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16. 3. od 18.00 Posezení k MDŽ ve vinárně Hrnčírna
26. 5. od 10.00 Dětský den na sportovním hřišti
17. 3. 20.00 Josefská zábava – KD
23. 3. od 18.00 Noc s Andersenem
14. 4. vycházka Prahou 
30. 4. čarodějnice
13. 5. od 10.30 Vítání občánků – Kaple sv.Václava
5. 5. 14.00 Staročeské máje
5. 5. 18.00 Staročeská veselice – KD
19. 5. 9.00 volejbalová sešlost – hřiště
červen zájezd pro seniory

   

PřiPrAvOvAné AKce:
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 Oprava hřiště

OÚ Kněževes se po projednání s rodiči  
v lokalitě za KD rozhodl nechat opravit 
dětské hřiště. Doufejme, že bude hodně 
spokojených uživatelů.

 vánoční sousedské setkání

Ani Vánoce roku 2017 nebyly na sněhu. Krásnou sváteční atmosféru nejkrásnějších svátků 
v roce to však příliš nenarušilo. Před 15. hodinou do Kaple sv. Václava začali přicházet kněže-
veští občané, aby si při již tradičním Vánočním sousedském setkání zazpívali koledy, vyslechli 
recitaci a zpěv našich školáčků a snad se dozvěděli i něco nového o tradici vánočního stromeč-
ku, zvycích a jesličkách.
Kromě paní Roučkové se o hudební doprovod opět postaral pan doktor Dudek se svými dce-
rami ze Středokluk. Počet přítomných občanů se oproti loňskému roku opět navýšil; je vidět, 
že tato tradice oslovila i další občany, kteří se chtěli s ostatními v tento čas vidět, popřát si 
krásné svátky a při popíjení čaje, punče nebo grogu, které, stejně jako v předchozích letech, 
připravila  rodina Roučkova, se naladit na Štědrý večer. Naše pozvání opět přijal náš pan farář 
P. Alain Cleyssac, který se připojil k přání požehnaných svátků a v neposlední řadě popřál 
všem krásné Vánoce i starosta obce pan Stanislav Kettner.
Nezbývá než poděkovat dalším – paní Ivě Farové, pod jejímž vedením vystoupily děti, panu 

Janu Drábkovi za ozvučení Kaple a panu Milanu Čer-
venému, který sponzorsky zajistil suroviny pro „za-
hřátí.“
Při krásných koledách Jak jsi krásné neviňátko, Pás-
li ovce Valaši, Dej Bůh štěstí, Nesem vám noviny 
a Bílý vánoční slon se stala skutečností i ta poslední  
– Štědrej večer nastal a my jsme se rozešli do svých 
domovů připravovat štědrovečerní večeři pro naše 
nejbližší. Tak 24. prosince tohoto roku v Kapli svaté-
ho Václava opět na viděnou……
 ing. václava vlčková

Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
letošní rok začal 
jako tradičně již 
o „Štědrý den“ od-
poledním zpívá-
ním v kapli, kde 
se nás sešlo hod-
ně. Přišli i občané 

jiných obcí. Zvlášť děkuji panu faráři, 
který se tradičně také zúčastnil. Dal-
ší úspěšnou akcí byla výstava betlémů 
ve škole a vystoupení „Zpěvné par-
ty“. Tyto dvě akce byly pod patronací  
Ivany Roučkové, Ivy Farové, Ing. Václavy  
Vlčkové a Luďka Černého. Na popud ob-
čanů obec zakoupí svůj betlém, tak aby 
letos byl vystaven v kapli.

Hned od počátku roku začínáme s úprava-
mi obce. První přišla na řadu PANNA MA-
RIA SVATOHORSKÁ, kde bude z rozhod-
nutí ZO zhotoven nový podstavec. Oprava 
dětského hřiště v ulici Nad hřištěm se také 
rozběhla. Na tyto akce nám poskytlo „Leti-
ště Praha“ příspěvky, rovněž tak na dovy-
bavení DHS 300 000 Kč.

Z rozhodnutí ZO bude v části ulice „Na staré 
silnici“ provedena oprava osvětlení a rozhla-
su. Pro bezpečnější chůzi bude chodník osvět-
len xenonovými stožáry. Celá rekonstrukce 
proběhla šetrným způsobem v chodníku.
Probíhá příprava na odkanalizování chaty 
„Nataša“ a plynofikaci čp. 30 a 100. O tomto 
jsem se zmiňoval v posledním čísle. ZO se 
zabývá připomínkami ke stavbě garážového 
domu. Máme zájem, aby dopad výstavby na 

obec byl co nejmenší. Jednáme s projektan-
tem o celkové úpravě pozemků nad rybní-
kem. Tento pozemek je v ÚP veden pro skla-
dy a výrobu, takže něčím bude zastavěn. Je 
na ZO, aby vybralo to, co bude nejméně va-
dit obci. I v letošním roce budeme pokračo-
vat v opravě komunikace hlavně ve středu 
obce. ZO připravuje i oslavy osmičkových 
letopočtů ať 100 let republiky nebo 930 let 
od první zmínky o obci „Kněževes“.
27.2. 2018 proběhlo kolaudační řízení ČOV. 
Takže po létech oprav má naše obec spolu 
s obcí Tuchoměřice nejmodernější čističku 
této kategorie v republice.
Obec dle možností podporuje všechny 
organizace a spolky. 

Stanislav Kettner
starosta obce

 Střípky z OÚ:

•  Vítání občánků se bude konat na Svátek 
matek, tedy v neděli 13. května od 10.30  
hodin v Kapli sv. Václava.

•  Čarodějnice - lampionový průvod 
    s koordinovaným pálením ohně 
    se uskuteční 30. dubna.
•  Připravte se na invazi čarodějnic v Kněževsi 

– opět na vratech, domech, stromech, téměř 
na každém rohu budou na vás čekat čaro-
dějnice ... Sice to bude záležet na každém  
z nás, zda nějaké vytvoříme … tak tvořme, ať 
je naše obec v dubnu opět rájem čarodějnic.

 POZvánKA na zasedání ZO

OÚ Kněževes zve všechny občany na veřej-
né zasedání ZO Kněževes. Jedním z hlav-
ních bodů programu bude jednání ohledně 
výstavby skladu nových zánovních vozi-
del s předprodejním servisem společnosti 
Přerost a Švorc v lokalitě Kněževes. Zase-
dání se bude konat 19. 3. od 19.00 v Kultur-
ním domě v Kněževsi.
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 Datum: sobota 21. 4. 2018

od 10.15 hod. do 11.15 hod.

Sběrna bude přistavena:
před Obecním úřadem v Kněževsi

Fyzické osoby 
mohou v tomto 
časovém rozmezí
 odevzdat ZDARMA
 tyto níže uvedené 
nebezpečné odpady.

 odpady:

• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové filtry, 
 vč. obalů
• použité fritovací oleje
• barvy a laky, včetně obalů
• kyseliny, rozpouštědla, čističe a další 
 domácí chemie
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné léky
• lednice
• TV, PC

Usnesení OÚ
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 22. 1. 2018 

 ZO schvaluje:

•  Odkup pozemku parc.č. 164/1, k.ú. Kně-
ževes u Prahy od CTP Property IV, s.r.o. 
u bývalého katru; je připravena kupní 
smlouva a celková částka činí 677 100 Kč. 

•  Uzavření smlouvy o advokátní úscho-
vě na výše uvedenou finanční částku 
s JUDr. Lamprechtem.

•  Opravu soklu základní školy – rošt z ras-
trů a betonovou desku – za cenovou na-
bídku pana Drska v celkové hodnotě cca 
160 000 Kč.

•  Cenovou nabídku pana P. Dobiáše na 
zhotovení sadového osvětlení od kovár-
ny k mostu za 450 000 Kč.

•  Prodej pozemku manželům Anetě a Pavlo-
vi Čermákovým dle geometrického plánu 
Ing. Bareše č. 103/2017 ze dne 5. 12. 2017.

•  Prodej pozemku (břehu pod zahrád-
kami) od Restaurace v Maštali směrem 
k halám za prodejní cenu 750 Kč/1m². 
Majitelé sousedících zahrádek budou pí-
semně osloveni; oddělené části pozemku 
se pohybují od 32 do 88 m².

•  Žádost obce Baráčníků o pronájem chaty 
Nataša s tím, že nájemní smlouva bude 
uzavřena na neomezeně dlouhou dobu 
s 6 měsíční výpovědní dobou pro obě 
smluvní strany.

•  Opravu varhan v Kapli sv. Václava.

 ZO bere na vědomí:

•  Informaci starosty obce ohledně jedná-
ní o trase autobusu č. 319, která by měla 
být prodloužena do Unhoště. Obec Kně-
ževes se na navýšení vzniklých nákladů 
kromě navýšení o inflaci nebude podílet.

•  Informaci starosty obce o nadcházející 
plynofikaci rodinných domů č.p. 30 a 100.

•  Informaci o závadě na kabelové televizi 
v závěru roku a jejím řešení do budoucna.

•  Dopis pana J. Zajíce a paní Vilímkové 
ohledně dělení jejich pozemků; bude 
projednáno se SÚ v Hostivicích.

•  Řešení obědů pro MŠ v době jarních 
prázdnin; bude učiněn dotaz na ZŠ Tu-
choměřice, zda by nebylo možné zajistit 
obědy tam. V Isš St. Kubra Středokluky 
bude v té době uskutečněna rekonstruk-
ce školní jídelny.

 ZO postupuje Komisi pro žP 

 a rozvoj obce:

•  Dopis Ing. Štiky ohledně přeplocení po-
zemku u jeho zahrádky dle nového vy-
měření a pokácení stromů tamtéž.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 19. 2. 2018 

 ZO schvaluje:

•  Cenovou nabídku pana Martina Tamchy-
ny na zhotovení pískovcového podstav-
ce pod sousoším Panny Marie s Ježíškem 

včetně rekonstrukce tohoto sousoší za 
cca 300 000 Kč.

