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RADnice

ÚvoDnÍ sLovo
Vážení spoluobčané,
nastal čas jara, vše ožívá, ve vzduchu je již opět cítit svěžest 
a energie. Nejinak tomu je i na obecním úřadě. Přesto, že 
po loňských podzimních volbách došlo k částečné výměně 
ve vedení obce a že všechny začátky jsou vždy těžké, dovo-
lím si konstatovat, že i díky zachování kontinuity s předcho-
zím vedením, pokračují práce na rozjetých akcích a projektech 
tak, jak mají. Příprava projektů nových je rovněž v běhu, o tom 
všem se ostatně dočteme v jiné části Zpravodaje. Spolupráce 
ve vedení obce, zdá se mi, funguje dobře, na spoustu témat 
máme shodný či podobný názor, kde ne, nutné hledání kom-
promisů se daří. 
Z rozhodování o věcech veřejných se snažíme nevynechat ani 
tu část zastupitelů, která se na vedení obce aktuálně nepodílí. 
Bohužel (a zcela pochopitelně) nemůžeme uspokojit všechny 
naše touhy, návrhy a nápady, rozpočet obce je omezený, ně-
kdy zde jsou i zákonná nebo technologická omezení. Všechny 
naše vize, touhy nebo nápady, bychom však nemohli realizo-
vat bez týmu všech našich zaměstnanců, spolupracovníků 
z obecního úřadu, jejichž náročné práce ve změti všech le-
gislativních norem a interpersonálních vztahů si musíme velmi 
vážit. V nastavené spolupráci chceme pokračovat, a i nadále 
chceme být otevření všem rozumným návrhům pro zlepšení 
života a prostředí v naší obci a jejích místních částech.  Ne-
zbývá než si přát, aby se nám všem,nejen v našich společných 
záležitostech), v této poněkud nejisté době, dařilo alespoň tak, 
jako dosud. Mgr. Bc. Ladislav Kilián, místostarosta

stAvebnÍ ÚŘAD 
stÁLe ÚŘADUje 
oMeZeně 
Z personálních důvodů bude stavební úřad 
od 1. 3. 2023 úřadovat prozatím omezeně. Kon-
taktovat můžete naši novou paní kolegyni Vlastu 
Petránkovou na telefonu 326 214 527, 739 280 330 
a e-mailu: vlasta.petrankova@knezmost.cz
Pondělí:  08.00 – 11.30 a 13.00 – 15.00
Úterý:  po předchozí domluvě
Pátek: po předchozí domluvě

MALÝ pŘeHLeD 
veLkÝcH AkcÍ 
Aneb inFoRMAce 
nA pokRAČovÁnÍ 
Ve stručnosti bych vás chtěl seznámit s informa-
cemi o některých našich aktivitách. Nejsou zde 
pochopitelně uvedeny všechny akce, ale o dalších 
bych se zmínil zase příště. Stejně tak i o projek-
tech, které máme připraveny a vzhledem k rozsa-
hu čekáme na potřebné dotační stimuly.
Akci, které se nyní intenzivně věnujeme, se nazý-
vá „Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území 
obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlu-
mín a připojení místní části Malobratřice“. Za tímto 
poněkud delším názvem se skrývá nejrozsáhlejší 
investiční akce na nejbližší období. Nyní probíhá 
první etapa, kdy se zpracovává potřebná projek-
tová dokumentace. Jenom za projekt obec zaplatí 
více jak milion korun. Vlastní realizace se bude po-
hybovat v řádech desítek milionů. Projekt zpraco-
vává projekční kancelář WATER DESIGN GROUP 
LTD z Prahy a odborným konzultantem je společ-
nost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, která 
také bude toto zařízení v budoucnu provozovat. 
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RADnice

Se stejnou intenzitou se v duchu současných tren-
dů a požadavků doby zaměřujeme také na obno-
vitelné zdroje energie, v našem případě sluneční 
záření. Ve spolupráci s odbornou firmou máme 
k dispozici orientační návrhy na osazení fotovol-
taických panelů na objekty v majetku obce. Jako 
první chceme vybudovat toto zařízení na střeše 
nové knihovny v Kněžmostě na náměstí. Jsem 
přesvědčen, že se nám podaří v tomto případě vy-
užít i státní dotační podporu, protože předpokláda-
né náklady se pohybují kolem milionu korun. 

Žádost o dotaci jsme podali i na opravu podlah 
v původních objektech naší základní školy. Zde 
předpokládáme, že potřebné práce proběhnou bě-
hem letošních prázdnin a případná dotace by nám 
samozřejmě velmi pomohla. I zde jsem optimistou 
a věřím v kladné posouzení naší žádosti. V této 
souvislosti ještě krátce k budově mateřské škol-
ky. Máme návrh na kompletní rekonstrukci topení, 
nyní se pracuje na projektu nové elektroinstalace 
a pak se dostane ke slovu stavař. Vlastní rekon-

strukce bude probíhat pro částech a bude především termíno-
vě velmi náročná na dodavatelsko-odběratelské vztahy. Zde 
bych proto chtěl požádat o trpělivost a i určitou shovívavost. Je 
třeba si uvědomit, že tato budova slouží svému účelu od 70. let 
minulého století a provozní zatížení i únava materiálu vykonaly 
své.

Velmi časově náročná je i oprava našeho bazénu, kterou mu-
síme do léta zvládnout. Jedná se především o rekonstrukci 
poloviny dna, kde se musí po odbourání udělat nový podklad, 
izolace a položit nové dlaždičky. Bohužel zub času je neúpros-
ný a další odklad tohoto většího zásahu by mohl vést i k zániku 
naší chlouby, a to určitě nikdo z nás nechce.

Za pochodu probíhá v menším rozsahu i jakási modernizace 
veřejného osvětlení, kde náš partner Eltro Šťastný Mnichovo 
Hradiště osazuje v nepravidelných intervalech nová LED sví-
tidla. Tato osvětlovací tělesa jsou už vybavena elektronickým 
předřadníkem, který je programovatelný a umožňuje energe-
tickou úsporu při provozu.
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větší místnosti v místní hasičárně. Zakoupili jsme 
nábytek a vnitřní vybavení, techniku pro přednášky 
a výuku nebo oslavy. Prostor bude využíván v rám-
ci obce obyvatelstvem od malých dětí (představení 
pro děti) po důchodce (přednášky atp.).

Projekt finančně podpořil Nadační fond 
ŠKODA AUTO.

Název projektu: Pojďme se vzdělávat 
a bavit

Podíl Nadačního fondu: 234 995,00 Kč 

Výdaje obce Kněžmost: 314 466,72 Kč 

Celkové náklady: 549 461,72 Kč 

V oblasti místních komunikací máme v nejbližším období také 
napilno. Na prodloužení Luční ulice už probíhá výběrové řízení 
na dodavatele a následně bychom chtěli stavbu zrealizovat. 

Další, dlouho očekáváná akce, má konečně rozuzlení. Pře-
chodové místo v Branžežské ulici mezi Pazdernou a Vilovou 
ulicí je po několika letech snažení před vydáním společného 
územního a stavebního rozhodnutí. Všechna potřebná vyjád-
ření jsou na stole, a proto věřím, že Městský úřad v Mnicho-
vě Hradišti tímto nutným krokem posvětí celé naše snažení 
a konečně budeme moci stavět. S realizací počítáme ještě 
v letošním roce.

Nemalé prostředky musíme i letos vynaložit na opravy míst-
ních komunikací. V současné době tzv. mapujeme nejvíce 
poškozená místa a posuzujeme zároveň i dopravní intenzitu 
v dané lokalitě.  Vzhledem k naší rozloze více jak 40 km2 je 
pochopitelné, že se jedná o nikdy nekončící činnost. 

