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od 20.00 hodin live 

TRIO KENT
bohaté občerstvení, pečené makrely, 

speciality z grilu a udírny
přijďte posedět, poslechnout, zatančit, ochutnat... 

vstupné od 20.00 hod. 80 Kč
(maminky s dětmi a důchodci vstup zdarma)
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Nové nádoby na tříděné odpady
Městys využil nabídky společnosti EKO-KOM – provozovatele systému sběru a recyklace oba-
lových odpadů, na bezplatnou vypůjčku nádob na tříděné odpady. Některé dosluhující nádoby na 
sběr plastů umístěné u Restaurace Pod Lípou tak budou vyměněny za nové. Dále městys zvažuje 
zřízení nového sběrného hnízda. Případné Vaše tipy a návrhy k umístění nádob na sběr tříděných 
odpadů přivítáme. 

Revize stromů
Za účasti specializované firmy zahájil městys revizi stromů v lokalitě Pod Hradiskem (nad vodní 
nádrží Brudně) a kolem hřbitovní zdi. Po vypracování odborného posudku a vyřízení všech po-
třebných povolení dojde v obou lokalitách k odstranění nevyhovujících stromů a výsadbě nových, 
účelných dřevin. 

Parkovací plocha u KD
Na konci měsíce května byla zpěvněna plocha u kulturního domu, pro parkování motorových vozi-
del návštěvníků kulturního domu. 

iNfoRmace  z  RaDNice

UPozoRNĚNÍ – PiTNÁ VoDa
Úřad městyse Knínice vyzývá všechny odběratele pitné vody z veřejného vodovodu k maximálnímu 
šetření pitnou vodou, které spočívá v zákazu zalévání a kropení vodou z veřejného vodovodu, zákazu 
napouštění a doplňování bazénů, včetně jakýchkoliv nádrží na vodu a zákazu umývání motorových 
vozidel z veřejného vodovodu. Účelem je zajištění hospodárného a šetrného nakládání s pitnou vo-
dou. Toto opatření je vynuceno dlouhodobým obdobím sucha. Děkujeme za pochopení. 

Pořízení nůžkových párty stanů
Prostřednictvím Svazku obcí Boskovicko se městys zapojil do dotačního projektu Jihomoravského 
kraje na pořízení nůžkových párty stanů. Pořízené stany vybavené bočnicemi bude možné využít 
při pořádání různých venkovních akcí městysem, místními spolky a organizacemi. 



2

Dětský den
Tradiční akcí pro naše nejmenší je oslava Mezinárodního dne dětí. Ten letošní se v Knínicích uskutečnil 
v sobotu 3. 6. 2017 v areálu kulturního domu. Soutěžilo celkem 85 dětí. Získávaly body a ty pak vy-
měňovaly za sladké odměny. V doprovodném programu zatancovaly děti z místní mateřské školy, pod 
vedením paní učitelky Lenky Jarůškové. Poté následovalo vystoupení kouzelníka Lukyho. Po kouzlení 
se Luky dětem věnoval ještě téměř hodinu při zábavném tvoření z nafukovacích balonků. Všechny děti 
dostaly mimo jiné poukázku na zhotovení fotografie fotografem Markem Hrdým a odnesly si tak domů 
pěknou památku na tento den. Děkujeme členům SDH Knínice a všem pomocníkům na stanovištích, 
kteří věnovali kus svého volného času našim dětem. 

Vítání občánků
Letos poprvé, v neděli 4. 6. 2017, jsme se setkali s našimi nejmenšími občánky. Proběhlo totiž vítá-
ní občánků, při kterém jsme do svazku našeho městyse přivítali společně s rodiči, případně dalšími 
rodinnými příslušníky, 6 těchto dětí:
Gabriela Litviková, Knínice 178
David Valík, Knínice 65
Patricie Kopecká, Knínice 278
filip foerster, Knínice 107
Darina Přibylová, Knínice 116
michal Pecen, Knínice 224
Dětem přejeme do života pevné zdraví, rodinnou pohodu, rodičům zase spoustu trpělivosti a krás-
ných chvil prožitých s jejich ratolestmi.
V neposlední řadě děkujeme dětem z místní MŠ a ZŠ a rovněž jejich paním učitelkám za pěkné 
vystoupení. 
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Přejeme Vám krásné letní dny plné slunce a pohody. 



4

oDPaDy
odvoz domovního odpadu: 6. 7., 20. 7.
   3. 8., 17. 8., 31. 8.

Provozní doba skládky: 15. 7., 29. 7.
 12. 8., 26. 8. – sobota
 8.00–15.00 hodin

Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Pan Bílek – 774 680 100
Uložení odpadů na skládku hlásit předem v kan-
celáři Úřadu městyse Knínice.
Cena za uložení 1 tuny – zemina 36 Kč, 
 – stavební suť 109 Kč.

KNiHoVNa
Půjčovní doba:
úterý 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8. 
od 16.00–19.00 hodin

Celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz

SBĚRNÝ DVŮR KNÍNice – ReKoNSTRUKce
TERMÍN OTEVŘENÍ NOVÉHO SBĚRNÉHO 
DVORA BUDE OZNÁMEN MÍSTNÍM ROZ-
HLASEM.

elektrowin – 11 let zpětného odběru
Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze 
železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let předali k recyklaci, 
by se takových rozhleden dalo postavit 750. 
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající ne-
rostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu využít 
kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba 
je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let svého 
působení zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, co představuje více než 17 milionů spo-
třebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilome-
trů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat 
už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou 
masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti. 
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, vi-
deorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních 
letech nahrazovány paměťovými médii. 
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se nao-
pak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí 
výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. 
Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve 
vlastních firemních muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů se ale začal rodit teprve na počát-
ku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před jedenácti roky, kdy se do české legisla-
tivy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé 
skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, 
chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že 
nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá 
úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
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ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití 
a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí 
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, 
tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů 
o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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šKoLa  a  šKoLKa