•  Žádost obce Středokluky (č.j. 17/2018) 
o poražení jasanu ztepilého před č.p. 60 
na pozemku 714/10.  Jasan je dle dendro-
logického posudku ve velmi špatném 
stavu, hrozí nebezpečí pádu na komuni-
kaci III/2405 a navíc brání stavbě chod-
níku, který bude spojovat obec Kněževes 
a Nové Středokluky. Bude pokácen na 
náklady obce Středokluky.

 ZO neschvaluje:

•  Směnu nebo odprodej obecního pozem-
ku pro firmu Přerost a Švorc podle ge-
ometrického plánu pro dělení pozemku 
vyhotoveného Ing. Monikou Němečko-
vou č. 653-26/2018. Navrhovaná výměra 
by činila celkem 4180 m² pro obě smluvní 
strany. Připomínky do 25. 2. 2018 připra-
ví zastupitelé obce p. Botka, p. Drábek 
a p. Seiner. 

 ZO postupuje Komisi pro žP 

 a rozvoj obce:

•  Dopis Ing. Štiky ohledně prodeje pozem-
ku č. 166 (břeh pod zahrádkářskou kolo-
nií) zejména z důvodu zeleně a stromů. 
Jednání s majiteli sousedních zahrádek 
bude uskutečněno v termínu do březno-
vého zasedání zastupitelstva obce v kul-
turním domě.

Obecní úřad

Obecní úřad Kněževes a Fcc regios, a.s.
pořádají mobilní svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu pro obec Kněževes

Obecní úřad Kněževes 
a Fcc regios, a.s.
pořádají svoz velkoobjemového 
odpadu pro obec Kněževes.

 Datum: 20. 4. – 23. 4. 2018

Přistavení: pátek v 16.00
výměna: sobota v 12.00
Odstavení: pondělí v 8.00

1 x 20m3 – kontejner bude přistaven před 
obecním úřadem. Fyzické osoby mohou 
v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA velkoobjemový odpad.
Do kontejnerů nepatří:
zemina, stavební sutě ,nebezpečné 
odpady,TV, PC
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Obecní úřad Kněževes ve 
spolupráci se spolkem Havlíček 

a Obcí Baráčníků Kněževes budou 
pořádat v červnu autobusový 

zájezd do okolí Prahy. V loňském 
roce byli senioři na zámku 

v Zákupech, kde v rámci Čajů 
pro seniory hrála i country kapela 

„Zpěvná parta“. 
Kam se pojede letos? Budeme 

vás informovat prostřednictvím 
kněževeských služeb: eVěstníku, 

webu, facebooku, vývěsek 
a místním rozhlasem. 

POZvánKA nA ZájeZD

Obec
 Socha sv. jana nepomuckého

V roce 2017 nechala obec Kněževes re-
staurovat sochu sv. Jana Nepomuckého. 
O průběhu, stavu a řadu zajímavos-
tí nám na žádost redakce Kněževáka 
sdělili restaurátoři Jan Bradna a Martin 
Tamchyna. Zpráva je datována k srpnu 
loňského roku.    
  

Jedním ze zájmů vyspělé kulturní společ-
nosti je péče o kulturní památky, které jsou 
dědictvím po generacích našich předků. 
Proto i v Kněževsi probíhá v několika po-
sledních letech systematické restaurování 
památek. V loňském roce došlo k restau-
rování kamenné sochy sv. Jana Nepomuc-
kého na břehu pod lipami u „staré silnice“ 
a cesty ke hřbitovu a hřišti. Socha nemá 
datování, ale pochází přibližně z druhé po-
loviny 18. století. Na přední straně soklu je 
vytesaný nápis, že oprava sochy v r. 1891 
byla provedena nákladem Marie Kubro-
vé. Není vyloučeno, že donátorka nechala 
udělat sokl nový, protože je z jiného, hrub-
šího a trvanlivějšího kamene. Původní sokl, 
jestliže byl ze stejného kamene, byl nejspíš 
po více než stu letech již velmi poškozený. 
Socha je totiž z jemného hlinitého pískovce, 
který u země asi nevydržel velké vlhkostní 
namáhání. Socha zpodobňuje klečící po-
stavu světce se sepjatýma rukama. Okolo 
hlavy byla patrně gloriola hvězd. Drátěný 
kruh byl vsazen do hlavy na bocích. Pohyb 
materiálu a reznutí kruhu asi způsobilo od-
lomení celé horní části hlavy. Gloriola byla 
nyní po dohodě s památkáři rekonstruo-
vána z nerez oceli a je zasazena do hlavy 
na vhodnějším místě. Před současným re-
staurováním byla socha pokryta nečistotou 
a zelenou řasou. Po umytí se ukázalo, že 
nejméně třetina či více povrchu je domo-
delováno umělým kamenem. Ten ale ne-
byl probarven kvalitními pigmenty, takže 
socha byla dvoubarevná - šedavý povrch 
původního kamene a žlutorůžový tmel. 
Značná část původní i doplněné modelace 
chyběla. Bylo rozhodnuto stávající rozsáh-
lé doplňky z velké části ponechat, protože 
jejich úplné odstranění by nebylo vhodné. 
Tmely byly pouze na některých místech 
tvarově upraveny a domodelovány. Mo-
delačně byla také doplněna originální část 
sochy, kde chyběly velké části a na povrchu 
bylo mnoho menších poškození, která bylo 
nutno retušovat. Domodelování bylo udě-
láno „umělým kamenem“, tj. tmelem z pís-
ku patřičného zrna, minerálního pojítka 
a vhodných pigmentů. Směs byla míchána 

disperzí s vodou. Tmely po nanesení mu-
sejí být po delší dobu ošetřovány, aby ne-
přeschly, a dále tvarově upravovány. Velmi 
nesnadným úkolem bylo barevné sjedno-
cení starých druhotných tmelů, aby socha 
byla jedním celkem. Takováto nesnadná 
práce vyžaduje zkušenost. Cílem práce je 
takový výsledek, aby socha působila pře-
svědčivě jako dobře zachovalý originál 
v živé barevnosti starého kamene. Vlastní 
socha je tmavší, což je přirozená barev-
nost starého měkčího pískovce, mnohokrát 
opravovaného. Sokl z tvrdého hrubého 
pískovce si stále ponechává světlou barvu, 
kterou by bylo nežádoucí ztmavovat. Při 
pohledu na restaurovanou sochu by divák 
neměl rozeznat, že současný stav sochy po 
restaurování je výsledkem mnohadenní 
práce restaurátorů. Nakonec byl na celou 
sochu aplikován hydrofobizační nástřik, 
který zamezí průniku vody do kamene, ale 
současně umožňuje odpar vnitřní vlhkosti.

 Betlémy v Kněževsi

IV. ročník výstavy Betlémů v Kněževsi se 
konal 20.1. 2018. Tradičně se začalo ve 14 
h v Kapli sv. Václava, kde zahrála kapela 
„Zpěvná parta“, kterou pozvala členka 
kapely pí Ivana Roučková. Hřejivými slo-
vy k zúčastněným promluvili představite-
lé obce Kněževes místostarostka Václava 
Vlčková (ta i celým kulturním programem 
přítomné provázela) a starosta Stanislav 
Kettner, za farnost v Tuchoměřicích Otec 
Alain Cleyssac – administrátor farnosti 
v Kněževsi. Krásně laděné písničky zněly 
kaplí a hřály na srdci. Řada z nás se vrátila 
do doby Vánoc. Program doplnili svým vy-
stoupením žáci místní ZŠ pod vedením pí 
uč. Ivy Farové. Sváteční atmosféru rozzáři-
ly prskavky a zapálené svíčky. Následovala 
výstava betlémů v ZŠ. Každý občan mohl 
od 9.00 do 12.00 přinést svůj betlém na vý-
stavu. Tentokráte se „sešlo“ na 20 betlémů. 
Od malých po velké až cca 45 cm. Ze dře-
va, z porcelánu, papíru i pískovce. Betlémy 
na výstavu poskytli občané, ale i členové 
místních spolků. Největší betlém stál ven-
ku u kaple. 
Ten vytvořili občané obce Kněževes. Prostě 
nádhera. Všem, kteří pro realizaci výstavy 
poskytli betlémy, organizátoři moc děkují. 
Neboť pomohli udržet tradici nejenom pro 
malé obdivovatele, ale i pro dospěláky. 
Akci pořádal OÚ Kněževes. Hlavním re-
alizátorem byla Ivana Roučková, která do 
výstav vždy vnáší ducha něčeho nového. 
Výrobou kreativního keramického Kně-
ževeského betléma vytváří spolu s Ivou 
Farou opravdu hodnotnou věc. Nejenom 
jim patří poděkování. Na akci dále parti-
cipovali Jaroslav, Ivana a Lenka Roučkovi 

- pomoc v zázemí celé akce, Luděk Černý 
a Stanislav Kettner - zajištění prezentace 
mezi občany, Ladislav Hanzlík - akci včle-
nil do klipu „Kněževeský občasník - Svátky 
2017/2018“. V neposlední řadě je poděko-
vání na místě pro všechny členy „Zpěvné 
party“. Ta je již tradičně garantem dobré 
nálady této akce. Všem děkujeme. Ten, kdo 
se na betlémy nepřišel podívat, doopravdy 
o hodně přišel. Ale zoufat nemusí. Pouze si 
počká rok a bude mít opět možnost betlé-
my shlédnout. Určitě přijďte.  

 Psí koše

Psí koše jsou určeny na psí výkaly v sáč-
cích, takže není třeba nechávat výkaly na 
trávníku cca 10 - 15 m od takového koše. 
Koše obec pravidelně vyváží a tudíž se ne-
musí občané namáhat jejich vysypáváním 
do popelnic. Což se v naší obci často děje 
… Ne každý občan, který venčí svého psího 
miláčka, to ví nebo spíše si to neuvědomuje 
…

vážení spoluobčané,
dne 28. 2. 2018 byly nainstalovány 
nové televizní programy.