Závěrem jenom krátce. S dalšími aktivitami vás seznámím příš-
tě a pokud by někdo chtěl vědět více, jsou mu dveře na radnici 
otevřené. Ing. Karel Hlávka, starosta

pojĎMe se vZDěLÁvAt 
A bAvit 
V druhé polovině roku 2022 jsme ve spolupráci s JSDHO Kněž-
most začali připravovat projekt, který by se zaměřil na vytvo-
ření kvalitního prostoru pro vzdělávání, přednášky a možnost 
společného trávení času zábavou pro všechny věkové skupiny. 
V rámci realizace došlo k rekonstrukci (oprava stěn a podlah) 
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naši kamarádi ze školky, budoucí prvňáčci, už se 
na vás v září těšíme.

I.B a paní učitelka Soňa

DRUHÁci jeZDÍ 
nA pLAvÁnÍ! 
Před jarními prázdninami jsme se poprvé vydali 
prozkoumat neznámé vody, a to vody boleslav-
ského bazénu Sokolovna. Po pečlivých přípra-
vách jsme všechny organizační záležitosti skvěle 
zvládli a první návštěva bazénu nás mile překva-
pila. Ve vodě jsme se cítili jako doma. Instrukto-
ři byli hodní, ale rozhodně nás nešetřili. Plavali 
jsme s pásky, destičkami i žížalkami. Učili jsme 
se správně kopat nohama a nadnášet se nad hla-

Akce 
ZÁkLADnÍ škoLy  

co je novÉHo v i. b
Náš první společný školní rok se nám přehoupl do druhé po-
loviny a nastal čas ohodnotit žáčky za jejich pokroky během 
uplynulých měsíců. U nás ve škole měli největší radost naši 
nejmenší studenti. Prvňáčci totiž dostali své úplně první školní 
vysvědčení v životě a náležitě si ty chvíle užívali. Gratulujeme 
a přejeme spoustu dalších školních úspěchů.
Únor je dobou masopustu, a proto jsme se vydali do místní 
knihovny, kde nás paní knihovnice seznámily s touto tradicí 
a představily nám jednotlivé masopustní maškary. Prvňáčci 
vyluštili všechny hádanky a ve škole jsme si následně vyrobili 
masky na blížící se karneval.
V únoru jsme přivítali budoucí prvňáčky. My, již zkušení prv-
ňáci, jsme jim ukázali vše, co jsme se za první půlrok naučili 
a není toho málo! Počítáme téměř do deseti, dokážeme si už 
přečíst knížku, krásné výkresy a výrobky nám zdobí třídu a po-
depsat se – to je pro nás hračka. Naši kamarádi ze školky si 
dokonce mohli vyzkoušet, jaké je to být školákem a zapojit se 
do vyučování. A představte si, šlo jim to na výbornou. Takže, 

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost,
okres Mladá Boleslav
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dinou. Na závěr lekce jsme mohli chvíli relaxovat 
ve vířivce a pak si ještě volně skočit do bazénu 
s pořádným pokřikem. To nás baví nejvíce.
Na plavání budeme jezdit až do poloviny května 
a moc se těšíme, co se všechno naučíme! 

cestA 
ZA pokLADeM 
ČeRnÉHo piRÁtA 

V únoru se druháci zúčastnili dobrodružné ma-
tematické výpravy za pokladem Černého piráta. 
Na jedno dopoledne se děti proměnily v námořní-
ky a v doprovodu lektorů se vydaly na nebezpeč-
nou cestu po moři, aby získaly poklad Černého 
piráta. Malí plavčíci se museli vypořádat s mate-
matickými úkoly, vysvobodit se ze zajetí a najít tu 
správnou pirátskou pevnost, která ukrývá zlatý po-
klad. Dětem se výukový program velmi líbil. 

paní učitelky Míša a Anička 

kARnevAL 
v MAsopUstnÍM 
ČAse 
V pátek 24. 2., těsně před jarními prázdninami, 
uspořádali tradičně žáci V. A a V. B karneval pro 
své spolužáky z prvního stupně. Nechyběly spor-

tovní soutěže, vyhlášení nejlepších masek, tanečky, balónky… 
Všichni si to moc užili! 

vÁnoČnÍ vÝLet 
Do pRAHy v. A 
V pondělí 19. 12. se vydala V. A vlakem do Prahy na vánoční 
výlet. Cílem byla návštěva únikové místnosti. Žáci byli nejpr-
ve rozděleni do skupin a zkoušeli plnit různé zajímavé úko-
ly na tabletech, potom mohli navštívit jednu ze tří únikových 
místností. Na výběr měli: Dračí labyrint, Mozkomorovo věze-
ní nebo Čarodějův zámek. Úniková hra se všem moc líbila 
a užili si ji.

Mgr. Gabriela Hronová
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1. září jsme přivítali ve školní družině nové prv-
ňáčky, kteří se velmi dobře adaptovali. V prostředí 
školních družin se začali výborně orientovat, při-
způsobovat se družinovému dění a užívat si vol-
nočasových aktivit. Děti ze školních družin zpříje-
mňují prostředí našim seniorům v DPS. Ve školní 
družině vždy nakreslí krásné obrázky, těmi potom 
nazdobí prostory DPS. Podzimní výzdobu pro ně 
připravily děti z I. B a III. A.
Pravidelně také se školní družinou navštěvujeme 
knihovnu. Paní knihovnice si pro nás na letošní 
školní rok připravily celoroční projekt s knihou Soví 
pošta. Zatím jsme navštívili Prahu, Vídeň a těšíme 
se na další dobrodružství a úkoly.
V podzimním čase jsme si vyrobili spoustu krás-
ných dekorací, z přírodnin jsme vytvořili zvířát-
ka. Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě 
a společně jsme si připomněli tradice spojené 
s podzimním obdobím. Halloweenská strašidla se 
hemžila až na půdě, na sv. Martina jsme se sice 
sněhu nedočkali, ale vyrobili jsme si spoustu deko-
rací a kreslili obrázky o sv. Martinovi. V adventním 
čase jsme si krásně ozdobili prostory školy a dru-
žin. Seznámili jsme se s tradicemi spojenými s ad-
ventem a Vánocemi. Teď už nedočkavě vyhlížíme 
jaro a také naše tvoření už je plné jarních motivů.

Šárka Svobodová
zástupkyně ředitelky pro mimoškolní vzdělávání

škoLnÍ koLo 
konveRZAČnÍ 
soUtěže v Aj 
Začátkem února se u nás ve škole konala konver-
zační soutěž v anglickém jazyce. Žáci si vylosova-
li různá témata a měli o nich pohovořit. Na výběr 
byla témata jako počasí, nakupování, zdravý život-
ní styl, svátky, povolání aj. Soutěže se letos zú-
častnil velký počet žáků. Všem děkujeme za účast 
a za odvahu. 

UnikLi jsMe! 
Dne 8. 12. jsme se vydali se šestou třídou za dobrodružstvím 
do Prahy. Naším cílem byla návštěva centra únikových her 
THE ROOM. Když jsme s lehkým zpožděním dorazili, rozdělil 
si nás pan průvodce na dvě skupiny. Jedna skupina zůstala 
ve foyer a dostala k dispozici tablety, kde měla za úkol vyřešit 
12 zapeklitých kvízů. Druhá skupina se rozdělila na dvě polo-
viny a každá pak byla zamčena v jedné z únikových místností, 
odkud se během 60 minut snažila uniknout. Poté jsme se sa-
mozřejmě vyměnili, aby si i druhá polovina žáků vyzkoušela, 
jak jim fungují mozkové závity a zda jim stačí 60 minut na to, 
dostat se ven z vězení. Nakonec jsme všichni unikli. Na nádra-
ží jsme si dali krátký rozchod a posléze se vydali vlakem zpět 
směr domov. Byl to super výlet!