o pohár krále Jiřího z Kunštátu
V pátek 26. 5. 2017 vyrazila skupina sportovců z prvního stupně reprezentovat naši školu v atletic-
ké soutěži „O pohár krále Jiřího z Kunštátu“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. kategorie 3 dívky 
a 3 chlapci z 2. a 3. třídy a II. kategorie 3 dívky a 3 chlapci ze 4. a 5. třídy. Všichni žáci museli 
zvládnout všechny disciplíny - hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint na 50m a vytrvalostní 
běh na 400m a 600m. Ve volné chvilce mohly děti využít skákací hrad nebo si zajít na malé ob-
čerstvení. Do soutěže bylo přihlášeno 18 škol, dohromady přes 600 sportovců. Sportovní nasazení 
se vyplatilo. Naši sportovci obsadili krásné, ale nepopulární 4. místo ve skoku dalekém (Vojtěch 
Buryška výkonem 3,41 m) a 5. místo za hod kriketovým míčkem (Jakub Smékal výkonem 36,27 
m). K úspěchu gratulujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů do dalších let.

Mgr. Eva Vlachová

olympiáda 1. tříd ve Velkých opatovicích 
Ve středu 24. 5. 2017 se naši sportovci 1. třídy zúčastnili olympiády ve Velkých Opatovicích. Re-
prezentaci tvořilo 10 dětí (Anna Mahelová, Aneta Máyerová, Marie Střelcová, Klára Novotná, Ema  
Fousková, Tomáš David, Kryštof Širůček, Jan Dvořák, Tadeáš Sedláček, Aleš Malach). Děti soutě-
žily v atletických disciplínách: běh na 50 m, maratón 400 m, skok z místa, hod kriketovým míčkem. 
Všichni závodili s největším nasazením.
Po atletických závodech nás čekal pohádkový les, ve kterém jsme plnili úkoly s pohádkovými by-
tostmi. Všechny sportovce musím moc pochválit za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Ivona Kobylková 
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Výlet do Březové nad Svitavou
V sobotu 17. 6. 2017 jsme s patnácti dětmi z kroužku Hry v přírodě podnikli závěrečný výlet. 
Naším cílem byl přírodní lanový park a rozhledna Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou. Počasí 
nebylo vůbec ideální. Prudce se ochladilo a po obloze se hrozivě honily mraky, ale nakonec nám to 
vyšlo a začalo drobně poprchávat, až když jsme čekali na zpáteční vlak. Lanových překážek jsme 
si tak náležitě užili, zdolali jsme i rozhlednu, kluci si postavili přístřešek a všichni si kromě zážitků 
odvezli i něco na památku. Děkujeme všem, kteří se pravidelně kroužku zúčastňovali i rodičům, za 
jejich spolupráci!

Danka Ošlejšková a Olča Oujeská
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Červen v mateřské škole
Hned na začátku měsíce jsme se autobusem vydali do ZUŠ ve Velkých Opatovicích, která měla Den 
otevřených dveří. Nahlédli jsme do výtvarné dílny i hudebního salónu, kde nám byly představeny 
hudební nástroje, na které se děti učí hrát. Zaujala nás i výstava výtvarných prací. Nacvičovali jsme 
na besídku a vyráběli dárky pro rodiče. Vymalovávali antistresové omalovánky a užívali si nádher-
ného počasí (občas jsme se museli před sluníčkem i schovávat). V lesní třídě se hodně tvořilo z pří-
rodnin (dům, obchod, domky pro šneky). Pozorovali jsme brouky, vodní živočichy a stále oblíbené 
šneky. Na den dětí se u maringotky otevřel „masážní salón“. Pohoupali jsme děti v kolébce z deky 
(u maminky v bříšku), a pak přišla na řadu masáž míčkem a sluníčkem nahřátými kameny. Samotná 
oslava dětského dne proběhla v pondělí 5. 6. Děti měly celý den k dispozici skákací hrad, odpoledne 
pak předvedly rodičům, co pěkného se naučily a na zahradě si pak mohly opéct párky a pochutnat 
si na melounu. 12. 6. jsme se vydali do Brna do planetária a 14. 6. jsme se rozloučili s předškoláky 
jejich slavnostním pasováním na školáky. Děti dostaly na památku společnou fotografii a knížku  
a rodiče se dověděli, čím by jejich děti chtěly jednou být. Ty odvážné pak poslaly rodiče domů  
a zkusily, jaké to je ve škole večer a v noci. Koncem měsíce jsme měli ve školce dvě návštěvy. Nej-
prve to byly dobrovolnice z drogerie dm s programem Zdravé zoubky. Ukázaly dětem, jak si správ-
ně čistit zuby a jaký kartáček a pastu používat, pohrály si s nimi a věnovaly jim drobné dárečky. 
Druhou návštěvou pak byly děti z MŠ Šebetov. Děti ze Žabek si uspořádaly holčičí a klučičí den. 
Děvčata jela do Boskovic na návštěvu za svojí kamarádkou a kluci podnikli dobrodružnou cestu 
k boskovskému židovskému hřbitovu a do Pilského údolí. V horkých letních dnech jsme k osvěžení 
hojně využívali mlžítko, které nám na zahradu pořídil pan ředitel.

Mgr. Daniela Ošlejšková
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Ukončení školního roku 2016–2017
Čas plyne, opět je tu 30. červen a je to téměř neuvěřitelné, jak rychle školní rok uběhl. Není vyzna-
čen v kalendáři jako státní svátek ani jako významný den, ale pro nás, kteří chodíme do školy, je 
tento den téměř tím nejdůležitějším dnem v roce. Myslím si, že se na něj ve velké většině těší nejen 
žáci, ale i zaměstnanci školy. 