K 7 – ČT 24 HD

K 8 – ČT 1 HD, ČT 4 SPOrT HD

K 25 – jOj FAMiLY HD, 
nOvA +1 HD

K 29 – nOvA HD, nOvA 
cineMA HD

K 30 – PriMA HD, PriMA +1 HD

Televizní přijímače si musí uživatelé 
doladit.
  Obecní úřad Kněževes
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 Zajímavá literatura pro zvídavé 

 a aktivní rodiče

rodiče potřebují hranice 
Dovolte dětem, aby byly dětmi. Děti nejsou 
podle autora ani „tyrany“, ani „případy“, 
ani „projekty“, natož náhražkami partne-
ra. Kniha je polemikou s dnes oblíbenými 
přístupy k dětem a dětství: Děti se stávají 
projekcí  ambiciózních rodičů, od koléb-
ky až zhruba do třicátých narozenin jsou 
všemožně opečovávány, rodiče je zatěžu-
jí svými obavami a úzkostmi a zároveň se 
jim odmítají věnovat, protože „přece musí 
dělat kariéru“. Děti už si společně nehrají 
na ulici jako dřív, mnohé z nich už nemají 
žádné kamarády a vztahově a citově jsou 
odkázány na své mobilní telefony a moni-
tory počítačů. Své virtuální kamarády mají 
na sociálních sítích a dětství mnohdy pro-
žívají v sociální uzavřenosti. Autor se staví 

proti tendenci dnešních rodičů vychovávat 
děti úzkostlivě a podle příruček a staví se 
za volnost, kterou je třeba dětem dát při hře, 
v době učení i při rozvíjení své osobnosti.
Uli Hauser je otcem dvou dětí a nejstarším 
ze šesti sourozenců. Pracuje jako publicista.

Děti potřebují hranice 
Jsou dnes děti víc nevychované a drzé než 
dříve? Jsou snad dnes rodiče méně kompe-
tentní? Jak může denně docházet k situa-
cím, v nichž „malý tyran“ triumfuje a oni 
si zoufají? Jak se vyhnout trvalému stresu 
ve výchově a přitom neupadnout do auto-
ritářství, ukazuje zkušený rodinný porad-
ce na mnoha příkladech. Upozorňuje na 
úskalí liberální výchovy a vychází z pojetí, 
že ani v dobré snaze neomezovat svobodu 
dítěte nelze dítě „nechat dítě na holičkách“ 
a postavit ho do dnešního světa bez vědo-
mí a znalosti vlastních hranic. Rodičům, 
vychovatelům i mnohým učitelům dodává 

autor svými návrhy na řešení odvahu dů-
sledně jít ve výchově cestou, která dětem 
dává pocit bezpečí a jistoty.
 Zdroj: www.portal.cz

 Kněževeský e-věstník dostáváme, 

 je na půl cesty k plnému nasazení

Jak jsme vás informovali v minulém 
čísle Kněževáka, s podporou zastupi-
telstva a pana starosty Kettnera rozjíž-
díme v Kněževsi informování občanů 
elektronicky. Již mnozí z vás dostáváte 
emailové zprávy pod hlavičkou Kněže-
veský e-Věstník a SMS pod hlavičkou 
KNEZEVES. 

Dnes se na něj pojďme podívat očima au-
torů myšlenky a řešení. Jak vidí aktuální 
stav a na co se jako občané můžeme těšit. 
Rozhovoru se zúčastnili: Ing. Jan Šara-
patka, Ing. Vladimír Bareš a Mgr. Marie 
Šarapatková. 

Honzo, co e-věstník již umí?
Kněževeský e-Věstník se nám podařilo roz-
jet dříve, než jsme slíbili. A to mne těší. Byl 
to takový malý vánoční dárek „kněževá-
kům“. Co dnes umí? Kromě rozesílání SMS 
již dnes občané dostávají informace i emai-
lem. Novinky jsou následně ihned vkládá-
ny na obecní Facebook a webové stránky. 
Spolupráci jsme navázali i s mnohými spol-
ky, např. s fotbalisty díky Kubovi Šebesto-
vi, sdílíme informace s jejich Facebookem 
a webem, se Svazem žen, s hasiči, baráční-
ky, atd. Aktuálně systém využívá téměř sto 
lidí. To je mnohem více, než jsme po dvou 
měsících zkušebního provozu čekali. 

vláďo, e-věstník funguje již 2 měsíce. jsi 
spokojen s tím, čeho jste dosáhli ?
Hodně mě hřeje u srdce, kolik lidí začalo 
systém ihned využívat. Z toho mám obrov-
skou radost. Neméně mne těší to, že ožil 
i obecní Facebook, kde se začala některá té-
mata i diskutovat - aktuálně např. otevření 
Outletu u Tuchoměřic.
Také jsem se těšil na první dotaz typu “... to 
se mi líbí, proč já to nemám? ...”. První jsem 
dostal 21. ledna. A přibývají! ( s úsměvem) 
A kdo mě zná, ví, že já plně spokojen ne-
budu nikdy, stále je spousta nápadů – ideí, 
co nabídnout a realizovat. Kéž bych stihnul 
zrealizovat aspoň polovinu :).

Maruško,  jak to vypadá s přispěvateli? 
jaké zprávy chodí nejčastěji?
Přispívají různí lidé. Nejvíce jsme ve spo-
jení s paní Drábkovou z obecního úřadu, 
volejbalisty, fotbalisty. Už jsem v kontaktu 
i s dalšími spolky.

Při přípravě rozlišuji mezi zprávami vý-
hradně operativního charakteru, ty dávám 
jen do SMS, a zprávami širšího rozsahu, ty 
jdou do emailu. Při umísťování zpráv na 
Facebook je zajímavé sledovat vývoj a rych-
lost, s jakou lidé čtou a označují, zda se in-
formace líbí.

Honzo, co dalšího chystáte?
Nejvíce se těším na možnost zaregistrovat 
se k odběru  Kněževeského e-Věstníku přes 
webové stránky obce. To zjednoduší dnešní 

nutnost někam zajít a podepsat formulář se 
souhlasem.

Určitě chystáme vkládání akcí formou udá-
lostí na Facebook, aby se nám aktivity samy 
připomínaly a hlavně aby mohli naši spolu-
občané rychleji sdílet i kamarádům, dalším 
obcím, apod.
Co jsme aktuálně do systému přidali je mož-
nost připojení příloh k emailům. Tím jsme 
nabídli nejen krátkou zprávu, ale současně 
i plnou informaci ve všech způsobech doru-
čování. Rádi bychom systém dále šířeji vy-
užili pro spolky a chystáme další vylepšení.

vláďo - kolik to stálo času?
To raději nepočítat :). Nejvíce času a práce 
to stálo Honzu. Řešení se chystá ve volném 
čase a po nocích. Vlastní funkčnost vyrobil 
a vymyslel právě Honza. Navíc celý systém 
provozuje pro obec firma, v níž Honza pra-
cuje a je to celé v podstatě zadarmo. Co je 
třeba zmínit - duší vlastního fungování se 
postupně stává Maruška, u ní se příspěvky 
schází. Rediguje a vystavuje je.

Maruško, co by vám pomohlo v dalším roz-
voji?
Jsem ráda za každého přispěvatele a dob-
rovolníka. Příspěvky, případně kontakt mi 
posílejte na e-vestnik@knezeves.cz. Těším 
se a děkuji.

 Rozhovor za redakci Kněževáka 
 vedl Luděk Černý

MATEŘSKÁŠKOLAKNĚŽEVES
NaHlavnísilnici155,Kněževes
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 Finanční gramotnost

Jak vznikly peníze? Jak těžký je bankomat? Jak vypadá milión? 
O tom všem se dověděly naše děti a vnoučata. 
Koncem roku měly naše děti možnost zábavnou formou nahléd-
nout do světa financí, peněz, biometrie, zabezpečení internetu 
a náhled do budoucnosti těchto odvětví. Vše proběhlo v rámci 
presentace Vládi Bareše na základní škole v Kněževsi a ve Středo-
klukách. “Osobně jsem si diskusi s dětmi užil, je pro mne zajímavé 
a úžasné, jak děti náš svět vnímají. Mnoho věcí, co si někteří z nás 

neumí ani představit, berou jako samozřejmost. Celé dopoledne 
bylo pro mne velkým zdrojem nápadů, skvělých otázek a témat. 
Těším se na další setkání, jež s Ivou Farovou snad stihneme zre-
alizovat ještě v tomto školním roce” řekl k dopoledni strávenému 
s dětmi Vláďa.

Pokud by měl někdo zájem o podobný seminář, kontaktujte ho na 
email: barezicz@gmail.com. ČSOB má v rámci programu Finanční 
gramotnost, jež připravila ve spolupráci s Ministerstvem školství, 
jemu podobné ambasador(k)y napříč celou republikovou.

 Letiště Praha

Ve středu 7. 2. 2018 navštívili žáci 4. ročníku Výcvikové středisko 
pro piloty a letušky na Letišti Václava Havla. Seznámili se nejen 
se zajímavou prací letušek a pilotů, ale hlavně se mohli podívat 
na veškerá zařízení střediska včetně trenažérů pro výcvik pilotů.
Všechny děti si prohlédly pilotní kabinu, spolužákům popřály 
šťastný let palubním mikrofonem.
Na závěr si vyzkoušely skluzy, které se používají pro nouzovou 
evakuaci cestujících. Čas strávený na letišti nám rychle uběhl 
a plni zážitků jsme jeli domů.