Mgr. Lucie Hejnová

škoLnÍ DRUžinA 
V letošním školním roce jsme, vzhledem ke stále se zvyšující-
mu počtu dětí, otevřeli další oddělení školní družiny. V součas-
né době máme 4 oddělení ŠD s celkovou kapacitou 100 dětí. 
K tomu na naší škole funguje již několik let školní klub, který 
navštěvují děti ze starších ročníků. Pro 4. družinu jsme oprášili 
a zrenovovali půdní prostor staré budovy. Byl zakoupen nový 
nábytek, hračky, pomůcky ke tvoření i dovádění a vzniklo tak 
příjemné zázemí pro naše druháčky i třeťáčky.  
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výsledky: kategorie 8. a 9. ročník
1.–2. místo: Vojtěch Černý a Jindřich Stejskal, 3. 
místo: Patrik Primásek, 4. místo: Hana Palaštuková

Dále se soutěže zúčastnili: Veronika Jirků, Nina 
Vasyk, Ondřej Horák, Kamil Ornst, Vladimír Ned-
věd, Johanka Pelantová a Jakub Havel

výsledky: kategorie do 7. ročníku
1. místo: Tereza Peldová, 2. místo: Jakub Šťastný, 
3. místo: Veronika Retychová

Dva nejlepší z každé kategorie postupují do okres-
ního kola do Mladé Boleslavi, které se bude konat 
14. března.

Mgr. Gabriela Hronová, Mgr. Marta Pažoutová, 
Mgr. Jitka Marešová

RecitAČnÍ soUtěž 
Byl pozdní večer, první máj. 
Tímto veršem sice začíná jedna z nejslavnějších 
básní všech dob, ale v našem případě musíme za-
čít jinak. Bylo brzké únorové odpoledne a v jedné 
z učeben se sešlo 25 odvážných žáků naší školy. 
Nekonala se ani stezka odvahy, ani velká písemka 
z matematiky, nýbrž školní kolo recitační soutěže. 
Mladí recitátoři se nejen museli naučit vybranou 
báseň či text zpaměti, ale ještě se museli postavit 
před své spolužáky a odbornou porotu a nauče-
né dílo hezky nahlas, zřetelně a osobitě přednést. 
Všem účastníkům náleží patřičný obdiv. A přes-
tože by si všichni do jednoho zasloužili postup 
do oblastního kola, které se bude konat v Mladé 
Boleslavi, porota byla nucena vybrat pouze 3 žáky 
z každé kategorie.

Naši školu budou v dalším kole reprezentovat tito žáci:

i. kategorie: 
Barbora Bejrová, 2. A
Anežka Dutá, 3. A
Eliška Jiráková, 3. B 

ii. kategorie:
Rozálie Kestnerová, 4. A
Kateřina Macková, 4. B
Nikita Klinderová, 5. B

iv. kategorie:
Natálie Gotvaldová, IX. ročník
Nina Vasyk, IX. ročník

Držme jim, prosím, palce a všechny ostatní recitátory chvalme 
a pějme na ně ódy, neb se jedná o velmi ohrožený druh (pře-
devším recitátoři na 2. stupni ZŠ).

Mgr. Lucie Hejnová

3D tisk 

Od začátku listopadu 2022 máme ve škole k dispozici 3D 
tiskárnu od firmy Průša. Získali jsme ji k užívání díky projek-
tu Průša pro školy. Nejdříve nám byla tiskárna s potřebným 
materiálem jen zapůjčena a po zdárném splnění podmínek 
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projektu, jehož cílem bylo vytvořit společně s žáky didaktic-
kou pomůcku do výuky, jsme ji koncem ledna získali natrvalo. 
Díky tomuto projektu vzniká databáze materiálů využitelných 
pro 3D tisk ve školách. Samozřejmě záleží dále už jen na nás, 
do jaké míry se necháme databází inspirovat a do jaké míry 
budeme realizovat vlastní návrhy.
Děkujeme žákům 8. ročníku, především Elišce Vedralové, Janu 
Macounovi a Vítku Maděrovi za pomoc při realizaci projektu.

Mgr. Květa Havlíková, Ing. Jan Jakubec

ČtvRtÁ tŘÍDA A jejÍ 
Aktivity 
Před jarními prázdninami jsme s radostí uvítali maškarní rej, 
který si pro nás připravily děti z pátých tříd. Rozdělili jsme se 
na dvě skupinky a s chutí plnili pestrou škálu nachystaných 
aktivit. Trefování plechovek, střílení z Nerf pistolí, skákání 
na trampolíně, skládání obrázků, střelbu na basketbalový koš 
a další. Z některých stanovišť jsme se nemohli odtrhnout. Pak 
jsme se rozutekli na jarní prázdniny a v březnu se sešli ve ško-
le v plné síle.
V nadcházející polovině roku nás čeká spousta zajímavých 
akcí. Například v březnu beseda v knihovně se spisovatelkou 
Danielou Krolupperovou a představení jejích dětských kní-
žek. Také se chystáme na exkurzi do Bozkovských jeskyní 
a do Muzea Českého ráje v Turnově, kde je mimo jiného vý-
stava minerálů a polodrahokamů, což souvisí s naší letošní 
látkou v předmětu Přírodověda. Měli bychom také absolvovat 
praktické procvičení pravidel silničního provozu v rámci do-
pravní výchovy a vydat se v dubnu či květnu na dopravní hřiště 
do Mnichova Hradiště. Teoretickou část už jsme absolvovali 
před Vánoci a vlastní jízdy už se děti nemohou dočkat!

za IV. A Mgr. Kateřina Pospíšilová

jARnÍ vÍceboj 2023 
V pátek 10. března 2023 jsme na naší základní škole uspořá-
dali sportovní soutěž v jarním víceboji pro žáky 3.–5. ročníku. 
Prověřuje se zde sportovní všestrannost a pohybové doved-

nosti. Soutěž obsahovala osm disciplín: skok da-
leký, hod medicinbalem, šplh o tyči, člunkový běh 
a cvičení na 1 minutu: přeskoky přes švihadlo, vý-
stupy na lavičku, sedy-lehy a hody míčem o zeď. 
Měli jsme možnost vidět nadějné kněžmostské 
sportovní talenty a skvělé výkony, např. skok 
z místa v délce 188 cm, medicinbalem přehoze-
nou hranici 7 metrů, člunkový běh 4 x 10 metrů 
za 10,5 vteřiny, šplh na tyči pod 6 sekund nebo 
v „minutových“ disciplínách 61 sedů-lehů, 69 
úhozů míčem o zeď, 51 výstupů na lavičku a 180 
přeskoků přes švihadlo. Ale nejen to, hlavní byla 
plná tělocvična spokojených a nadšeně sportují-
cích dětí.
Měli jsme velkou radost z hojné účasti téměř pa-
desáti dětí, a to pouze ze třech vybraných ročníků 
(3.–5. třídy). Potěšilo nás jejich nasazení, slušné 
chování a radost ze cvičení a pohybu obecně.
Tímto bychom chtěli také pochválit žáky 2. stup-
ně (osm žáků z devátého ročníku a dva z osmé-
ho), kteří se, ne zrovna, jednoduché organizace 
zhostili zodpovědně, aktivně a s velkým zaujetím. 
Děkujeme jim za pomoc a velmi oceňujeme také 
podporu SRPŠ.