Končí nejen měsíc červen, ale i další školní rok. Zvláště významným dnem je pro žáky devátého 
ročníku, protože je jejich posledním dnem na této škole. začínají si uvědomovat, že čas zde 
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Koncert a představení nového učitele dechových nástrojů ze zUš Velké opatovice

strávený byl z nejbezstarostnějším obdobím jejich života. Jejich cesty se rozcházejí a každý 
směřuje za svým zvoleným životním cílem. Letos poprvé poznají určité rozpaky a nejen čisté 
nadšení z nadcházejících prázdninových dnů. Dnes se loučí s částí svého života, zároveň se těší na 
novou budoucnost a na svou základní školu budou už jen vzpomínat. Na své životní pouti hlavně 
na to co se jim podařilo, na kamarádství, na společné zážitky, na již bývalé učitele, ale i na ostatní 
zaměstnance školy, ke kterým byli mnohokrát kritičtí a měli pocit, že nároky na ně kladené jsou 
veliké, že je to zbytečné a že je vlastně přetěžujeme. Brzy však většina absolventů pochopí, že vše 
bylo pro jejich dobro a budou často vzpomínat na roky strávené na základní škole. Byla to příprava 
na náročnější přístup na středních školách a i pro celý budoucí život. 
Přeji jim při této příležitosti mnoho štěstí a úspěchů v budoucí životní etapě.

Jako každý rok se i letos loučíme se žáky naší MŠ. Dne 14. června proběhlo v prostorách školky 
slavnostní rozloučení 26 předškoláků a jejich rodičů s učitelkami MŠ. Většinu z nich po prázdni-
nách opět přivítáme, ale tentokrát již jako školáky.

Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli a přispěli svou prací ke zdár-
nému průběhu školního roku, všem představitelům Městyse Knínice i spádových obcí, dále všem 
sponzorům, příznivcům a přátelům školy, bez  jejichž pomoci by provoz školy byl nemyslitelný.

A jako každý rok, úplně na závěr přijměte přání hezkého a pohodového prožití prázdnin, dovole-
ných, abychom načerpali hodně sil do nového školního roku. 

Mgr. Jiří Horníček
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SPoRT

oDDÍL TJ 
maLÁ HaNÁ 
KNÍNice

Letošní Turnaj přípravek – SULKom cUP 2017 proběhl v sobotu 17. 6. 2017 za účasti 12 muž-
stev mladší i starší přípravky. Celkový počet – 103 hráčů je v dosavadní historii pořádaných turnajů 
rekordní. Příjemnou skutečností byla i účast 5 hráček. Sehrálo se celkem 36 utkání souběžně na 3 
menších hřištích s následujícími výsledky:
Mladší přípravka:    Starší přípravka:
1. Knínice „A“    1. Knínice „B“
2. Lipůvka    2. Letovice „A“
3. Ostrov     3. Knínice „A“
4. Svitávka    4. Letovice „B“
5. Protivanov    5. Svitávka
6. Knínice „B“    6. Protivanov
Všichni holky a kluci obdrželi medaile a sladkosti, vítězové poháry a ti nejlepší jednotlivci indivi-
duální ceny.

Vedení TJ

Břeclav cup 2017
Dne 8. 6. 2017 se výběr hráčů starší přípravky OFS Blansko ročníku narození 2006, zúčastnil 
turnaje v Moravském Žižkově s názvem Břeclav Cup 2017, kterého je pravidelným účastníkem. 
Do nominace se na základě výběru komise mládeže OFS Blansko dostali dva z našich hráčů Da-
libor Ambroz a Eliáš Měkota. Na turnaji, ve kterém se utkali reprezentanti jednotlivých OFS, 
nakonec obsadili 5. místo, kdy několika těsnými prohrami v závěrečných minutách utkání, přišli  
o medailové umístění. I přesto se naši hráči v silné konkurenci neztratili, naopak byli výraznými 
osobnostmi blanenského výběru a svým kvalitním výkonem se významně podíleli na předvedené 
hře a celkovém herním dojmu, za což jim patří velké poděkování a gratulace.

Tomáš Měkota
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odehrané zápasy
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UPLyNULé  aKce
Knihnický pochod
V sobotu 27. 5. 2017 za krásného počasí + 27 °C jsme se zúčastnili IV. ročníku KNIHNICKÉHO PO-
CHODU 2017 s partou z Boskovic a Velkých Opatovic. Vydali jsme se po trase – Šebetov, kaple sv. 
Anny, Křižné, Pilka, Bělské údolí, Pohora a zpět kolem Zeleného kříže, směr Šebetov a Knínice. Po-
děkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě pochodu a v neposlední řadě účastníkům pochodu. 

Manželé Hladcí. 

Děkujeme paní Janků a panu Hladkému za spolupráci při určení a vytyčení trasy hlavního pochodu. 
ÚM

Letní knínická olympiáda
V úterý 13. 6. 2017 jsme již tradičně zakončili Cvičení pro rodiče s dětmi olympiádou. Soutěžili jsme  
v běhu na krátkou vzdálenost, ve skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem. Své schopnosti jsme si moh-
li porovnat i s dětmi, které do cvičení nechodily. Všichni se velmi snažili, a proto byli také náležitě oceněni.

Danka Ošlejšková a Hanka Harnová
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aKce  BoSKoVice

farní den
V neděli 18. června odpoledne se konal farní den. Na místním farním hřišti a přilehlé zahradě se 
sešla spousta lidí z naší obce, ale i z širého okolí k příjemnému posezení a k nejednomu kulturnímu, 
sportovnímu či gurmánskému zážitku. Vidět tolik lidí všech věkových kategorií, kteří se sešli, aby vy-
tvořili jedno společenství, ve kterém může růst přátelství, vzájemné pochopení a podpora, v mnohých 
zanechal silný dojem. Bavili jsme se opravdu dobře, třeba u maňáskového divadla, při slaňování ze 
střechy sýpky, při jízdě na koni, anebo při střílení z luku. Děti si vyrobily zvířátkovou kšiltovku, za-
skákaly na trampolíně, anebo plnily úkoly na farní zahradě. Ti, co si přišli popovídat a pojíst něco dob-
rého, byli snad také spokojeni, protože už tradiční kýta byla i letos výtečná. Počasí nám vyšlo, takže co 
víc si přát... Ať se zase za rok ve zdraví sejdeme třeba i s některými z vás na dalším farním dnu.