 Čabárna

Ve dnech 5. až 7. 2. 2018 se žáci 3. a někteří ze 4. třídy zúčastnili 
pobytového programu ve Středisku ekologické výchovy Kladno - 
Čabárna. Pro děti byl připraven pestrý program v podobě soutěží, 
her, kvízů a komentovaných prohlídek zvířat. Děti se také dozvě-
děly mnohé o nebezpečích, která lidé zvířatům neúmyslně připra-
vují. Např. lampiony štěstí, vlasce, auta, velké prosklené plochy, 
apod. I přes chladné počasí se dětem na Čabárně velice líbilo a od-
vezly si plno zážitků.
 Za 3. a 4. třídu iva Farová a irena Houbová

 vzpomínka na vánoce / Štědrý den

Ráno jsem se probudila a zjistila jsem, že 
je Štědrý den, 24. prosince. Celý den jsem 
pomáhala mamince a babičce vařit, uklízet 
byt a pak zdobit stromeček a také ujídat 
cukroví. Moc se mi to líbilo. Nastal večer 
a šli jsme se převléknout. Najednou jsme 
uslyšeli něco zacinkat. Vykřikli jsme: Ježí-
šek! Dooblékli jsme se a šli se podívat, co 
se stalo. Zjistili jsme, že pod stromečkem 
se objevily dárky. Měli jsme z nich velkou 
radost.
 Alena novotná

Základní škola
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 Přednáška

Dne 14.12. 2017 navštívila naše žáky ve škole 
v Kněževsi paní Přibylová ze záchranné sta-
nice v Jinonicích. Poutavě vyprávěla o zimu-
jících ježcích, ptácích, ale i veverkách a dalších 
druzích živočichů. Děti se dozvěděly mnoho 
o tom, jak v zimě pomoci a zároveň nespráv-
ným krmením neuškodit. 
Hned druhý den v pátek k nám přišel pan 
Bareš s velmi pěkným programem k finanční 
gramotnosti. Přednáška byla nejen o penězích, 
ale i o internetu a nebezpečích, která mohou 
na všechny číhat. Kdo správně odpověděl na 
otázky, byl odměněn věcnými cenami.
Oběma přednášejícím děkujeme.
 Za 3. a 4. třídu iva Farová a irena Houbová

 eLiŠKA KADLecOvá 3.TřÍDA / ČABárnA 

PŘIJELI JSME NA ČABÁRNU, A TAM NÁS ODVEDLI DO KU-
CHYNĚ A PÁN NÁM TAM ŘÍKAL, CO MŮŽEME A CO NEMŮ-
ŽEME. ODVEDLI NÁS DO PRVNÍHO PATRA, ŠLI JSME NA PO-
KOJ VYBALIT SI VĚCI.
VEŠLI JSME DO POKOJE A TAM BYLY DVĚ PALANDY. SPALA 
JSEM NA POKOJI S KIKI,NELOU A MÁJOU V JASANOVÉM PO-
KOJI. POTOM JSME MĚLI PROGRAM. MĚLI JSME DOBRÝ OBĚD. 
MĚLI JSME ODPOLEDNÍ KLID A MĚLI JSME ODPOLEDNÍ PRO-
GRAM. MĚLI JSME VEČEŘI. POTOM JSME ŠLI NA POKOJ, VZA-
LI JSME SI TAM PENÁL A SKICÁK A ŠLI JSME DO JÍDELNY. 
TAM MĚLI OBROVSKOU BICHLI A TAM JSME MOHLI KRESLIT 
A NAPSAT TAM CO SE NÁM TADY LÍBILO. DRUHÝ DEN JSME 
MĚLI DOBROU SNÍDANI. NÁSLEDOVAL DOPOLEDNÍ PRO-
GRAM, TAM BYL PÁN A PANÍ A HRÁLI JSME HRU O PŘÍRODĚ 
A PTALI SE NÁS, JAKÁ ZVÍŘATA MAJÍ ZIMNÍ SPÁNEK. 
POTOM JSME ŠLI S PANÍ DO LESA NA PROCHÁZKU A BYL 
OBĚD. BYL DOBRÝ. MĚLI JSME ODPOLEDNÍ KLID. POTOM 
NÁS ROZDĚLILI DO TŘÍ DRUŽSTEV. PRVNÍ SE JMENOVA-
LI MIMONI, DRUZÍ SE JMENOVALI LVÍČATA A TŘETÍ BUBO 
BUBO (ČESKY VÝR VELKÝ). V NĚM JSEM BYLA JÁ. ŘEKLI 
NÁM, ŽE BUDEME HRÁT PEVNOST BOYARD A VYHRÁLO 
MOJE DRUŽSTVO. BYLA DOBRÁ VEČEŘE. A ZASE JSME KRES-
LILI DO BICHLE. A ŠLI JSME SPÁT. 
RÁNO JSME MĚLI SNÍDANI. POTOM JSME ŠLI S PANÍ NA 
PROCHÁZKU DO LESA. JEDEME DOMŮ. BYLO TO SUPER. DĚ-
KUJI PANÍ UČITELCE FAROVÉ ZA TO, ŽE NÁS TAM VZALA.

 výtvory žáků - zážitky z lednové návštěvy výstavy drobného zvířectva v KD v Kněževsi.



Kněževák 1/2018 8

 Fotbal

Zimní pauza je dlouhá a dříve než vyběhnou hráči k prvnímu zápasu jara, ještě si chvilku počkáme. Aktivně sháníme nové posily do týmu, 
jak nové hráče tak i dalšího člena realizačního týmu (pomezního rozhodčího), který by byl ochoten s námi jezdit zejména na venkovní zá-
pasy. V zimní přestávce jsme administrativně dotáhli příchody 3 nových hráčů : Radka Rákose, Daniela Totha a Mihaila Catansuse. Pokud 
byste se chtěli zapojit jakoukoliv měrou do fotbalu v Kněževsi, kontaktujte nás na facebooku: www.facebook.com/TJ Sokol Kněževes-fotbal
 jakub Šebesta

 Stolní tenis

Vážené čtenářky a čtenáři Kněževáka, rád 
bych vás touto cestou informoval o průběhu 
a nejen o průběhu Vánočního turnaje ve stol-
ním tenisu. Jak mnozí víte, dne 23.12.2017 se 
konal Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Byl 
to již druhý ročník tohoto turnaje. Nebudu 
vás zatěžovat výsledky. Turnaje ve stolním 
tenisu se zúčastnilo celkem 16 hráčů.
Hráči byli rozlosováni do dvou skupin. Boje 
ve skupinách byly opravdu dech beroucí. 
Poté následovaly vyřazovací boje, kde byly 
některé zápasy opravdu na ostří nože, ale 
vždy byly vedeny korektně. Již teď se těší-
me na další ročník tohoto Vánočního turna-
je. Dále bych Vás rád informoval o tom, že 
se v naší vesničce každé pondělí od 19 ho-
din konají v kulturním domě tréninky, kam 
jste srdečně zváni.
 Za kroužek stolního tenisu Vás zdraví 
 a zve josef Procházka.

 Ping pong

Dne 23. 12. 2017 se uskutečnil v kulturním 
domě 2. ročník vánočního ping-pongového 
turnaje, který opět uspořádal Josef Procház-
ka. Turnaj měl celkem 14 účastníků, kteří 
byli nalosováni po dvou skupinách, ze kte-
rých se podle pořadí nasazovaly dvojice pro 
vyřazovací boje v další části turnaje.
Zábava a sportovní nasazení nechybělo ni-
komu z přihlášených hráčů, ovšem vyhrát 
mohl jenom jeden.

výsledky: 
1. místo: Láďa Šebesta, 
2. místo: František Straka, 
3. místo: Jindřich Sedláček.

Pokud jste i vy fanoušci 
stolního tenisu, neváhejte 
a přijďte si zahrát.
 jakub Šebesta

 Zápasy jarní části sezony:

1.4.2018 Přípravný zápas - soupeř a čas bude upřesněn
8.4.2018 16:30 Kněževes - Nučice
15.4.2018 10:15 Dobříč B - Kněževes
22.4.2018 17:00 Kněževes - Roztoky B
29.4.2018 17:00 Hostivice B - Kněževes
6.5.2018 17:00 Kněževes - Drahelčice
13.5.2018 17:00 Kněževes - Tuchoměřice B
20.5.2018 17:00 Černošice - Kněževes

27.5.2018 17:00 Kněževes - Kazín B
3.6.2018 17:00 Č. Újezd B - Kněževes
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Hasiči 
 chytré oděvy pro hasiče

Vědci z Plzně pomáhali s vývojem chytrých 
oděvů pro hasiče. Oděvy by měly být opat-
řeny čidly, díky kterým by měl velitel jed-
notky na svém tabletu přehled o tom, co se 
v daném okamžiku se zasahujícím hasičem 

děje. Čidla zabudovaná do obleku měří rela-
tivní vlhkost, vnitřní a povrchovou teplotu 
na zásahovém obleku a monitorují základní 
životní funkce a pohybovou aktivitu hasiče. 
Oblek také umí sledovat okolní prostředí - 
například dusivé a výbušné plyny ... Všech-
ny informace se automaticky přenášejí do 
tabletu velitele. Chytrý oblek pro hasiče je 

bezdrátově propojen se zásahovými rukavi-
cemi … Chytré obleky byly vyzkoušeny již 
v roce 2015. Blíží se doba, kdy i „kněževeští 
hasiči“ budou požívat speciální chytré zása-
hové obleky a rukavice pro hasiče?  Možná 
se řada z nás toho nedožije … ale člověk ni-
kdy neví.
 Zdroj: Hasiči - Plzeň

 jak k nám ježíšek přišel 

 dřív aneb Máňa už není sama

Již delší dobu jsme sháněli druhý vůz k naší 
cisterně. Po neúspěšné aukci a několika pro-
marněných inzerátech jsem náhodou obje-
vil na stránkách s požární technikou inzerát 
na prodej vozu Nissan double cab od SDH 
Hlásná Třebáň. Auto bylo vybaveno již ma-
jáky, navijákem na 5 tun, tažným zařízením 
na 3 tuny, střešním nosičem a autovysílač-
kou. Po bleskové konzultaci jsem okamžitě 
reagoval na tento inzerát - zda stále platí. 
Ráno jsem dostal odpověď s telefonním 
kontaktem. Obratem jsem zavolal a dohodl 
schůzku. Ihned jsem kontaktoval pana sta-
rostu a členy naší jednotky a cca v 16:30 hod. 
téhož dne naše výprava ve složení Seiner, 
Drábek, Pejcl, Botka vyrazila směr Hlásná 
Třebáň. Po prohlídce a zkušební jízdě jsme 
si s kolegy z Hlásné Třebáně „plácli“. Dal-
ší iniciativu převzal ochotně Tomáš Seiner, 
který veškerou administrativu vykomuni-
koval mezi obcemi. Když jsme vyrazili pro 
smlouvu, aby ji podepsal i náš pan starosta, 
oslovili nás stávající majitelé s tím, zda si ne-
chceme auto rovnou odvézt a tím si ušetřit 
další cestu Zprvu jsme tomu ani nemohli 
uvěřit, ale brzy jsme se vzpamatovali a vy-
ráželi i s novým autem směr Kněževes.
Jestli jsem si v této chvíli myslel, že to nej-
těžší je za námi, byl to velký omyl. Nejví-
ce práce (té papírové) čekalo na Tomáše. 
Auto hned druhý den odvezl na prohlídku 
do servisu, kde provedli seřízení a drobné 
opravy. Poté jel s vozidlem na výměnu po-

lepů, kde nám auto opatřili nápisy a zna-
kem našeho sboru. Toliko k té snazší čin-
nosti. Poté nastalo přihlašování a zavedení 
do systému IZS. Jaké to bylo martyrium by 
vydalo na další samostatný článek. Ještě 
jednou bych chtěl za celý Sbor a Jednotku 
poděkovat panu starostovi Kettnerovi a ce-
lému zastupitelstvu za poskytnutí finanč-
ních prostředků na koupi vozu. Stejný dík 
patří též Letišti Praha,které nám poskytlo 
finanční dar na pořízení vybavení jak pro 
sbor, tak jednotku. Za tyto finanční pro-
středky jsme pořídili nové povinné vyba-
vení do obou  aut, komplet nové vybave-
ní pro sportovní část sboru a nechali jsme 
opravit naší stříkačku PS 12.
Ještě jednou děkujeme. 