za tělesnou výchovu a rozvoj sportu
Mgr. Zdeněk Chlup a Mgr. Jiří Lehečka

14. pLes sRpš 
Začátek března je spjat už řadu let s konáním ple-
su, který pořádá Sdružení rodičů a přátel školy při 
naší základní škole. Poslední ples se uskutečnil 
ještě před epidemií covid. Letos jsme tedy plynule 
navázali na naši tradici a uspořádali čtrnáctý roč-
ník. V sobotu 11. března nastoupila na improvizo-
vané pódium liberecká kapela Continental Band 
a spustila. Zajistili jsme si úžasný catering z Mni-
chova Hradiště – Kočičí kabinet, který nabídl nejen 
klasické pivo, víno, ale také velký výběr míchaných 
koktejlů. Řízky, chlebíčky, chleba se škvarkovou 
pomazánkou, to vše jsme měli možnost ochutnat. 
Nově jsme měli domluvený také kávový koutek 
s kávou a drobnými sladkostmi. Věřím, že mnoho 
hostů to ocenilo a rádi ochutnali domácí zákusky. 
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Fotokoutek jsme kvůli nemoci fotografky museli 
poněkud pozměnit. Přesto jsme alespoň zavěsi-
li pozadí a zajistili drobné rekvizity, které si mohl 
každý zapůjčit pro zhotovení fotografie vlastním 
mobilním telefonem. Tombola byla letos opravdu 
bohatá. Více než dvě stovky cen a hlavní slosová-
ní s cenami jako zapůjčení vozidla Škoda na celý 
víkend nebo nocleh na Ještědu. Myslím, že každý, 
kdo dorazil a koupil si lístky do tomboly, si také 
něco pěkného odnesl. Děkujeme všem, kdo se 
zapojili do příprav a organizace plesu a velký dík 
také sponzorům za pěkné věcné ceny, poukázky 
i finanční příspěvky. 

Finanční dary
Obec Kněžmost, Obec Boseň, Pokrývačské práce 
Michal Volf, HERNGROUP stavební činnost, Ko-
vovýroba Pokorný Býčina, Vlaďka a Standa Bejro-
vi, Alena a Martin Huškovi Broker Consulting a.s., 
Iveta a František Palaštukovi, Manželé Nedvědovi.

Věcné dary a poukazy
KAUTEX Textron Bohemia s.r.o., Restaurace 
Krásná vyhlídka, Hair design Jitka Černíková, LI-
PRACO s.r.o., Studio Relax Mnichovo Hradiště, 
Pohostinství Miloš Kavalír Suhrovice, Restaurace 
Cejch, R. Záliš, Naďa Krucká – vizážistka, DINO 
TOYS Mnichovo Hradiště, Veselý vlek Veselá, L. 
Laurin, Restaurace a penzion Černá louže, Jez-
decký oddíl Kněžmost, AgroVation Kněžmost k.s., 
HAVEX, Lenka Bergmanová, Jana Prokorátová, 
Kosmetika L. Wiedemanová, FOWOOD Group 
s.r. o. Luděk Forejt, DA Stavební, K- Vet ordina-
ce, Ivo Semerák, AGarden Boseň, Ivana Horáko-
vá – masáže, Veronika Lochmanová - Mary Kay, 
Chovatelské potřeby L. Dvořáková, Veselá, EU-
RONA Černý, ALFA FACILITY Mnichovo Hradiš-
tě, Průmyslové zboží Kobrlovi, Kněžmost, FARID 
COMERCIA s.r.o. Kněžmost, Pivovar ROHOZEC, 
ELKO Hofmann, Kněžmost, Kovotvoření Brzobo-
hatý, BEZÁK řemeslný pivovar, Milan Bez, Kout-
kovo květinářství, Mladá Boleslav, Andrea a Jar-
da Dutí, Mgr. Kateřina Bubeníková, Ferroterm.

za SRPŠ Kateřina Pospíšilová, předsedkyně

Akce MAteŘskÉ škoLy

jAk si škoLkA UžiLA 
MAsopUst v kniHovně
Každoročně ve školce velmi rádi slavíme karneval. Letošní ma-
sopustní projekt jsme netradičně zahájili hned v pondělí v naší 
knihovně. Měli jsme naplánovanou prohlídku masopustní výsta-
vy s obrázky a povídáním. Nebyla by to ale Iva a Lada, aby pro 
naše děti neměly připravené pořádné překvápko! Už když jsme 
se ke knihovně blížili, tak jsme slyšeli veselou hudbu. Copak 
se to děje? Před knihovnou stály masopustní atrakce! Veselý 
Laufr v pestrobarevném kostýmu vyvolával legrační popěvky, 
babička s nůší kolem poskakovala a usměvavý klaun v podání 
maminky Plívové vše nadšeně dokumentoval. Z předškoláčků 
se pomocí roztodivných chrastidel a cinkadel stala masopustní 
kapela, která hrála do tance i zpěvu. Děti se pomocí hříček, tan-
ce, písní a pořekadel seznámily s masopustními zvyky a také 
s „panem starostou“, kobylkou, medvědem i basou. Tu jsme 
také pro pobavení a se svolením pana řidiče pronesli celým 
autobusem - a to byla opravdová tečka za naším masopustem, 
na kterou děti se smíchem rády vzpomínají. Moc děkujeme na-
šim knihovnicím Ivě a Ladě i mamince Pétě za veselý i poučný 
zážitek a moc se těšíme na další společné akce.

Radka Pelantová, učitelka MŠ
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Pomaloučku se probouzí sněženky a začíná vůně blížícího 
se jara. My ale zmapujeme poslední tři měsíce naší činnosti, 
knižních novinek a společně se koukneme, co nás čeká v jar-
ním období.

pRÁvě pRobÍHAjÍcÍ 
MěsÍc ČtenÁŘŮ 
pŘinÁšÍ nAbÍDkU nAšÍ 
kniHovny:

Naše prvňáčky budeme v květnu pasovat na čtenáře naší 
knihovny, a ještě v tomto měsíci proběhne ukončení projektu 
„s kRyšpÍneM Do kniHovny“. Ti, co sbírali Kryšbooky 
se účastní knihovnické burzy, kde si smění své Kryšbooky 
za knihu a další předměty.

Dlouho na sebe nenechá čekat ani projektový den „noc 
s AnDeRseneM“. V naší podobě připravovaný pro čtenáře 
jako „ODPOLEDNE S ANDERSENEM“ - „VELKÁ POHÁDKO-
VÁ LOUPEŽ, ANEB DETEKTIV KOŤÁTKO A SPOLEČNÍK PÁ-
RÁTKO NA STOPĚ ZTRACENÝM POHÁDKÁM“.

ZnÁte?

Knihovna Kněžmost je na instagramovém účtu 
propojena s účtem @mojeknihovna_ který spra-
vuje naše čtenářka Natálka Zajícová. Natálka je 
velkou milovnicí knih, čtenářkou naší knihovny 
a zároveň pomocnicí při práci v knihovně. Její nad-
šení z každé knižní novinky pohltí touha ke čtení. 
Grafiku postav k instagramovému účtu navrhla Te-
reza Malíková. Nové příspěvky můžete shlédnout 
každý čtvrtek a najít tak inspiraci ke čtení.

veseLÁ věDA

Zábavně vzdělávací blok pro děti, proběhl v pro-
storách knihovny. Pod vedením paní lektorky si 
děti vyzkoušely, co vše se dá s vodou objevovat. 
Ze strany rodičů byl zájem pokračovat se vzdělá-
vacími bloky, pokusíme se naplánovat další.