Organizátoři FD

ČERVENEC
2. 7. Park u Zámeckého skleníku BoSKoVicKÁ KaPeLa / nedělní koncert

6. – 9. 7. Letní kino / Zámecký skleník / Hrad Boskovice / Muzeum regionu Boskovicka
feSTiVaL BoSKoVice 2017 unijazz@unijazz.cz

7. 7. Nádvoří Zámku Boskovice yeLLoW SiSTeRS: zVĚŘiNec / koncert pro děti v rámci 
Boskovického pohádkového hřebínku /

14. 7. Nádvoří Zámku Boskovice BoSKoVicKÝ PoHÁDKoVÝ HŘeBÍNeK
/ divadelní představení pro děti /

14. 7. Letní kino eWa faRNa + HoST miRai / Open-air koncert /

16. 7. Park u Zámeckého skleníku PRomeNÁDNÍ KoNceRT / nedělní koncert Promenádní sezóny /

21. 7. Nádvoří Zámku Boskovice BoSKoVicKÝ PoHÁDKoVÝ HŘeBÍNeK
/ divadelní představení pro děti /

23. 7. Park u Zámeckého skleníku PRomeNÁDNÍ KoNceRT: BoSKoVĚNKa
/ nedělní koncert Promenádní sezóny /
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zÁBaVa

28. 7. Nádvoří Zámku Boskovice BoSKoVicKÝ PoHÁDKoVÝ HŘeBÍNeK
/ divadelní představení pro děti /

30. 7. Park u Zámeckého skleníku PRomeNÁDNÍ KoNceRT / nedělní koncert Promenádní sezóny /

SRPEN
4. 8. Nádvoří Zámku Boskovice BoSKoVicKÝ PoHÁDKoVÝ HŘeBÍNeK
/ divadelní představení pro děti /

6. 8. Park u Zámeckého skleníku PRomeNÁDNÍ KoNceRT / nedělní koncert Promenádní sezóny /

11. 8. Nádvoří Zámku Boskovice BoSKoVicKÝ PoHÁDKoVÝ HŘeBÍNeK
/ divadelní představení pro děti /

12. 8. Boskovice a okolí PocHoD Po SToPÁcH P. šeVČÍKa

13. 8. Park u Zámeckého skleníku PRomeNÁDNÍ KoNceRT / nedělní koncert Promenádní sezóny /

15. – 27. 8. Arboretum Šmelcovna TRÁVy, TRVaLKy / prohlídky arboreta /

18. 8. Nádvoří Zámku Boskovice BoSKoVicKÝ PoHÁDKoVÝ HŘeBÍNeK
/ divadelní představení pro děti /

18. 8. Synagoga Mior / Židovský obecní dům DeN ŽiDoVSKÝcH PamÁTeK
www.muzeum-boskovicka.cz

20. 8. Park u Zámeckého skleníku PRomeNÁDNÍ KoNceRT / nedělní koncert Promenádní sezóny /

26. 8. Letní kino VoJTĚcH DyK & B-SiDe BaND / Open – air koncert / 

www.kulturaboskovice.cz, www.boskovice.cz, www.zamekboskovice.cz 

PRoHLÍDKy zÁmKU BoSKoVice ČeRVeNec – SRPeN:
Začátky prohlídek v 9:30, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 h. 
Noční prohlídky: v červenci 6. 7., 20. 7. – vždy ve 20.30 a 21.30 h., 
  v srpnu 10. 8., 17. 8., 24. 8. – vždy v 19.30 a 20.30 h. 
Zavíracím dnem je pondělí. Areál zámku otevřen od 9.00 do 17.00 h.

HRaD BoSKoVice ČeRVeNec – SRPeN:
Otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 18:00 h. V rámci otevírací doby budou pro návštěvníky 
fungovat komentované prohlídky s průvodcem a to vždy v 11.00, ve 13.00 a v 15.00 h. 
www.hradboskovice.cz

Děti, které nám v průběhu prázdnin přinesou ukázat vybarvenou omalovánku do kanceláře Úřadu 
městyse Knínice obdarujeme sladkou odměnou. 
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PoHLeD
do historie obyvatel městyse Knínice