23.12. nám svolávací program nahlásil, že 
máme držet pohotovost na požární zbrojni-
ci. Cca do šesti minut jsme byli připraveni 
v plné zbroji na výjezd, byli jsme převleče-
ni, auto nastartované, adrenalin ve zdravé 
míře stoupal. Když tu najednou zvoní te-
lefon a na druhém konci se ozvalo: „My se 
moc omlouváme, ale to byl planý poplach, 
pohotovost jsme vyhlásili JSDH Kněževes 
ale u Rakovníka“.... A tak se vše uklidilo, 
zamklo a šlo se domů. Tento “trénink” nás 
přesvědčil, že jsme připraveni dobře, této 
akce se zúčastnili tři členové jednotky (Bot-
ka, Seiner, Drábek). 
13.1. se konala naše výroční Valná hromada, 
kam dorazila velká část sboru, ale i hosté: 
SDH Středokluky, SDH Letky a zástupky-
ně OSH Praha-západ. Po zahájení přišla 

na řadu úvodní řeč starosty sboru, zpráva 
velitele sboru o činnosti za rok 2017, zpráva 
hospodáře o finančním stavu sboru, zprá-
va revizní komise a přijetí nových členů 
(Aleš Sochor, Václav Kettner, Tomáš Dunda 
a Zdeněk Doubek).
Poděkování patří též Vaškovi Čefelínovi 
ml. a Ondrovi Botkovi za to, že svépomocí 
upravili střešní nosič na novém voze podle 
potřeb jak jednotky, tak sboru. 

Náš výbor sestavil přesný plán schůzí. 
Celý sbor se svědomitě připravuje na orga-
nizaci Josefské zábavy, která se uskuteční 
17.3.2018 a na kterou vás všechny srdečně 
zveme.  jan Drábek

 AvL

V jarní části Amatérské volej-
balové ligy se „ELITA Kně-
ževes“ TJ Sokol Kněževes 
umístila velice dobře – těsně 
nad „15“. Navíc 21.1. t.r. hrá-
la ve složení spíše ženském 
nežli mužském – ve 4 ženách 
vyhráli jedno utkání  (jinak 
se hraje 4 muži a 2 ženy). 
Uvidíme, jak dopadnou další 
zápasy. Máme teď dost vyso-
kou marodku …
 Luc

 vOLejBALOvá POZvánKA

Kdy: 19.5. 2018
Hodina: 9.00 – 22.00

Kde: volejbalové hřiště v Kněževsi
co: Volejbalová kněževeská sešlost konaná 

u příležitosti 20 letého fungování Volejbalového 
oddílu TJ Sokol Kněževes 

a 100 letého založení Československa.
Hraje country kapela „Zpěvná parta“.

Srdečně zveme všechny občany, kteří mají rádi 
volejbal, zábavu, tanec a soutěže.

Volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes 
( „ELITA Kněževes“ )
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Kněževáček
Kam posílat články, fotografie, kreslené výtvory dětí … ?
1) Zaslat mailem: knezevak.ou@seznam.cz
2) Přinést na Obecní úřad v Kněževsi.
Dotazy: 723 104 562 (redakce)

 Maruška a Honzík Šarapatkovi, emilka Botková, valerie Maternová
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Svaz žen - Klub Kněževes
 Dětský karneval

Letošní karnevalové řádění vypuklo až po 
velkých mrazivých dnech. 2. března (pátek) 
jsme zdobily sál a připravovaly ceny pro ty 
menší účastníky. V sobotu 3. března odpo-
ledne to vypuklo. Přes sedmdesát dětských 
masek – tvořených doma nebo koupených – 
zaplnilo sál. Porota, kterou tvořil výběr pří-
chozích maminek a tatínků, vybírala v prů-
běhu promenády masek. Neměla to lehké, 
protože masky byly jedna hezčí než druhá. 
Navíc jsme měly dvě kategorie – předško-
láci a školní děti. Po promenádě bylo pro 
děti připravené překvapení. Přes hodinu 
trvající bublinková show, kdy p. Václav 
Strasser  tvořil bubliny ze všeho možného, 
sledovaly děti i dospělí. Poté si děti samy 
mohly dělat bubliny, vydovádět se a navíc 
se mohly nechat zakrýt velkou bublinou. 
To využila většina dětí. Po této akci ná-
sledovalo vyhodnocení masek. Připravily 
jsme 15 hodnotných cen. Z předškoláků 
se umístila na 3.místě dvojčata Seinerovic 
jako Hasiči Kněževes, kteří přijeli i s hasič-

ským doma udělaným autem. Se stejným 
bodovým ziskem se na 3. místě umístila 
Amálka Čefelínová jako Včelka Mája. Na 
2. místě David Fila jako Loupežník a na 1. 
místě Šmoulinka Vladanka Tesařová.  Ze 
školáků na 3. místě Ema Dvořáková jako 
Královna noci, na 2. místě Kristýnka Zette-
lová jako Maková panenka a na 1. místě 
Princezna Koloběžka Janička Vopálková. 
Samozřejmě jsme nezapomněly ani na děti 
z Klokánku, které zveme na všechny naše 
akce. I ty dostaly hodnotné ceny. Po vyhod-
nocení nastává okamžik, na který se již léta 
těší všechny děti i dospělí. Totiž papírová 
bitva. Při té vždy vyhrají děti, které papíro-
vými koulemi bojují proti dospělým. Hra-
nici mezi těmito „vojsky“ tvoří tělocvičná 
lavička. Po závěrečném rozloučení už jen 
společně sklidíme koule, všechny odpadky 
společně sklidíme ze stolů a připravíme sál 
na večerní Valentýnskou zábavu. Všechny 
děti během odpoledne dostávají občerst-
vení zdarma a při odchodu ještě všechny 
dostanou cenu.

 valentýnská zábava

Již několik let po sobě nám celé odpoledne 
a večer hraje DJ Giacomo Míra Kasan. Dě-
tem hraje populární dětské písničky a večer 
dospělým písničky na přání. Tentokrát nás 
opět nezklamal. Kromě moderní hudby 
jsme tancovali i polku, valčík, walls, kan-
kán….. I když byl ve Středoklukách Vče-
lařský ples, stejně přišlo hodně Kněževáků. 
Masek bylo nečekaně hodně, nevím, kam 
na ty nápady našinci chodí. U dospělých 
tvoří porotu všichni zúčastnění. Dostanou 
papírky a napíší tři masky, které se jim nej-
více líbí. Letos se na 3. místě umístil Bobík 
Iva Holanová, na 2. místě Kominice s kou-
řícím komínem – manželé K. Krausová-M. 
Mráz. 1. místo vyhrála Žena v domácnosti 
s miminkem v kočárku – manželé Čefelíno-
vi. O půlnoci je připravena bohatá tombola. 
Tentokrát mezi cenami nechyběly ani zají-

mavé stolní hry, např. Manželství na zkouš-
ku nebo Francouzské milování. Pohodu na 
karnevalu dotvářela výborná usměvavá ob-
sluha. Takže kdo se chtěl bavit, tak si večer 
plnými doušky užil.
Děkuji našemu Obecnímu úřadu a všem 
sponzorům. Bez jejich přispění bychom ta-
kové akce nemohly uskutečňovat. Vždyť 
jeden umělec dnes stojí 6 i více tisíc. Děkuji 
všem ženám ČSŽ, které se podílely na pří-
pravě, průběhu a na úklidu po akcích. A na-
víc R. Holanovi, který nám pomáhal od pát-
ku do neděle. 
Všechny nás potěší, když po dětské akci za 
námi přijdou rodiče a poděkují a řeknou, že 
se jim naše akce líbí a že k nám rádi chodí, 
případně přijdou s novými náměty. To za tu 
námahu a nervy stojí.

 Za ČSŽ Kněževes Bohdana Pavlíková

 Akce Českého svazu žen  
Klub Kněževes v roce 2018

Pátek 16. 3. od 18.00 

Posezení k MDŽ ve vinárně Hrnčírna.

Sobotu 26. 5. od 10.00

Dětský den na místním sportovním hřišti.
Dopoledne plné soutěží a zábavy. Atrakce, 
ukázky, cesta za pokladem. Občerstvení 
pro děti zajištěno.

Termín bude upřesněn

Cyklovýlet do Lidic (termín bude 
upřesněn ve Věstníku a na vývěskách).

Návštěvy divadel, výstav, kin, cyklovýle-
ty a jiné najdete na FB svaz žen Kněževes 
a na vývěsce u obchodu. 

najdete nás nově na Facebooku  
jako SvAZ žen KněževeS.

 Humanitární sbírka pro

 Diakonii Broumov

(Sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin atd.) 
Tuto sbírku ve spolupráci s OÚ vyhla-
šujeme pravidelně na jaře a na podzim. 
Na jaře se sbírka z provozních důvodů 
ze strany diakonie nebude konat.