škoLA v kniHovně
Naši prvňáčci paní učitelky Ivany Kavanové 
a Soni Hemalové si vyzkoušeli hledání písmenek 
za pomoci obrázků s činnostmi. Trošku jsme si za-
soutěžili mezi sebou a následně odhalili skrytou 
tajenku.
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 cha, cha, cha, zasmál se mordechaj…

Kniha Kláry Smolíkové a Tobiáše Smolíka, kde se 
za pomoci příběhu židovského mladíka přenese-
me deseti staletími historie Židů v Čechách. Žáci 
VI. a VIII. třídy nasávali informace a následně plnili 
pracovní listy odpověďmi. 

 Úterní dopolední čtení
Každý druhý týden se setkáváme s žáky VI. a VIII. 
tříd. Paní knihovnice Lada představí horké nácti-
leté knižní novinky, žáci se pochlubí, jaké knihy si 
přinesli ke čtení z vlastních zdrojů, tím získáme 
větší přehled o jejich zájmu, jaká témata právě 
frčí. Další část hodiny tráví žáci čtením. 
Návštěva IV. třídy paní učitelky Venduly Svobodo-
vé, proběhla v duchu seznámení se s knižními no-
vinkami. Některé se nestačily ani ohřát v regálech 

a už odpoledne putovaly ke svým čtenářům. Vyzkoušeli jsme 
si, jak se daří porozumět knižnímu textu za pomoci detektivní 
zápletky.

 Masopustní veselení s mateřskou školou
Už jste někdy poslali basu na výlet? My s dětmi z mateřské 
školy ano! Děti i paní učitelky Radka a Bára se ujaly potřeb-
ného zpívání a tancování, nadšené paní učitelky prožily celou 
slavnost se svými dětmi. Bylo to opravdu krásné! Společně 
jsme obdrželi od naší obce klíč a vyzvali bábu s nůší, koně 
i medvěda k tanci. Krásné veselení to bylo! Žluťáci, Červeňáci 
děkujeme, že děti vedete k tradicím a prožíváte s nimi tyto 
hezké chvíle.

Naprosto bezelstné návštěvy těch nejmladších, to je vždy vel-
ké naplnění a z naší strany obrovský obdiv, jak jsou všechny 
paní učitelky součástí našich projektů. Tentokrát nám celý 
týden nepřálo počasí, ale i tak to děvčata nevzdala a přišla 
se svými dětičkami navštívit knihovnu, o to víc nás návštěvy 
těší, vždyť právě březen, je MĚSÍC ČTENÁŘŮ.
Díky počasí se musely dětičky i zouvat a my si uvědomovaly, 
co vše to obnáší. Paní učitelky jsou zběhlé a vše běželo jak 
po drátku, velké děti, středňáci, malé děti… bundičky, pláš-
těnky, botičky, vše na svém místě a hurá do knihovny za po-
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hádkami. Dobře naladěné a evidentně díky přípravě ve školce 
motivované dětičky tikaly očičkama po knihovně a plně vstře-
bávaly vše, pro někoho nové a v jejich očích kouzelné, až po-
hádkové. Je až k neuvěření, jak všechny třídy zvládly naslou-
chat, účastnit se aktivně programu. Nám to dělalo obrovskou 
radost a v závěru připraveného programu došlo samozřejmě 
na seznámení se s knihou. To bylo nadšení….
Paní učitelky, upřímně obdivujeme vaši práci, trpělivost a nad-
šení. Budeme se moc těšit na další setkání, tentokrát ve vaší 
školce s pohádkou před spaním. 

tŘešně v RUMU A to 
DosLovA!

Velmi zábavné představení, které odehrála sama herečka 
Petra Bučková. Podařilo se jí vtáhnout přítomné publikum 
do děje, a to opět DOSLOVA! Účast byla hojná, a tak se ne-
musíme obávat objednat další PECKU! Děkujeme i vám, divá-
kům, že LISTOVÁNÍ stále baví.

veLikÁni ZA ZRcADLeM
Přednáškové odpoledne s paní spisovatelkou Martinou Bitt-
nerovou všechny obohatilo o informace ze soukromého života 
literárních velikánů Boženy Němcové a Karla Hynka Máchy. 
Tentokrát jsme zvolily dopolední přednášku pro naše senior-

ské čtenáře. Děkujeme, že vás přišlo hodně a zá-
jem o tento druh přednášky je. Můžeme tedy hle-
dat další zajímavé nabídky.

senioR kLUb

viRtUÁLnÍ 
UniveRZitA 
tŘetÍHo věkU
Naše studentky pokračují ve studiu na téma „po-
zoruhodný svět hub“. Většině z nás se při slově 
„houby“ vybaví hlavně sametové kloboučky hříb-
ků, pohodlně usazených v mechu, které s oblibou 
hledáme při procházkách v lese, někomu zase 
spíše bílé hlavičky žampiónů, vykukující z regálů 
v obchodech. Houby ale nalezneme v různých po-
dobách, barvách a velikostech a ačkoli se to tře-
ba na první pohled nezdá, mnoho z nich je nejen 
jedlých, ale také velmi chutných. Naopak některé 
zdánlivě nevinně vyhlížející nám mohou způsobit 
nepříjemné zdravotní problémy. Pojďme tedy po-
odhalit tajemství tohoto pozoruhodného světa. Po-
kud by některý ze seniorů měl zájem o studium, 
rády vás mezi s sebou uvítáme. 
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bernard Minier: Lucia
Zlo se nezastaví před ničím. Proto ho musí zastavit ona. Sku-
pina studentů kriminologie ze španělského města Salaman-
ca odhalí existenci vraha, který své oběti aranžuje podle re-
nesančních obrazů. Je možné, že teď znovu udeřil? Případ 
brutálně ukřižovaného madridského vyšetřovatele tomu na-
svědčuje. Jeho parťačka Lucia Guerrero se s pomocí studentů 
pouští do složitého vyšetřování. Společně budou čelit svým 
nejhorším obávám, vlastní minulosti a pravdě, která je ohav-
nější než všechna zvěrstva z legend a mýtů.

j.R. erickson: ti, co vidí
Jednoho slunečného srpnového rána roku 1935 najde třinác-
tiletá Sophia Grayová svou kamarádku Rosemary, jak se po-
tuluje po lese. Rosemaryiny žluté šaty jsou flekaté a potrhané, 
dívka zvláštně napadá na jednu nohu a má prázdné skleněné 
oči. Zoufale naznačuje Sophii, že jí musí nutně něco ukázat, 
a ta ji následuje. Dvacet let po nálezu Rosemaryina těla se 
Sophia ocitá uvězněná v rozlehlém a děsivě krásném Ústa-
vu pro choromyslné v severním Michiganu. Dostává se do ru-
kou zlovolného doktora, který si za své oběti vybírá pacienty 
s nadpřirozenými schopnostmi. V současnosti, v roce 1965, 
je Hattie, podobně jako před třiceti lety její matka, vedena du-
chem. Noviny ukryté na půdě odhalí tajemství, které ovlivnilo 
život Hattie a jejích sourozenců. Hattie a její sestra Jude se 
vydávají na křížovou výpravu, aby napravily křivdy minulosti 
a odhalily podvod, který jim před deseti lety ukradl matku.

jules Wake: s láskou z Říma
Všechny cesty vedou... k tobě. Lisa se do Říma vydává pátrat 
po otci, kterého si pamatuje jen z dětství. Will v Itálii plánuje 
čerpat inspiraci pro novou restauraci. Náhoda? Jak se to vez-
me... Ve sluncem rozpálených uličkách věčného města to mezi 
bývalými partnery začne nebezpečně jiskřit. Ale každý z nich 
má přece v Římě jiné plány a Lisa nestojí o další zklamání. 
Všude je přece spousta památek, skvělého jídla... A na kaž-
dém kroku Will. Zaslouží si zpackaná láska druhou šanci?