Kulturní život v Knínicích – ochotnické divadlo 

HiSToRie

i. Nejstarší zmínka o ochotnickém divadle v Knínicích
Dnes už nám divadelní fraška o dvou obrazech „Nepravý a přece pravý“ autora Františka Roberta Hockea nic neřek-
ne, ve své době, tedy na konci 19. st. však šlo o oblíbený divadelní kus, který do svého repertoáru zařadila nejedna 
ochotnická divadelní společnost. Tak se stalo i v Knínicích, kde hru nastudovali kníničtí studenti za přispění ostatní 
mládeže a v podvečerních hodinách v neděli 24. 8. 1890 ji předvedli publiku, které se za tím účelem sešlo doslova 
z  celého okolí. 
O týden později, 30. 8. otiskl deník „Moravská orlice“ řekněme jakousi recenzi na uvedenou hru, v níž s místními 
poměry velmi dobře obeznámený dopisovatel-anonym (pod recenzí není uvedena značka, natož jméno) a podle 
některých vět soudě i místní patriot barvitě líčí, s jakými nástrahami se museli studenti a nakonec i sami diváci před 
a během představení vypořádat. V další části textu si pak náš neznámý upřímně stýská nad upadajícím spolkovým 
životem v městečku…  
Díky tomuto článku můžeme počátky ochotnického divadla v Knínicích bezpečně posunout k r. 1879. Stejně jako  
v r. 1890, i o jedenáct let dříve stáli u jeho organizování místní studenti. 
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 (doslovný opis) „Z Knihnic. Po dlouhé době 11 let sehráli u nás studující jménem feriálního klubu studentstva 
z hejtmanství boskovského divadlo v neděli 24. t. m. Hrála se fraška „Nepravý a přece pravý“ od Rob. Hockea. Jará 
omladina nebojíc se žádných úsměchů, přemohla všecky překážky, které se jí v cestu stavěly. Zvláště choulostivý náš 
ženský svět dělal velkou drahotu; o děvčata není u nás právě velká nouze a bohdá ani nebude, - avšak dají se prositi 
a přijavše úlohu zase ji vrátí, opět chodí na zkoušky a opět odřeknou. Než divadlo se přece hrálo, ač nemálo obecen-
stva, obzvláště ze Šebetova, bylo bouřkou, která se kolem 7. hod. přihnala, doma zdrženo. Představení dosti dobře se 
vydařilo, ač místo na jevišti bylo nedostatečné; staré kulisy kdos zašantročil, takže není po nich ani památky. Příjem 
kryl sotva vydání, takže obecní knihovně z čistého výnosu nepřipadlo nic. To ovšem přičísti dlužno deštivému počasí; 
dobrá však vůle je vždy chvály hodna, byť nebyla korunována výsledkem skvělým. Režisér, pan Odehnal, činil, seč 
jeho síly byly, osoby povolanější se jaksi vzdalovaly. A věru diviti se jest, že se studenti něčeho podobného u nás 
odvážili, neb jest tu dosti trpkých zkušeností, ze kterých lze souditi na nepřízeň obyvatelstva k podobným podnikům. 
Přední naše honorace vyjímaje vp. kaplana a p. starostu zůstala také pěkně doma. Za to přespolních hostí, obzvláště 
z Boskovic, dostavilo se hojně a zábava byla utěšená. Bývali časové, kdy se u nás hrávalo pravidelně každé prázdniny 
divadlo s výtečným úspěchem, ale to bylo před 10 lety, nyní je u nás mrtvo. Jen nějaký potulný šumař zavadí někdy 
o naše městečko, páni sousedé při sklenici piva vyslechnou jeho produkci. A ticho zas… Cyrillská jednota nedávno 
zaražená padla nepřízní jistých pánův a úštěpky, jichž se dostalo pp. učitelům za práci namáhavou. Hasiči sotva že 
mají někdy zač hasit, obecní knihovna je také zastrčena jak popelka, čtenářský spolek v plénkách. Jen samé lopocení 
za výživou, samé vády a nesváry, v nichž ovšem se práci duševní dařiti nemůže. „Co sto věků bludných hodlalo, 
zvrtne doba.“ Poštu jsme v našem městysi měli odedávna, teď si ji přenesl baron Königswarter do zámku šebetov-
ského. Takové jsou naše poměry. Na Vás pak, studenti, jest, byste se nedali ničím odstrašiti od práce na národa roli 
dědičné a trochu to dusné ticho zahnali. Příležitosti k tomu dost. Jen trochu svornosti, vytrvalosti a shovívavosti je 
třeba – pak to půjde.“

Studenti si zřejmě upřímně míněné rady o vzájemné svornosti a práci pro národ k srdci příliš nevzali, nenašla jsem 
totiž zatím nikde zmínku o tom, že by v následujících letech opět předstoupili před publikum s nějakým divadelním 
kusem. 