ČSŽ – Klub Kněževes srdečně zve 
všechny děti a jejich “fandy“ na

DOPOLEDNE PLNÉ SOUTĚŽÍ 
A ZÁBAVY.

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, SKÁKACÍ 
HRAD, CESTA ZA POKLADEM. 

Občerstvení pro děti zajištěno. 
!!! Za bezpečnost dětí si ručí rodiče !!!

v sobotu 26. května 2018 
od 10.00 na místním 

fotbalovém hřišti

dětský
den
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Baráčníci
 Daruj krev

Na únorovém sezení Baráčníků z Kněževsi 
konšelstvo s tetičkami a sousedy rozhodlo 
podpořit projekt dárcovství krve. Projekt 
nazvali „Moje krev – tvůj život“. Cílem je 
dlouhodobě šířit povědomí o dárcovství 
krve, které je nedostatek, přestože je pro 
každého z nás životně důležitá. Jak napsala 
jedna dopisovatelka do Kněževáka – kdyby 
tento projekt přiměl jediného člověka, aby 
daroval krev – je tento projekt pro společ-
nost přínosem … Obec Baráčníků Kněževes

 vzpomínkomat

Kniha pro všechny, kteří rádi vzpomína-
jí. V Kavárně Kabinet na Praze 6 se 30.11. 
2017 konal křest knihy Renáty Šťastný 
„Vzpomínkomat“. V rolích kmotrů se 
představili PhDr. Jana Semelková a Ale-
xander Hemala.

Vzpomínáte na punčocháče za totáče? 
Ty, co nosilo každé dítě, blbě se oblékaly, 
neustále rolovaly dolů a pokud jste si na 
ně šlápli, následoval zaručený držkopád? 
Každý kousek oděvu, hračka nebo stro-
ječek má svůj příběh a díky unikátnímu 
projektu, ve spolupráci s webem Starý 
Páky, se na tyto předměty nezapomíná. 
Digitálky, Tuzexy, brigády, mléčné bary 
a věci, které možná dobře pamatujete. 
Jsou to i vaše vzpomínky, vaše příběhy, 
naše společná kniha!

  Baráčníci mají nového rychtáře

Psal se den 13.1. LP 2018 a ve14.00 v Kultur-
ním domě Kněževes začalo Valné zasedání 
Obce Baráčníků Kněževes. Sešli se tetičky 
a sousedé místní Obce, ze spřátelených 
Obcí – Středokluky, Hostouň, ze slánské 
župy, pražský Vltavan, Letná, Hradčany, 
Buštěhrad, III. župy. Přišli také zástupci 
místních spolků – hasiči, spolek Havlíček, 
Svaz žen, zahrádkáři, sportovci. 

Hudební doprovod zajistila skupina Retro 
Band - její členové Zdeněk Doubek a Petr 

Koco vstoupili mezi řady baráčnické. Též 
několik přítomných hostů vstoupilo k na-
šim Baráčníkům – Ludmila Uhlíková a Alž-
běta Růžičková. Program byl bohatý. Uctila 
se památka těch tetiček a sousedů, kteří již 
nejsou mezi námi včetně zesnulého rych-
táře Zdeňka Vorlíčka. Účastno bylo na 40 
baráčníků a hostů. 
Hlavním bodem programu byla volba kon-
šelstva, nových činovníků a volba nového 
rychtáře. Tím se jednomyslně stal soused 
Luděk Černý. Slib sousedé a tetičky složili 
na počestné právo rychtářky III. župy Jaro-
slavy Štěpánkové. Ta nově zvoleným po-
přála hodně zdaru a všeho dobrého. Hosté 
dostali kalendáře vyrobené Baráčníky a zá-
věrem byla bohatá tombola. Všem hostům 
nutno poděkovat za účast. Poděkování si 
zaslouží i obsluha zabezpečená panem Ji-
řím Kettnerem z restaurace „V Maštali“. Ve-
čer se někteří členové šli pobavit na tradiční 
Myslivecký ples.

   

              

     SBOR DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ 
V KNĚŽEVSI 

    HRAJE                  POŘÁDÁ  
 
 
 
        

      
                          

   
 
 
 
 
 
 
 
                             

                                                        VSTUP 100,- KČ       

                                          BOHATÉ „KOLO ŠTĚSTÍ“ 
       V KULTURNÍM DOMĚ V KNĚŽEVSI                   © 2018 
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Spolek Havlíček

chovatelé

 Pozvánka na vycházku 

 v sobotu 14. 4. 2018

Spolek Havlíček zve zájemce o poznávání 
tajemných zákoutí Pražského hradu na vy-
cházku s průvodkyní paní ing. Janou Horá-
kovou, která nás tentokrát zavede do Jelení-
ho příkopu.
Výchozím místem bude zastávka tramva-
je č. 22 a 23 Brusnice. Ulicí U Brusnice do-
jdeme ke vstupu do Jeleního příkopu, bu-
deme pokračovat k Masarykově vyhlídce, 

kolem domku medvědáře, Horním Jelením 
příkopem k průchodu pod Prašným mos-
tem. Dále Dolním Jelením příkopem pod 
Prašnou věží, opevněním Pražského hradu 
a Bílou věží. Stezkou vystoupáme k Leto-
hrádku královny Anny a přes Královskou 
zahradu kolem Zpívající fontány, Míčovny 
a Prezidentského domku vstoupíme u Praš-
ného mostu na 2. nádvoří Pražského hradu. 
Býčím schodištěm sejdeme do Zahrady Na 
Valech, kde bude čas na občerstvení. Po 
Starých zámeckých schodech sejdeme ke 

stanici metra Malostranská, kde vycházku 
zakončíme.

Časové rozmezí vycházky předpokládáme 
od 10 do 14 hodin. Vzhledem k terénu do-
poručujeme pevnou obuv. Podrobné infor-
mace budou včas sděleny na informačních 
tabulích v obci Kněževes, příp. také v okol-
ních obcích. 

 Srdečně zve 
 Správní rada SPOLKU HAVLÍČEK

 Zimní výstava ZO HOSTOUŇ

ZO Hostouň z okresu Kladno uspořádala ve 
dnech 27. a 28. ledna tohoto roku již tradiční 
zimní výstavu drobného zvířectva, která se 
konala v Kulturním domě v Kněževsi. Letos 
by to byla jubilejní dvacátá výstava, kdy-
by dva ročníky nezastavila epidemie ptačí 
chřipky. Prostory kulturního domu nabízejí 
ideální podmínky pro konání zimní výsta-
vy. Není náhodou, že se zde konají výstavy 
psů a v minulosti zde klub andulek pořádal 
své speciální výstavy. Tento ročník výstavu 
obeslalo 60 vystavovatelů. K vidění bylo 
122 králíků, 150 holubů a 30 volier drůbeže. 
Králíky posoudili pan Kunc a paní Kade-
řábková, holuby pánové Dostál a Sousedík, 
drůbež posoudila paní Kisová. Na nejlepší 
zvířata byly uděleny čestné ceny a v kaž-
dé odbornosti pohár na nejlepšího jedince. 
V expozici králíků získal pohár pro nejlepší-
ho králíka Ondřej Krunt na Meklenburské-
ho strakáče černého 96 bodů. Čestné ceny 
získali: Karel Fryč - Činčila velká, Ondřej 
Krunt - Meklenburský strakáč černý, Miro-
slav Kocourek - Vídeňský modrý, Jiří Švejda 
- Vídeňský bílý, Ing. Antonín Štětka - Český 
albín, Iva Suchomelová - Havana, Josef Sa-
lač - Zaječí, Václav Olišar - Beran malý, Jiří 
Švejda - Stříbřitý malý černý, Miluše Ben-
dová - Anglický strakáč. V expozici holubů 
posuzovatelé rozhodli takto: pohár za nej-
lepšího holuba výstavy získal Michal Rákos 
za Moravského pštrosa modrého 96 bodů. 
Čestné ceny získali Josef Šmídl - Komburský 
skřivan, Dr. Vladimír Sup - Moravský pštros 
červený a žlutý, Jan Průša - Moravský pštros 
modrý šupinatý, Antonín Klimeš - Morav-
ský pštros modrý běloocasý, Pavel Janda 
- Německý výstavní bílý, Václav Šafránek - 

Brněnský voláč, 
Václav Kubelka 
- Český stavák 
modrý sedlatý, 
Petr Ženíšek - 
Český stavák 
žlutý sedlatý, 
Pavel Pichl - 
Jeptiška, Josef 
Pichl - Benešovský bílý, Martin Kocourek 
- Gigant homer. V expozici drůbeže domi-
novaly zdrobnělé Asilky Jana Průši na které 
vyhrál pohár za nejlepšího jedince. Čestné 
ceny získlali: Jana Bábovská - Křepelky, 
Ondřej Krunt - Vlaška Rodobarvá, Bohumil 
Mára - Vlaška Stříbrná, Miroslav Kocourek - 
zdrobnělá Velsunka, Radek Dvořák - zdrob-
nělá Vyandotka stříbrná černě lemovaná, 
Josef Chvosta - zdrobnělá Česká slepice, Jan 
Průša - Bantamka černá. Na toto roční ob-

dobí bylo velmi příznivé počasí, což se po-
zitivně projevilo na návštěvnosti výstavy. 
Kromě vystavovatelů a rodičů s dětmi přijeli 
chovatelé i z větší dálky a to pořadatele vždy 
potěší. Zvláštní dík patří Obecnímu úřadu 
v Kněževsi, který bezplatně poskytuje naší 
organizaci kulturní dům a Obecnímu úřadu 
v Hostouni, který finančně podporuje míst-
ní spolek chovatelů. Na velice dobré úrovni 
funguje spolupráce se Střední Integrovanou 
Školou St. Kubra ve Středoklukách, která 
nám pravidelně poskytuje svoje žáky na 
zapisování posuzovatelům. Závěrem chci 
za všechny členy ZO Hostouň popřát brzké 
uzdravení našemu dlouholetému předsedo-
vi panu Ing. Jaroslavu Boukalovi, který proti 
své vůli ze zdravotních důvodů nemohl být 
s námi.                 Michal rákos

