana Roučková 
 

Sbor Církve československé husitské v Tuchoměřicích v kostele 
u hřiště Vás zve na půlnoční mši dne 24.12. od  23,00 hod. 

 

KOMUNÁLNÍCH VOLEB:

KNĚŽEVÁK 2015 / Milí čtenáři Kněževáka řad občanů je nám blížícím se koncem roku často kladena 

VÁNOČNÍ FOTOSOUTĚŽ - kdo vyfotí vánoční stromek (ozdobený a třeba                
i s dárečky ) a pošle foto do 28. 2. LP 2015 na mail: knezevak.ou@seznam.cz, 

může vyhrát soutěž o „Nejhezčí vánoční stromek 2014“.       LURO 
 

                               Vaše exredakce LURO (LUděk Černý a RObert Souček)
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KALENDÁŘ AKCÍ 
 
 

 
 

 
 
 
 
24.12. 15,00 Zpívání v kapli 
24.12. 23,00 Půlnoční mše 
         Tuchoměřice kostel u hřiště 
31.12. Silvestrovský fotbálek 
10.1. Výstava betlémů 
10.1. 20,00 Myslivecký ples 
17.1. 13,00 Výročka hasičů 
22.1. 14,00-17,00 zápis do 
          I. třídy ZŠ Středokluky 
23.-24. 1. Výstava chovatelů 
14.2. 14,00 Dětský karneval 
14.2. 20,00 Valentýn. zábava 
6.3. 18,00 Posezení žen MDŽ 
21.3. start jarní sezóny - fotbal 
            
 
 

               TJ SOKOL KNĚŽEVES 
                        VÁM  PŘEJE  DO  ROKU  2015        
                                       MNOHO  
                              NEUTUCHAJÍCÍHO ELÁNU  
                             A HODNĚ ZDRAVÍ 
                           ZVEME VŠECHNY,  
                          KTEŘÍ SI CHTĚJÍ ZAKOPAT,  NA 

 
               Začátek je v 10.00, sraz v 9.30 v kabinách. 

 

                                    
 
                                      
 
 

                                    od 
                    20,00 hod 
                       se v KD 
                    Kněževes 
                            koná 
 

 
 

HRAJE 
V- SYSTÉM  JIŘÍHO VILDY 

SRDEČNĚ ZVE 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 

STŘEDOKLUKY 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 
DROBNÉHO  ZVÍŘECTVA 

  ZO HOSTOUŇ  
 
 
 
 

 

Vážení spoluobčané 
dovolujeme si Vás pozvat na 

naši výstavu drobného 
zvířectva, kterou pořádáme 

letos již po patnácté 
v kulturním domě Kněževes 

23. – 24. LEDNA 
Výstava je otevřena: 

v sobotu    od 8.00 hod do 16 hod. 
v neděli     od 8 00 hod.do 11 hod. 

Bývá 120 ks králíků, 120 ks holubů  
a 60 ks drůbeže.                

 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ SVAZ ŽEN – KLUB KNĚŽEVES 
SRDEČNE ZVE VŠECHNY DĚTI A JEJICH RODIČE 

V SOBOTU 14. ÚNORA 2015 
DO KULTURNÍHO DOMU V KNĚŽEVSI NA 

 
 
 
                    OD 14,00 HOD 

PROGRAM :    odpoledne plné zábavy, 
ukázka jojování, soutěže 

Občersvení zajištěno – za děti ručí rodiče. 
A VEČER OD 20,00 HOD 

NA JIŽ TRADIČNÍ 
 
 

za nejlepší masky - super ceny !! 
k tanci a poslechu hraje : www.djgiacomo.cz 
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