ii. Kníničtí Sokoli a ochotnické divadlo 
Dne 20. září 1913 byla založena tělovýchovná jednota Sokol, která sdružovala cvičence z Knínic, Šebetova a Vážan.  
Po vypuknutí první světové války byla slibně se rozvíjející činnost Sokola pozastavena. K jejímu obnovení došlo  
v r. 1919, kdy se začalo nejen cvičit, ale také hrát ochotnické divadlo. Režírování se ujal zdejší učitel Alois Ferulík, 
který mimoto organizoval i celou divadelní výpravu. 
Bohužel, o činnosti souboru se dochovalo jen několik útržkovitých zpráv a také pár fotografií, z nichž se dovídáme, 
že první nacvičená hra se jmenovala „Jánošík“ (autor: Jiří Mahen) a ochotníci ji společně se zaměstnanci šebetov-
ské parní pily sehráli někdy v červnu r. 1921 jednak v Knínicích (místo není uvedeno) a jednak v Šebetově u rybníka 
v Oboře. Hlavní postavu, lidového hrdiny a zbojníka Jury Jánošíka si zahrál sám učitel Alois Ferulík. Ve zdejší školní 
kronice stojí, že čistý výtěžek z obou představení činil 75 Kč a byl celý věnován na zakoupení učebních pomůcek 
pro – v r. 1920 otevřenou – měšťanskou školu.  
Možná stojí za zmínku, že ve stejné době - přesně ve dnech 12. a 13. června 1921 – shlédlo knínické a šebetovské 
obecenstvo historicky vůbec první dětské školní představení: žáci měšťanské školy předvedli s velkým úspěchem hru 
„zlatý lupínek“ (autor: Zdeňka Uhlířová-Štětková). Výtěžek ze vstupného ve výši 50 Kč rovněž posloužil k nákupu 
nových pomůcek pro měšťanku. 
Patrně v létě r. 1923 sehrál Sokol divadelní hru „cikánština pomsta“ (autor: Adolf Bogner). Roli cikánky svěřil 
Alois Ferulík tehdy mladinké Marii Hirtové ze Šebetova (čp. 11). Díky její dceři, paní Marii Ščudlové z Vážan mohu 
doplnit informaci, že kostýmy (nejen) k této hře šila Marie Havrdová, manželka zdejšího obchodníka Jana Havrdy 
z čp. 107. Ještě dlužno podotknout, že divadlo jako takové finančně podporovala choť majitele šebetovského velko-
statku, baronka Königswarterová.  
Z divadelního představení „Jánošík“ a „Cikánština pomsta“ se dochovalo několik fotografií, ne tak již ze hry „Ná-
vrat českého legionáře“ (autor: Karel Fořt), kterou – jak praví Kronika četnické stanice v Šebetově – sehrála kní-
nická tělovýchovná jednota Sokol 27. 10. 1923 v Šebetově k oslavě pětiletého vzniku samostatné republiky. Druhá 
hra, kterou četnická kronika zmiňuje, se jmenovala „Revoluční svatba“ a Sokol ji uvedl v Knínicích a v Šebetově 
k oslavě státního svátku v říjnu 1931.
V kronice městečka Knínice je o aktivitách sokolských ochotníků zmínka v jediném zápisu z r. 1929. Nejspíše za to vděčí-
me faktu, že v té době byl kronikářem nám již dobře známý učitel a mimo jiné i nadšený divadelník Alois Ferulík. 
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„Poněvadž v Knínicích není vhodná místnost, uchyluje se Sokol se svými hudebními besedami do šebetovského 
Pivovaru. Tam už bylo provedeno mnoho krásných děl. Po celém večeru bylo věnováno skladatelům: Smetanovi, 
Dvořákovi, Fibichovi, Beethovenovi. Ukázky ze Smetanových oper r. 1924 s průvodem orchestru byly provedeny 
v Šebetově, v Knínicích, v Sudicích, ve Vanovicích a na Kořenci. Také s divadelními hrami knínický Sokol zajížděl i do 
Vanovic, Sudic a Vísek. Zvláštního úspěchu dosaženo hrami Emigrant (Jirásek), Jánošík (Mahen) a fraška Z českých 
mlýnů, k níž složil hudbu kronikář. Poslední hra byla hrána osmkrát. Hlavní komické role velmi dobře zahráli p. řídí-
cí Cupal ze Šebetova a knínický p. ředitel Janků. Prvý vynikl i v jiných komických úlohách. Velmi se líbíval na jevišti  
i p. Fr. Jakubec, syn kováře z Knínic. Vážné úlohy (Emigranta, Jánošíka, dědečka Petra Dubského ve Stroupežnické-
ho hře Naši furianti, šíleného v Tylově Marjánce …) hrával kronikář. Z hereček vynikly p. Žďárská, rozená Jurníková,  
p. Ženatá roz. Dokoupilová a sl. B. Odehnalová – všechny ze Šebetova.“
Alois Ferulík v textu zmiňuje několik úspěšných herců. Na prvním místě je to ředitel dvoutřídní školy v Šebeto-
vě, jinak knínický rodák Antonín Cupal, dále František Janků, ředitel zdejší měšťanské školy a konečně František 
Jakubec, syn kováře Josefa Jakubce z čp. 134. Z hereček Alois Ferulík vyzdvihuje Marii Žďárskou roz. Jurníko-
vou, dceru zdejšího učitele Františka Jurníka a manželku učitele Ladislava Žďárského (působil střídavě v Šebetově  
a v Knínicích), Aloisii Ženatou roz. Dokoupilovou z Vážan, manželku krejčovského mistra Františka Ženaty ze 
Šebetova a Boženu Odehnalovou, dceru šebetovského hostinského a součastně nadšeného Sokola Jana Odehnala.  
A ještě k objasnění místa, kde se konaly sokolské akademie: šebetovský pivovar stával ve dvoře velkostatku poblíž 
zámku a vedle hostince s venkovní besídkou nabízel i společenský sál. Celý objekt byl stržen krátce po r. 1930.
O činnosti „divadelního odboru“ TJ Sokol Knínice v letech třicátých se mi zatím nepodařilo získat žádné informace. 
Kusé záznamy v knínické kronice hovoří pouze o tom, že při příležitosti státních svátků a různých výročí pořádali So-
koli nejčastěji v Šebetově slavnostní akademie. Jedna taková proběhla i 27. října 1929. S  cyklem moderních českých 
písní a dále s árií „Libušino proroctví“ ze Smetanovy opery „Libuše“ na ní vystoupila Josefa Ferulíková, manželka 
Aloise Ferulíka. Následující den sehrála v Knínicích sokolská mládež hru „Pro tatíčka prezidenta“. 
Ke dni 13. 4. 1939, tedy ani ne měsíc po okupaci byla veškerá činnost Sokola – tím tedy pochopitelně i ta divadel-
ní – zastavena, sokolský majetek byl Němci sepsán a zabaven. Josefa Ferulíková o tomto těžkém období po válce 
mimo jiné poznamenala do obecní kroniky: „Co bylo možné, odnesli jsme a zachránili. Manžel uchránil protokoly, 
hudebniny, vlajku ČSR se žerdí, zánovní kulisy. Bratr Jakubec nejcennější knihy. Pianino již bylo dříve „darováno“ 
škole. Jeviště bylo zatajeno. Bylo je ovšem lze schovat. Byly s ním později velké nepříjemnosti, ba i svoboda a život 
bývalých členů Sokola visely na vlásku. Nějaký udavač se domníval, že je na šebetovské pile, opětovně upozorňoval 
okupanty na to, že Sokol měl pianino a jeviště a že tento majetek byl zatajen. Němečtí četníci a členové gestapa pak 
pro tuto záležitost několikráte vyšetřovali manžela, jenž zažehnal nebezpečí jenom tím, že uměl dobře německy, že do-
vedl Němce na oko vlídně přijmout a že tuto věc vyšetřovali četníci malé inteligence. Manžel jim vysvětlil, že pianino 
je školní majetek, že bylo škole darováno již před válkou. O jevišti pak tvrdil, že náleží Národní jednotě. Později tuto 
záležitost patrně na nové udání vyšetřovali jiní němečtí četníci. Kdo to udával, nevím. Naštěstí vše dobře dopadlo.“
V 50. letech sehráli Sokoli – podle obecní kroniky – dvě představení: v r. 1955 Moliérovu hru „Lakomec“ a sokolský 
dorost 16. 4. 1958 pohádku „Princezna se zlatou hvězdou na čele“. 

iii. Nástup osvětové besedy
V r. 1948 vznikla v Knínicích Osvětová beseda, která se od této chvíle začala starat o veškeré kulturní dění v obci. Jejím 
prvním předsedou byl zvolen odborný učitel František Macura, kterého v r. 1951 vystřídal odborný učitel Alois Hrouz. 
Osvětová beseda se soustředila na nejrůznější přednášky - cestopisné, ovocnářské, včelařské, dále organizovala pro-
mítání filmů, pořádala koncerty, besedy a kurzy. Krátce před r. 1955 zakládá učitelka Zdeňka Hrouzová při Osvětové 
besedě „Divadelní kroužek“, který se poprvé uvádí 26. dubna 1955 v právě dokončeném Kulturním domě Strou-
pežnického hrou „Naši furianti“. V obecní kronice se dočteme, že „hráli většinou staří, zkušení herci jako: Alois 
Ferulík, František Jakubec, Jaroslav Ševčík, Josef Čížek, Emil Glotzmann, Božena Čížková, Marie Zemánková, Josef 
Sekanina, Sekaninová, Barvová, M. Zavadilová, Jiří Filip, z mladších Ševčíková Růžena, Dlábková Marie, Horák 
a jiní – Hrdý August, Dürr, Fašianok.“ Představení se hrálo odpoledne i večer a obojí bylo zcela vyprodáno. Hra 
se velmi líbila i v Sudicích a rovněž v Paměticích, kde podle kroniky „byli herci bouřlivým potleskem za vynikající 
provedení hry odměňováni“.
Hra „Naši furianti“ odstartovala více jak deset let trvající úspěšnou éru knínického ochotnického divadla. Do r. 1963 
stála v jeho čele režisérka Zdeňka Hrouzová, po ní převzal štafetu Antonín Elisek. 
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Divadelní hry, které uvedl „Divadelní kroužek“ při osvětové besedě v Knínicích 
(zdroj: Kronika městyse Knínice)