POHÁR 1,0 MORAVSKÝ PŠTROS 
MODRÝ -  MICHAL RÁKOS

VÁCLAV OLIŠAR SE SVÝM  
MALÝM BERANEM, ČC

MLADÝ CHOVATEL 
RADEK RÁKOS  

S KOHOUTEM VLAŠKY 
ŽLUTÉ

VÁCLAV 
ŠAFRÁNEK SE 

SVOU HOLUBICÍ 
BRNĚNSKÉHO 
VOLÁČE, ČC



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 1/2018 15

 Obecní knihovna

vÝrOČÍ AUTOrA/ Alberto Moravia 
28. 11. 1907 – 26. 9. 1990
V devíti letech onemocněl kostní tuberku-
lózou a dalších devět let strávil v nejrůz-
nějších v nejrůznějších sanatoriích a lé-
čebnách. Nebezpečná nemoc a zdlouhavé 
uzdravování jej zákonitě přivedly k úva-
hám o smyslu života a k psaní. Narodil se 
v Římě a rodné město učinil kulisou mno-
ha svých příběhů. Ve 22 letech mu vychází 
první román Lhostejní (1929), překvapivě 
vyzrálé dílo, jímž si nasadil tak vysokou 
laťku, že ji později s obtížemi překonával. 
Na druhý román si čtenáři počkali dlou-
hých šest let. Moravia se stal novinářem 
a procestoval téměř celý svět. Marné cti-

žádosti (1935) mají složitý děj s kriminál-
ní zápletkou. Jinotajný román Maškaráda 
(1941) ostře kritizuje fašistickou diktaturu 
v Itálii. Následují Agostino (1943), Nepo-
slušnost (1948), Láska manželská (1949), 
Konformista (1951), Pohrdání (1954), Nuda 
(1960), Pozornost (1965), Já a On (1970), 
1934 (1982), Muž, který se dívá (1985), Ces-
ta do Říma (1988) a posmrtně vydaná Leo-
pardí žena (1991).
Z Moraviovy tvorby výrazně vystupuje ro-
mán Římanka (1947) a nejslavnější Horalka 
(1957).
Skvělou ukázku vypravěčského mistrov-
ství představují Římské povídky (1954-59).
Pavel Bareš - knihovník

 Pavel Bareš, knihovník

Zahrádkáři

církev

 jaro, zahrádky a kočky

Nastává jaro, nejkrásnější období roku. Ne-
jen pro zahradkáře, kteří ožívají, protahují 
ztuhlé svaly a klouby při oblíbené činnosti.
Země se probouzí, všechno se zelená, každý 
den nám před očima přibývá něco nového 
pro radost. Rodí se nový život.
K tomu neodmyslitelně patří život koči-
čí. Kočky, ta úžasná a užitečná zvířata, se 
kvůli lidské lhostejnosti v posledních letech 
přemnožila. Mnoho z nich tak živoří venku 
hladových, nemocných, zubožených a čas-
to umírají velmi bolestivě, nebo končí pod 
koly aut.

Do naší zahrádkářské osady, za těch 16 let, 
co sem jezdím, hezkých pár koček přišlo. Po-
psaným problémům se snažíme předcházet.
Díky spolku dobrovolníků a jejich kastrační-
mu programu se podařilo všechny toulavky 
odchytit, veterinárně ošetřit tak, aby nebyly 
přenašeči parazitů, ani nemocí a především 
vykastrovat.
Jejich život je teď mnohem klidnější, kvalit-
nější a spokojenější.
A tak si dovolím na vás apelovat. Nebuďte 
lhostejní! Zvíře není věc, je to živý tvor plný 
citu a bolest cítí stejně jako my. Topit ne-
chtěná koťata už zákon naštěstí nedovoluje, 

kastrace tak je jednoduché humánní řešení, 
jak zajistit, aby nám kočky nebyly na obtíž 
a přinášely nám jen radost.

Prý kdo miluje a chová kočky, neví co je de-
prese. Myslím, že na tom něco bude. Přeji 
vám všem krásné a voňavé jaro plné hez-
kých zážitků!

 Za zahrádkáře, Ludmila Uhlíková.

 Půst pro všechny doby

Píšu ještě v postní době a nedávno jsem 
slyšel text, který se mi hodně líbí. Mluví 
o půstu, což je vhodné téma v postní době. 
Ale nemluví o půstu od masa nebo o jiné 
formě fyzického půstu. Mluví o tom, že 
i naše duše se může postit. Postit se od zby-
tečných nebo i překážejících věcí, abychom 
byli svobodní a radostní. A tohle neplatí 
jenom v postní době, ale může to být po-
vzbuzení pro náš každodenní život. Proto 
jsem chtěl s vámi sdílet tento text, jehož au-
tor je neznámý.

Půst od zraňujících slov: Ať tvoje rty nevy-
sloví nic než slova žehnání. Půst od kritiky 
a pomlouvání: Tvoji duši mají obývat vlíd-
nost a milosrdenství. Půst od nespokoje-
nosti: Ať se dobrota a trpělivost stanou tvý-
mi každodenními společnicemi. Půst od 
zatrpklosti: Pěstuj ve svém srdci vděčnost. 
Půst od nevraživosti: Ať odpuštění otevře 
všechny dveře, které ti byly zavřeny. Půst 
od sobectví: Ať soucit a láska kvetou na ka-
ždém tvém kroku. Půst od pesimismu: Ať 
naděje nikdy neopouští tvého ducha. Půst 
od zbytečných starostí a neklidů: Ať v tobě 
vládne důvěra v Boha.
Půst od povrchních činností: Ať tvoje dny 
naplní modlitba. Půst od zbytečných slov: 
Ať ti ticho a naslouchání pomáhají slyšet 
v tvém nitru vánek Ducha.
 
 Otec Alain cleyssac, 
 administrátor vaší farnosti

Myslivci
 Myslivecký ples

Honební společenstvo Dobrovíz a mysli-
vecký spolek Dobrovíz pořádaly tradiční 
myslivecký ples v KD Kněževsi 13.1. 2018. 
Od 20 hrála hudební skupina V – SYSTÉM. 
Oficiální zahájení plesu přišlo se slavnost-
ním nástupem pánů oblečených v překrás-
ných mysliveckých stejnokrojích. 

Následoval tanec „nimrodů“ se svými part-
nerkami. V tombole byla tradičně v převa-
ze zvěřina (20 bažantů, 20 kačerů, 8 zajíců, 
2 divočáci a 2 srny). Na zábavu přišli i zá-
stupci jiných spolků z Kněževsi. Tradičně 
byl plný sál – cca 200 lidí. Končilo se dlouho 
po půlnoci. Prostě zábava, jaká má být.  r

 nové automaty

Nové jízdenkové automaty zjedno-
duší cestu MHD z letiště Václava do 
Prahy. V prostoru letiště Václava Hav-
la Praha se nachází celkem 13 jízden-
kových automatů. Všechny akceptují 
bezkontaktní platební karty, část z 
nich si poradí i s kontaktními plateb-
ními kartami, bankovkami a samozřej-
mě i mincemi. 
Prakticky tak odpadá nutnost rozmě-
ňovat si drobné nebo kupovat jízden-
ku až u řidiče, což bylo v minulosti 
příčinou zdržení některých autobusů 
na odjezdu z letiště.
 Zdroj: 
 PID – Informační zpravodaj / č.23/2017
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napsali jste nám
 něco z historie nejen naší dvojtřídky 

 podle současného hesla Kupředu 

 do minulosti

Dne 9. října 1928 byla uspořádána vycház-
ka do Prahy - do akvária v Havlíčkových 
sadech na Královských Vinohradech.47 dětí 
obou tříd, 2 učitelé. 
Výlohy 5 Kč na 1 dítě. Zbytek 20 Kč věno-
ván pozůstalým po zabitých dělnících na 
novostavbě na Poříči. V ten den odpoledne 
o 4 hod. zřítila se tam 5tipatrová stavba, kde 
zahynulo 45 dělníků. 
 Příspěvek prom. uč. D. M. jelínkové

 Článek s námětem darování krve ... 

Uvědomila jsem si, kolik málo dárců krve 
znám. Vím o mnoha lidech, kteří mají omlu-
vy typu - vím, že nemám dobrou krev, mám 
to či ono, dělá se mi z krve špatně, zejména 
pak - na takové věci nemám čas. Je to každé-
ho věc. Nevěřím, že všichni ti mladí, na prv-
ní pohled zdraví lidé, kteří se věnují sportu, 
alkoholu, kouření, jsou tak vážně a trvale 
poškození na svém zdraví. Ale až se vyseka-
jí v autě, krev jim přijde samozřejmá … Proč 
toto téma? Při jednom z odběrů jsem o tom 
mluvila se sestrami. Vyšlo
najevo, jak málo prvodárců k dárcovství 
chodí. Dříve chodili vojáci (měli za to opuš-
ťák), různí studenti, sportovci. Dnes je to na 
každém jedinci a mnohé to nenapadne. Tře-
ba tento článek někoho inspiruje. I kdyby 
byl jen jeden ...

 Paní Pavlína z vrbic

Nikdo nikdy neví, kdy bude potřebovat po-
moc druhých. Před sedmi lety se manželům 
narodila Žanetka, od začátku se potýkají 
s jejím závažným onemocněním – rozště-
pem mozkové hemisféry a spastickou kva-
druparézou. Dívka je závislá na pomoci 
druhé osoby po celý den, tuto roli zastává 
její maminka, jejím cílem je udělat vše pro to, 
aby Žanetka mohla být v rámci jejích mož-
ností samostatná.

Zatím není Žanetka schopná chůze, nejvíce 
pomáhají intenzivní a nákladné rehabilitace: 
„Zdravotní pojišťovny hradí jen část výdajů, 
další část hradíme z vlastních prostředků. 
Pomáhají různé firmy svými dary a nezis-
kové organizace,“ vysvětluje paní Pavlína. 
Nejnákladnější jsou lázeňské pobyty nebo 
intenzivní cvičení ve speciálním kosmic-
kém oblečku, který se skládá z čepice, vesty, 
kraťasů, kolenních podložek, přípojky na 
horní končetiny a přípojky na nohy. Všech-

ny tyto části se navzájem propojují pomocí 
systému pružných pásů. Cílem je naučit tělo 
správným pohybovým stereotypům.
„Za posledních několik let vidíme, že inten-
zivní rehabilitace naší dceři pomáhají, věří-
me, že si své vysněné krůčky vybojuje,“ říká 
paní Pavlína. Výdaje na léčbu Žanetky se 
každý rok pohybují okolo 400 000 Kč.