Robert bryndza: osudné svědectví
Detektiv Erika Fosterová se během večerní procházky v okolí 
svého nového domu v Blackheath ocitá na místě činu. Bru-
tálně zavražděná žena je Vicky Clarkeová, která měla svůj 
vlastní podcast o skutečných zločinech. Poté co se Erika při-
pojí k vyšetřování případu, zjistí, že Vicky pracovala na nové 
epizodě podcastu o sexuálním predátorovi, který loví mladé 
studentky v okolí jižního Londýna, a než se v hluboké noci 
vloupá k nim domů, dlouho je sleduje. Jakmile Erika zjistí, že 
všechny Vickyiny poznámky a zvukové nahrávky z jejího bytu 
v době její vraždy zmizely, začíná jí být jasné, že Vicky byla 
jen krok od odhalení útočníka, jenž ji zavraždil proto, aby nebyl 
odhalen a dopaden.
Pak ale přijde šok a Erika musí přehodnotit vše, co si do té 
doby o Vicky myslela a věděla. A s omezeným množstvím indi-
cií a téměř žádnými důkazy musí najít vraha, než udeří znovu.

táňa keleová – vasilková: tichá bolest
Milena, učitelka na mateřské dovolené, měla docela obyčej-
né dívčí sny - potkat toho pravého, se kterým by mohla sdílet 
radosti i starosti všedního dne, mít vlastní domácnost a děti. 

senioR ReLAx
Již tradiční akce pro naše čtenářky seniorky. Po-
hodové dopoledne s parafínem a kávičkou, dopl-
něné představením knižních novinek. Těšíme se 
na další setkání.

děkujeme, knihovnice Iva a Lada

novÉ kniHy
pauline Mai: štěstí voní jako chleba
Potřebuje láska dovolenou? Podle Mily ano. Celé 
týdny byla zamilovaná do Thea a on v ní vzbuzo-
val naděje. Pak ale zjistila, 
že je zasnoubený! Když ještě 
ke všemu zavřeli hotel, ve kte-
rém pracovala, rozhodla se 
zmizet. Nabídka hlídat dům 
ve Skotsku přišla právě včas, 
a tak se Mila ocitla úplně sama 
v malé ospalé vesnici. Její ro-
mantické představy rychle za-
čaly brát za své – nikdo s ní 
ani slůvko nepromluvil, počasí bylo nevyzpytatelné, 
a navíc široko daleko neprodávali pořádný chleba.
To nemohla nechat jen tak! Mila totiž vyrostla v ot-
cově pekárně, a tak se hned mohla pustit do peče-
ní. Z oken domu se linula taková vůně, že překona-
la odpor místních k cizince. Mila začala směňovat 
chléb za marmeládu, teplou šálu, jídlo v hospodě 
či jablka ze zahrádky. A když se v domě objevil 
pohledný syn majitelů Finley, propadla už kouzlu 
Skotska definitivně.

štěpán javůrek: sudetský dům
Je léto 1945, krátce po válce. Mnohé české rodiny 
míří do Sudet, aby zde zabraly domy po odcháze-
jících Němcích. Jiří a Marie Smolíkovi, společně 
se synem Františkem, dorazí 
s celým svým skromným ma-
jetkem do podhorské vsi Gla-
sendorf. Tady úřaduje krutý 
a cynický národní správce 
a člen rudé gardy Vojtěch 
Tomeček. Svým žoviálním 
a podlézavým způsobem na-
bízí rodině krásný sudetský 
dům. Dům Smolíkovy oka-
mžitě nadchne, má jen jeden 
nedostatek. Dosud v něm 
žije původní německá rodina, 
která čeká na odsun. Všichni se tak musejí načas 
naučit žít ve společné domácnosti. Jedni, kteří jsou 
zde novými pány, ale musejí trpět staré obyvatele 
domu. A druzí, kteří zde žili celý život, ale teď jsou 
tu vlastně cizí. A v pozadí toho všeho se objevují 
staré křivdy a rány, které způsobila válka.
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Jejich smích zaplňoval kouty bytu. To vše se jí splnilo. Pak ale 
její manžel přišel o práci a rodina se musela potýkat s finanční 
nouzí. Destruktivní hádky byly na denním pořádku. Brzy zjisti-
la, že to není to nejbolestivější, co jim osud přichystal.

jodi picoult: kniha dvou cest
V jediném okamžiku se pro Dawn Edelsteinovou všechno změ-
ní. Sedí právě v letadle a má se připravit na nouzové přistání. 
Hlavou jí proběhne spousta myšlenek, ale 
nejvíce ji překvapí, že žádná se netýká je-
jího manžela, ale muže, jehož naposledy 
viděla před patnácti lety. Dawn jako zázra-
kem přežije, ale stejně tak i všechny po-
chybnosti, které se tak náhle vynořily. Má 
dobrý život. Doma ji čeká manžel Brian, 
milovaná dcera a její práce, kdy klientům 
ulehčuje přechod mezi životem a smrtí. 
Jenže kdesi v Egyptě žije vědec Wyatt 
Armstrong, který odkrývá starověká po-
hřebiště. Archeologii se Dawn kdysi také věnovala, ale život ji 
nakonec zavál jinam. A když se teď zdá, že jí osud nabízí dru-
hou šanci, už si není tak jistá volbou, kterou kdysi učinila.

Linda castillo: strmý pád
V motelu je nalezeno mrtvé tělo mladé ženy. Případu se ujímá 
policejní náčelnice Kate Burkholderová, která si uvědomuje, 
že oběť znala. Rachael Schwartzová byla půvabná, ale pro-
blémová amišská dívka, která před lety opustila společenství 
a utekla z Painters Millu. Proč se vrátila do města? A kdo mohl 
mít důvod k brutální vraždě? Kate začíná pátrat v Rachaelině 
minulosti, ale čím víc toho o jejím životě zjišťuje, tím více si uvě-
domuje, že měla nepřátel více než dost – a to jak ze strany 
amišů, tak Američanů. Mohla za to její výbušná povaha i ne-
ochota podřídit se jakýmkoli pravidlům. Na povrch pozvolna 
vyplouvají tajemství, jež měla zůstat skryta, a bezohledný vrah 
je rozhodnut zastavit Kate za každou cenu.

jørn Lier Horst: katharinina šifra
William Wisting přijíždí k domu Martina Haugena, odkud 
před čtyřiadvaceti lety zmizela Haugenova manželka Katha-
rina. Případ se nikdy nepodařilo vyřešit. Oba muži se během 
dlouhého vyšetřování spřátelili, a tak Wisting Haugena v den 
Katharinina zmizení každý rok navštěvuje. Jenže tentokrát je 
dům zamčený a Haugenův telefon hluchý. Téhož dne navštíví 
Wistinga kriminalista Adrian Stiller z Kriposu - případ Kathariny 
Haugenové souvisí s jiným podivným zmizením.