4. 12. 1955 – „Kudy kam?“ (autor: Ota Šafránek, komedie).
18. 3. 1956 – „Lucerna“ (autor: Alois Jirásek); divadelní hra měla takový úspěch, že byla na četné žádosti občanů 
sehrána ještě 25. 3. Režisérku Zdeňku Hrouzovou pozvala za odměnu vedoucí Okresní Osvěty na „Divadelní žatvu“, 
setkání amatérských divadelních souborů, které se konalo ve Svitavách. 
Jaro 1957 – „Pasekáři“ (autor: František Sokol-Tůma, drama o třech jednáních); hrálo asi 30 herců v původních 
valašských krojích, představení bylo uvedeno dvakrát v Knínicích a dále na žádost občanů z okolních obcí v Šebeto-
vě, ve Vážanech, v Sudicích a v Paměticích.
26. 12. 1957 – „Kolébka“ (autor: Alois Jirásek).
V r. 1957 se divadelní kroužek - jak uvádí kronika - rozrostl o mladé tváře. Z výtěžku představení si ochotníci 
v témže roce pořídili nové kulisy, osvětlení a další divadelní rekvizity, a rovněž si financovali zájezdy na divadelní 
představení do Brna.
17. 5. 1958 – „Třetí zvonění“ (autor: Václav Štech, veselohra); hra byla s úspěchem uvedena rovněž v Šebetově, 
v Sudicích a v Paměticích.
26. 12. 1958 – „Dr.“ (autor: Branislav Nušič, veselohra). 
1959 – „Její pastorkyňa“ (autor: Gabriela Preissová, drama o třech dějstvích).
19. 2. 1961 – „Nepokojné hody svaté Kateřiny“ (autor: Jaroslav Dietl, veselohra z prostředí české vesnice konce 
padesátých let; jde o Dietlovu prvotinu z r. 1959).
19. 3. 1961 – „chudák manžel“ (autor: Moliére, komedie).
20. 1. 1962 – „Palackého třída 27“ (autor: František Šamberk, situační komedie); hra byla uvedena též ve Vážanech. 
1. 4. 1962 – „Paní ministrová“ (autor: Branislav Nušić, satirická komedie). Představení se hrálo též ve Vážanech 
a v Paměticích.
6. 1. 1963 – „Dobrý voják švejk“ (divadelní dramatizace podle románu Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava 
Haška).
12. 5. 1963 – „Hrátky s čertem“ (autor: Jan Drda, pohádková divadelní hra)
K  r. 1964 se v kronice dočteme, že „divadelní ochotníci při OB letos odpočívali. Divadlo hráno nebylo, staří herci 
zanechali divadelní činnosti a mladí mají asi jiné zájmy.“
11. 4. 1965 – „Jitřní paní“ (autor: Alejandro Casona), hra vznikla v režii Antonína Eliska.
3. 4. 1966 – „Vojnarka“ (autor: Alois Jirásek).
31. 3. 1968 – „Nevěsta na rozpacích“ (autor:Jan Šelle, veselohra o třech dějstvích). Jde – aspoň podle kroniky – o po-
slední hru, kterou Osvětová beseda uvedla. V zápisu je uvedeno, že „odpolední a večerní představení shlédlo jen asi 150 
návštěvníků. Malá návštěvnost byla rovněž o týden později ve Vážanech. Nezájem občanů nedává ochotníkům chuti do 
další práce.“

iV. ochotnické divadlo dnes
Jak se daří ochotnickému divadlu v Knínicích v posledních letech, tak na to jsem se zeptala jeho vedoucí a současně 
režisérky, paní Ivety Malachové.  
V roce 2006 založila spolek Hanka Ožvoldíková, s pohádkou pro děti i dospělé s názvem „O líném Honzovi“. Před-
stavení režírovala paní učitelka Fialová, která nám, divadelníkům předala spoustu zkušeností a nápadů.
V roce 2007 jsme nazkoušeli komediální pohádku s názvem „Jak hlouposti narostli parohy“, i tehdy nás vedla paní 
učitelka Fialová. Pohádka byla úsměvná a od diváků jsme sklidili velký potlesk.
V roce 2009 jsem napsala scénář na motivy pověsti o založení boskovického hradu s názvem „O Velenovi“. Máme 
velkou výhodu, že někteří členové divadla  jsou profesionální hudebníci a zpěváci, proto jsme využili jejich úžasné 
schopnosti a představení  pojali jako pověst doplněnou o hudební doprovod a písničky. 
Hra „Dívčí válka“ měla premiéru v roce 2010. Do té doby jsme hráli jen pohádky pro děti, chtěli jsme zkusit něco 
jiného, ale takový úspěch jsme vskutku nečekali. 
Představení „Sluha dvou pánů“ zná snad každý. Jak jsme jej v roce 2012 sehráli my, musí zhodnotit diváci, ale pod-
le sklízeného potlesku a smíchu se nám snad povedlo. A to je to, co si přejeme. Aby od nás návštěvníci odcházeli se 
smíchem ve tváři.
Letos jsme začali zkoušet další hru „Hrátky s čertem“. Bohužel, jeden z našich hlavních herců je dočasně indispono-
ván a tak nabíráme menší zpoždění.  O termínu premiéry budeme včas informovat.
Divadelníci  Knínice, Iveta Malachová
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Příště
V zářijovém Zpravodaji si zmapujeme historii zdejší pošty. 

Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala
Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72,

tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam .cz

V. Jak jsme nacvičovali divadlo
O tom, s jakými nečekanými situacemi se často museli vypořádat herci divadelního kroužku před, během a po svém 
vystoupení, vypovídá dochované svědectví vedoucího Osvětové besedy, učitele Aloise Hrouze. 

Alois Jirásek: K o l é b k a.
Kus sehrán na Štěpána 26. 12. 1957 odpoledne a večer v Knínicích. Nacvičovalo se od polovice listopadu. Tato hra 
dala zatím nejvíc starostí. Začalo to s hajným, kterého hrál Josef Čížek, v civilu ředitel pily a předseda MNV. Ježto 
v závodě měla být provedena reorganizace, byl tak zaneprázdněn, že roli převzal Polda Šimek. Studenta měl hrát 
Tonda Hylšů, jenže pro nezkušenost a mládí byl Anči Davidové – co by vnučce hajného – dohozen František Kovář, 
agronom, který u nás pomáhal při zajíždění družstva. Další nebezpečí pro Kolébku. Onemocněl J. Čížek – bude moci 
pí. Čížková (sestra hajného) hrát? Šťastně to dopadlo, zkouší se dál. 
Týden před vystoupením onemocněla purkrabímu na Karlštejně – Aloisu Barvovi, vlastní žena a byla odvezena do 
nemocnice na operaci slepého střeva. Purkrabímu zůstaly na starost děti, (nechci to spojovat, ale je to tak) slepice, 
kráva, prasátko a všecka ta živá stvoření, co žijí v zemědělství. Operace šťastně dopadla, pomohly ochotné ruce  
a …… nová překážka, tentokrát hodně vážná. Smůla se lepí na Kolébku. Král Václav IV. strčil ruku do stroje  
a zanechal v něm kus královského malíčku. Rád by byl hrál J. Sekanina, ale se zavázanou rukou to nepůjde. Co teď? 
Kroje již došly, plakáty jsou venku! Konec, zvonec, kolébka v Kolébce dokolébala. Už na ní Margreta – Jarmila 
Brablecová – nehoupá purkrabího.
Ale přece jen se nedáme! Když nemáme krále, zvolíme si královnu! A tak Lída Hrouzová dostala telegram: Pasujeme 
Tě na krále, uč se, za 4 dny hrajeme! A hrálo se. 
S ostatními herci starosti nebyly. Apotečníka hrál Dürr, Purkarta Servus, sedláky F. Jakubec a Fašianok, chasu Ne-
chuta Jar. a Pavel Hrouz, děvčata Anča Sedláková a Boža Čížková, zbrojnoše Valenta, Látal J. a Z. Jakubec.
Masku hercům nasadil mistr svého kumštu Ema Brablec, jako pomocník asistoval Jar. Hrouz. O přestávce domy 
stavěl, hory přenášel, hrady budovali A. Elisek, M. Haupt, J. Hrouz, E. Glotzmann. Kulisy zhotovil Mirek Haupt, 
maloval je Jakubec ze Šebetova. Potah na kulisy natahoval osvětlovač, stavěč, pokladník, lepič plakátů, uvaděč, topič 
a zametač, vrátný a fotograf Alois Hrouz. Režii a konečně i nápovědu měla Zdeňka Hrouzová.

Branislav Nušić: D r.
Veselohra, sehraná v Knínicích dne 26. prosince 1958.
Nacvičování začalo až v polovici listopadu, ježto byly značně opožděny polní práce a herci by se těžko scházeli.
Premiéra byla odpoledne ve 3. hod. na Štěpána. Hrálo se při poloprázdném hledišti. Tak malou návštěvu jsme ještě 
nikdy neměli. Příčina? Je po vánocích, je málo peněz a nebyla důvěra k novému a neznámému autorovi.
Kus se líbil, obecenstvo tleskalo a večer byl kulturní dům vyprodán, dávány i přístavky. Také zástupci z okresní 
komise pěkně ohodnotili výkony herců.
Večer si za jevištěm dali pozor i na Pépiho. Odpoledne měl vystoupit na jevišti a Pépi nikde. Našli ho pod jevištěm 
jak se „zušlechťuje“ šminkami. Cestou ho jakžtakž utřeli a ostatek dokončili na jevišti.
Divadelní kus jsme ještě 11. ledna hráli v Paměticích. Přijeli si pro nás nákladním autem a tak jsme v plné slávě pod 
plachtou vjeli až k hasičáku. Herci hráli s chutí, přestože jevišťátko je malé a často se muselo improvizovat. Obecen-
stvo bylo spokojeno a herci rovněž, hlavně když jsme po divadle dostali večeři (párek a rum s čajem). Peněžitý obnos 
jsme již nevzali, spokojili jsme se jen s vavříny.
17. ledna – v sobotu – jsme ještě hráli ve Vážanech. Nálada byla hodně špatná. Když jsme přišli k hasičáku, byla všude 
tma, budova zavřená. Režisérka „honila“ klíč po dědině. V sále bylo zima, jeviště prázdné a pusté. Stavěla se scéna, her-
ci se oblékali, na jevišti se maskovalo. Byl to pravý ochotnický chaos. Kupodivu, tento neorganizovaný chaos byl přece 
jen organisovaný, poněvadž ještě před 8 hodinou bylo všechno na jevišti připraveno, ustal shon, přestalo bouchání.
I zde jsme měli úspěch. Obecenstvo až smíchem slzelo, v Paměticích žili s herci a v Knínicích obecenstvo zase dý-
chalo s herci. Každá dědina má svou trochu jinačí duši.
Po hře se nechaly Vážany vidět. Také nás pohostili, byl párek, bylo víno, byla slivovice a jakási sladká. Mladí si 
chvíli zatančili a po půlnoci teprve jsme vkročili na domácí půdu.
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„Jánošík“ (1921). Scéna z Jánošíkovy popravy.

 „Cikánština pomsta“ (1923).



„Kolébka“ (1957).

„Pasekáři“ (1957).

„Dr.“ (1958).
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