vÝběR novinek yoUnG ADULt

colleen Hoover: kosti v srdci
Beyah se nemůže dočkat, až nechá minulost za sebou a vydá 
se na cestu k lepším zítřkům. Od vysněné budoucnosti ji dělí 
jen dva krátké měsíce. Dokud nečekaná smrt nezpůsobí, že 
Beyah nemá kam jít. A tak je nucena strávit zbytek léta na po-
loostrově v Texasu s otcem, kterého sotva zná. Beyah má 
v plánu držet se při zemi a nechat léto hladce plynout, její nový 
soused Samson jí ale tento plán překazí. Samson a Beyah ne-
mají na první pohled nic společného. Ona pochází z chudé 

rodiny bez vyhlídek, on je bohatý a privilegovaný. 
Jedno však mají společné: oba je přitahují smut-
né věci. Což znamená, že jsou přitahováni jeden 
k druhému.

coollen Hoover: život jedna báseň
Po nečekané smrti svého otce je osmnáctiletá La-
yken nucena být tou silnou kvůli své matce i mlad-
šímu bratrovi. Navenek vypadá odolná a houžev-
natá, ale uvnitř ztrácí naději.
Na scénu přichází Will Cooper. Atraktivní, jed-
nadvacetiletý nový soused od vedle s fascinující 
vášní pro recitaci poezie a jedinečným smyslem 
pro humor. Během několika dní vzájemného oťu-
kávání si Will a Layken vybudují intenzivní emo-
cionální spojení, které v Layken probudí novou 
naději.
Nedlouho po úžasném prvním rande jsou navrá-
ceni do reality šokujícím odhalením, jež je nutí je-
jich vztah okamžitě ukončit. Denní interakce jsou 
neskutečně bolestivé, protože se snaží najít vzá-
jemnou rovnováhu mezi pocity, které je k sobě táh-
nou a tajemstvím, co je od sebe drží.

jenn bennett: kudy ke hvězdám
Jen lesy, hvězdy... a kluk, který jí zlomil srdce. 
Od loňského školního plesu se bývalí nejlepší ka-
marádi,  teď úhlavní nepřátelé, Zorie a Lennon sna-
ží jeden druhému vyhýbat ze všech sil. Ale když se 
kempování s partou kamarádů tak trochu nepove-
de, ocitnou se uprostřed divočiny. Sami. Spolu. Co 
by se mohlo pokazit? Zatímco se ti dva noří hlouběji 
a hlouběji do severokalifornské divočiny, vyplouvají 
na povrch křivdy, chyby, tajemství i skrývané poci-
ty. Kouzlo třpytivé noční oblohy a vůně lesů je silné, 
ale může mít tohle putování vůbec dobrý konec?

kendare blake: tři temné koruny
První díl temné fantasy série plné vášní a intrik. 
Na ostrově Fennbrinu se v každé generaci rodí 
trojčata – tři královny, rovno-
cenné dědičky trůnu. Mira-
bella ovládá živly. Lusknutím 
prstů dokáže přivolat pla-
meny nebo prudkou bouři. 
Katharina může pozřít nej-
prudší jedy, aniž by ji za-
bolelo břicho. Arsinoe zase 
umí vykouzlit nejrudější růži 
i krotit šelmy. Každá z nich je 
jedinečná, ale jen ta nejlepší 
může získat korunu. V den jejich šestnáctin proto 
začíná souboj. A hrát se bude na život a na smrt.

neal shusterman: bez citu
Tři přátelé, jejichž cesty svedla náhoda sice unikli 
rozpojení, děsivé proceduře, která z nich měla uči-
nit zdroje náhradních orgánů pro vyvolené, ale zda-
leka nemají vyhráno. Connor, Risa a Lev ve zvrá-
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David Walliams: nejhorší rodiče na světě
Jasně, někteří (a přiznejme si, že vlastně skoro všichni) rodiče 
jsou trapní! Jenže to není nic proti rodičovské sebrance v té-
hle sbírce deseti příběhů sepsané Davidem Walliamsem. Jsou 
to prostě nejhorší tátové a mámy na celém širém světě, ba 
možná v celém vesmíru! Zacpěte si nos, protože tátovi Petru 
Puchovi smrdí nohy na sto honů. Kliďte se z cesty ďábelsky 
rychlé Uršule Uspěchané. A co teprve když váš táta krade dě-
tem hračky? Nebo když je vaše máma posedlá úklidem a ohá-
ní se záchodovou štětkou nebo mopem jako divá? Nemluvě 
o tom, jak příšerně je vymóděná! A úplně nejhorší trapárna je, 
když vaše máma učí na škole, kam chodíte. Ilustracemi opět 
doprovodil skvělý Tony Ross.

stephen William Hawking: jirkův tajný klíč k vesmíru
Za vším je útěk Jirkova ochočeného prasátka. Díky němu se 
Jirka seznámí se svými sousedy - Aničkou a jejím otcem Eri-
kem, který se zabývá vědou. Erik má nejvýkonnější počítač 
na světě a říká mu Kosmo. Ten dokáže vyslat Jirku a jeho ka-
marády na jakékoli místo ve vesmíru. Kosma by ovšem rád 
využil i někdo jiný - a Erik s Jirkou se tím dostanou do obrov-
ského nebezpečí. Ve vesmíru totiž není nic nebezpečnějšího 
než černá díra... Kniha se čte jedním dechem a spojuje ve-
selé dobrodružství s vědeckými údaji o vesmíru. Najdete v ní 
nejnovější poznatky o černých dírách od Stephena Hawkinga 
a také mnoho barevných fotografií přímo z kosmu.

ceném světě budoucnosti 
potkávají nečekané spojence 
i kruté a bezcitné protivníky 
a z těchto setkání vyvstávají 
otázky, kde život začíná a kon-
čí – a co vlastně znamená žít. 
Dlouho očekávané pokračo-
vání románu „Bez šance“ při-
náší nejen napětí a akci, ale 
jak už to u Neala Shusterma-
na bývá, také mnoho podnětů 
k zamyšlení, které není snadné vystrnadit z hlavy.

Michaela Dopitová: křídla vážky
Elena se kvůli neshodám s otcem přestěhovala 
na vesnici poblíž Olomouce. Díky novým kamará-
dům se seznámí s partou místních kluků, o kterých 
se povídá, že s dívkami si jen zahrávají a sbírají je 
jako trofeje. Eleně se nechce věřit, že mezi ně patří 
i Tadeáš – sympatický spolužák, který stejně jako 
ona miluje knihy a skvěle se s ním povídá. A nejen 
to… Jaká je však jeho skutečná tvář? Má věřit kle-
pům, nebo tomu, co jí Tadeáš říká?

vÝběR Z novinek pRo MLADšÍ Děti

Adam kay: báječná medicína podle Adama
Tahle úžasně odporná učebnice biologie vás 
zaručeně bude bavit! Nechutné a neuvěřitelně 
vtipné dějiny lidského těla 
v podání autora bestselleru 
Anatomie od Adama. Kdysi 
dávno to byla fakt zábava, 
tedy pokud rádi nosíte krouž-
kovou zbroj nebo sekáte hla-
vy, jenže kdysi dávno měli 
taky takový MALINKATÝ 
PROBLÉMEČEK… doktoři 
tehdy vůbec netušili, jak fun-
guje lidské tělo. Je na čase 
zjistit, proč si staří Egypťané mysleli, že mozek je 
jen nanicovatá nádivka lebky, která by se klidně 
dala vyhodit do popelnice, proč učitelé nutili své 
žáky kouřit cigarety, proč holiči svým zákazníkům 
uřezávali nohy a proč se dřív platilo za prdění. (Je 
mi to líto, ale dneska už vám za to nikdo nezapla-
tí.) Dostanete odpovědi na otázky, které by vás 
ani nenapadly, jako třeba: Proč pacienti kloktali 
čůrání? Jak doktor zachránil životy pomocí prač-
ky, plechovky od fazolí a páru starých párků? 
Čemu se říkalo velký puch? (Ne, nebojte, doktoři 
tak neříkají vašemu zadku.) Jestli jste připravení, 
dejte si kolíček na nos (v těch dobách totiž byla 
všude spousta smradlavého hnisu), vezměte si 
holínky (také tam bylo hodně hovínek, co si bude-
me říkat), umyjte si ruce (protože oni si je tenkrát 
nemyli a jak dopadli!) a pojďte objevovat nechut-
né a příšerné dějiny lidského těla!
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štejna), jsou objektivně posouzeny – přezdívka Kazivoj (pro 
jeho údajnou neschopnost velet velkým bojovým formacím) 
tedy částečně platila, neboť Matyáš Gallas byl úspěšný zejmé-
na při obléhání strategických bodů – hradů, měst, pevností.
Kniha „Umění vojenství 1600 – 1648“ je informativně objevným 
a počtem stran nejrozsáhlejším svazkem edice Útrapy a hrůzy 
třicetileté války - její text doplňují kvalitní černobílé i barevné 
fotografie, pouze někde si zařádil „tiskařský šotek“.  

Mgr. Tomáš Koch: Umění vojenství 1600 – 1648
Základy vývoje taktik a formací v 1. polovině 17. století, edice: 
Útrapy a hrůzy třicetileté války - sv. 10, ISBN: 978-80-88030-
70-6, 218 str. + 16 str. barevné přílohy, 1. vyd., Bohumír Němec 
– Veduta, České Budějovice v roce 2023 (v tiráži uveden rok 
2022).    

autor textu na žádost o zveřejnění: 
Stanislav Vaněk 

UMěnÍ vojenstvÍ   
1600 – 1648 
recenze knihy 

Třicetiletá válka ovlivnila celkovou mocenskou 
rovnováhu v Evropě a před podpisem vestfálské-
ho míru docházelo k bitvám na souši i na moři. 
Pod prapory armád katolické i protestantské stra-
ny umírali muži, kteří plnili rozkazy svých velitelů, 
z nichž generálové Albrecht z valdštejna a Ma-
tyáš Gallas zanechali mj. dějinný odkaz v seve-
rovýchodních Čechách jako vlastníci rozsáhlého 
pozemkového majetku a s ním spojeného hos-
podářského celku. O třicetileté válce bylo řečeno 
a napsáno mnohé, ale kniha od Mgr. Tomáše Ko-
cha je poněkud odlišná. 

V publikaci „Umění vojenství 1600 – 1648“ je cel-
kový obraz vojenského života (a smrti v boji) 1. 
poloviny 17. století popsán pohledem na odlišnou 
strategii vojenských „škol“ několika zemí, bitevní 
taktiku jednotlivých armád, celkovou organizaci 
vojenských těles i jednotlivých bojových forma-
cí. Zásluhou autorova badatelského přístupu se 
lze dovědět informace o vizuálním vnímání bitev 
a reáliích polních tažení i vojenského tábora, které 
se týkaly vojáků i osob zajišťujících trén. Značný 
prostor je věnován postupným změnám vojenství 
- v této souvislosti je zmíněna reforma lehkého 
jezdectva provedená Albrechtem z valdštejna. 
Také schopnosti Matyáše Gallase, vrchního velite-
le císařské armády (po smrti generalissima Vald-

† ¢

UkLiĎMe Česko 
Vážení spoluobčané, jako v minulých letech je na jaře orga-
nizována na celostátní úrovni akce „Ukliďme Česko“, v tomto 
roce je to v sobotu 1. dubna. Pro letošní rok jsme se opět roz-
hodli podpořit občany, kteří jsou rozhodnuti a ochotni se opět 
zúčastnit jarního úklidu veřejného prostoru, který proběhne 
v 1. polovině dubna 2023 následujícím způsobem: 
► pytle na odpad budou k vyzvednutí ve Sběrném místě Kněž-

most 
► sebraný odpad bude možno bezplatně odevzdat ve Sběr-

ném místě Kněžmost
► sebraný odpad bude možno zanechat na vybraném místě 

v dané lokalitě a ten bude po nahlášení odvezen pracovníky 
technické čety Kněžmost

► kontaktní osobou pro výdej pytlů, příjem odpadu a případný 
odvoz shromážděného odpadu z určeného místa je vedoucí 
technické čety Libor Nový – 605 241 418

► organizátoři pro danou lokalitu nebo osadu se mohou sami 
zaregistrovat na www.UklidmeCesko.cz a získat tak materi-
ální podporu i celostátních organizátorů

► případné dotazy Vám zodpovíme na telefonním čísle 
605 241 418 

Akce je jako každoročně opět dobrovolná a je na úvaze kaž-
dého, zda se připojí …. 
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v ZUbnÍ oRDinAci 
pŘijMoU sestŘiČkU 
Společnost Medicare CPP, s.r.o., zubní ordinace v Kněž-
mostě, přijme zdravotní sestru na práci zubní asistentky. 
Praxe v zubní ordinaci není nutností. Vše rádi naučíme. 
Požadujeme milé vystupování a zájem o práci. Kontakt - 
MUDr. Pfefferová na tel. 775 562 772.

HLeDÁMe obsLUHU 
sběRnÉHo MÍstA

Obec Kněžmost hledá obsluhu sběrného místa 
v Kněžmostě. Práce na poloviční úvazek ve dnech 
pondělí, středa a sobota. Přejímka odpadů, odpo-
vědnost za třídění a pokladnu. 
Požadujeme pečlivost, trestní bezúhonnost, spoleh-
livost, samostatnost, stručný životopis. 
Zájemci se mohou hlásit u vedoucího technické 
čety pana Libora Nového na tel. č. 606 806 740 
nebo e-mailu: libor.novy@knezmost.cz.
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Uzávěrka letního zpravodaje 2/2023 bude 8. června 2023

JUBILEA NAD 70 LET OSLAVÍ
duben
Prášková Eva  Srbsko
Koudelková Marie Kněžmost
Stejskalová Jarmila Kněžmost
Picková Eva Kněžmost
Stádníková Jana          Suhrovice

 
květen
Jarošová Hana  Kněžmost
Šimáňová Eva  Kněžmost
Koprnický Josef  Malobratřice
Sládeček Jiří  Kněžmost
Kautzká Marcela  Kněžmost
Brdlíková Věra  Úhelnice
Šturcová Jiřina  Násedlnice
Beranová Marie  Žantov

červen
Malečková Miloslava  Soleček
Bartášková Marie  Lítkovice
Zajícová Ivana  Úhelnice
Najman Ladislav  Kněžmost
Koudelka Václav  Kněžmost
Petřinová Helena  Malobratřice
Bartoňová Libuše  Kněžmost
Kyselová Věruška  Žantov

NARODILI SE
Anna Grosmannová Kněžmost
Linh Dan Le Kněžmost
Kristián Čáp Kněžmost
Jana Jiráčková Kněžmost
Barnabáš Brothánek Kněžmost
Ellena Vávrová Malobratřice
Anna Kaiserová Kněžmost
Julie Pavlíková Kněžmost

ZEMŘELI
Vrabec Jiří  Úhelnice
Hendrychová Marie  Kněžmost
Antošová Jana  Násedlnice

Veselé Velikonoce, jarní pohodu 

a bohatou pomlázku, 

přeje

redakční komise a obec Kněžmost.