Pravidelně každý měsíc rodině pomáhají 
také Dobří andělé, jen v Kněževsi najdete 
mezi obyvateli více než 20 dárců, kteří při-
spívají prostřednictvím nadace Dobrý an-
děl. „Tyto příspěvky nám nejvíce pomáhají 
hradit pravidelné rehabilitace, hipoterapii 
a plavání, na které často dojíždíme. Součástí 
jsou i výdaje na pohonné hmoty. Od srdce 
bych chtěla poděkovat všem Dobrým an-
dělům, ale i ostatním, kteří nám pomáhají. 
Jsme přeci jen lidi a nikdo nikdy neví, kdy 
bude potřebovat pomoc druhých. Díky nim 
může spousta rodin i my žít plnohodnotný 
život,“ vzkazuje paní Pavlína.

Žanetku v dubnu čeká operace kotníků, cí-
lem je zlepšení stability těla. Kotníčky má 
nyní vytočené směrem ven, což celou chůzi 
komplikuje. Pokud není s maminkou v láz-
ních, dochází také do školky mezi zdravé 
děti. Pomáhá ji osobní asistent. Maminka 
věří, že zdravé děti ve školce mohou Žanet-
ku motivovat více ke zlepšení chůze a chuti 
do intenzivního cvičení.

Podpořte rodiny, které zasáhla vážná ne-
moc prostřednictvím Dobrého anděla Je 
to jednoduché, stačí se zaregistrovat na  
www.dobryandel.cz. Emailem obdržíte  
pokyny k platbě.
Zároveň při registraci získáte přístup do An-
dělského účtu, kde uvidíte konkrétní příbě-
hy rodin, kterým Vaše příspěvky pomáhají. 
Nadace Dobrý anděl odevzdá vaše příspěv-
ky do posledního haléře, protože její provoz 
je hrazen ze soukromých zdrojů spoluzakla-
datelů a dalších filantropů.

 největší podvodní jeskyně světa

Obří podvodní jeskynní systém Sac Actun 
v Mexiku, o kterém se předpokládá, že je 
s celkovou délkou 347 kilometrů největší ta-
kovou jeskyní na Zemi, by mohl pomoci při-
nést nový náhled na bájnou civilizaci Mayů. 
Vědci objevují další a další starobylé arte-
fakty, stejně tak lidské a zvířecí kosti. Celá 
struktura se skládá ze zhruba 200 jeskyní.

 vzpomínka na tři krále

Martínek, Zuzanka a Eliška Preclíkovi při-
šli k Adamčíkovým a Dvořákům zazpívat. 
Za hezké zazpívání dostali sladkosti.
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naši sousedé
Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rub-
rice „Naši sousedé“ vám představíme 
dlouholetého chovatele a činovníka v této 
oblasti pana Jaroslava Boukala. Zároveň 
mu gratulujeme k loňskému ocenění za 
jeho práci na nejvyšším stupni.         
 Za redakci Luděk Černý   

1) jsi dlouholetým členem i vedoucím  
činitelem chovatelů. jak jsi se k této zálibě 
dostal.
Od 5 let, ač rodilý pražák, jsem každé prázd-
niny pobýval na venkově, kde se mi život 
líbil a kde jsem přišel na to - v pozdějším 
věku, že zvířata jsou daleko upřímnější než 
lidé. Proto jsem se v dospělosti odstěhoval 
na venkov. Měl jsem to štěstí, že jsem půl-
roční praxi strávil v JZD a padl jsem do oka 
tehdejšímu vedení, předsedovi Kettnerovi 
a Rychetskému, kteří mě zaměstnali v Dob-
rovízi.

2) jak dlouho tuto činnost děláš?
Po vyloučení z KSČ v r. 1969 jsem hledal 
mimopracovní aktivity. Ty jsem našel v cho-
vatelích.

3) jaké byly největší problémy v minulosti 
a jaké jsou nyní v současnosti?
Pro mě největším problémem v době totality 
bylo sehnat dostatek krmení pro hospodář-
ská zvířata, protože nebyl volný trh s obi-
lím. V dnešní době je to opačný problém - na 

trhu je velká nabídka a chovatel má problém 
si vybrat. Také dříve byla dostupná veteri-
nární péče, kdežto dnes většina veterinářů si 
účtuje značné sumy. Je pravdou, že i ve vete-
rinární medicíně došlo k velkému pokroku.

4) Tvoje největší úspěchy v této činnosti?
Pokud se týká chovatelství, jsem v Klubu 
českého staváka (holubi) a v Klubu wyan-
dot (drůbež). Protože jsem si vybral v obou 
případech složitější variety – u holubů čer-
venou barvu a u drůbeže taktéž. U holubů 
jsem dosáhl na speciálce již 2x nejlepší ko-
lekci v bělopruhých, u drůbeže mám již 12 
let uznaný plemenný chov. Pokud se týká 
funkcionaření - stal jsem se předsedou ZO, 
od r. 2002 jsem byl členem ekonomické 
komise na ÚV a v současné době jsem jed-
natelem okresního výboru. Jsem také po-
kladníkem Klubu českého staváka, který je 
největším klubem v sekci holubů.

5) A největší neúspěch?
Za největší neúspěch považuji, že jsem v le-
tošním roce neprosadil v rozpočtu Ústřední-
ho výboru vyrovnaný rozpočet.

6) Minulý rok jsi byl v senátu, kde jsi pře-
bíral ocenění. O jaké se jednalo?
Byl jsem jmenován okresním výborem, jed-
nalo se o dlouholetou práci v ČSCH. Svaz 
má v současné době 19 tis. členů, odměněno 
byla 100.

7) Máš v této práci pomocníky?
Kdyby nebyla podpora členů ZO, nemohl 
bych to dělat. Nejmarkantnějším příkladem je 
letošní rok, kdy byla výstava v Kněževsi bez 
mé přítomnosti a dopadla velmi dobře. Kdo se 
může pochlubit takovou členskou základnou?

8) Kdo ti nejvíce v tvé zálibě pomáhal?
Pravidlo č.1 v chovatelství je, že kdyby ne-
bylo rodiny, žádný chovatel by to nezvládl.

9) jaký máš cíl do další svojí práce chovatele?
V mém věku mám pouze přání, abych byl 
zdravý a mohl alespoň sám krmit zvěř.

10) co bys popřál čtenářům Kněževáka?
Čtenářům Kněževáka bych přál, aby byli 
hrdí na redakci, která je nejaktivnější v okolí 
a z jejich iniciativy vychází i některé aktivity 
obce.

 Černí pasažéři

Pražští radní schválili poloviční pokutu pro 
černé pasažéry, ti si ale musí koupit roční 
kupon. Praha se rozhodla motivovat černé 
pasažéry, aby se z nich stali platící cestující. 
Pokuta za jízdu načerno je v systému Praž-
ské integrované dopravy 1 500 Kč. Pokud 
ji černý pasažér zaplatí revizorovi na místě 
nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně, sni-
žuje se na 800 korun. Nově bude mít černý 
pasažér možnost si pokutu snížit až na 400 
Kč, pokud se rozhodne polepšit se a stát se 
poctivým platícím cestujícím. Podmínkou 
je, že si koupí roční kupon za 3 650 korun.
„Pro každého slušného člověka je normální 
zaplatit,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík 
a dodává: „Ať se na mě nikdo nezlobí, ale 
černí pasažéři nejsou žádní hrdinové. Krad-
li byste v obchodě? Utekli byste z hospo-
dy bez placení? Slušný člověk to neudělá. 
A s využíváním jakékoliv služby bez zapla-
cení je to stejné.“
 Zdroj: PID / Informační zpravodaj / 
 č. 21 2017

 Zpomalovací práh

Systém aktivního snižování rychlosti (také 
automatický zpomalovací práh, aktivní 
zpomalovací práh nebo automatický příč-
ný práh) je zařízení umístěné ve vozovce, 
které snížením své části selektivně zpoma-
luje silniční vozidla překračující povolenou 
rychlost. Princip zařízení je založen na psy-
chologickém efektu na řidiče z přejetí sní-
žené části zařízení. Obvykle 
se používá v kombinaci s do-
pravními značkami omezují-
cími rychlost. Výška snížení 
je optimalizována tak, aby 
došlo jen k upozornění řidiče 
na překročenou rychlost a byl 
umožněn bezpečný průjezd 
i motocyklistům a cyklistům. 

Systém aktivního snižování 
rychlosti umožňuje komfort-
ní průjezd vozidlům městské 
hromadné dopravy. Vozidla 

s právem přednosti v jízdě mohou dálko-
vým ovládáním zamezit aktivaci.
Náklady na zařízení jsou obdobné jako při 
výstavbě širokého zpomalovacího prahu 
s technologickou kvalitou pro zvýšenou 
zátěž.

 Zdroj: WIKIPEDIE 1 2018 - 
 Otevřená encyklopedie
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 ctěnice 

Na severovýchodním okraji Prahy, v dosahu MHD je romantický zámecký areál ve správě Muzea hlavního města Prahy. Výstavy jsou 
určeny především pro rodiny s dětmi. Najdete zde také velmi zajímavou stálou expozici Řemesla v pořádku. Na výstavě uvidíte svě-
tově unikátní předměty, jako je například torzo slavnostní korouhve pražského cechu řezníků, zdobené pokladny a budete moci pro-
niknout do tajemství tajných zásuvek, které truhly často mívaly. Dále i slavnostní cínové nádobí zdobené rytinami cechovních znaků. 
Představeny jsou i unikátní mistrovské práce, které vytvářel tovaryš, když se chtěl stát mistrem. 
Více na www.muzeumprahy.cz/zamecky-areal-ctenice/   Pavel Bareš, knihovník

Tip na  
výlet

 DOBré SOUSeDSKé vZTAHY 

 jSOU DŮLežiTé

Prosincové setkání vedení letiště se zástupci 
okolních obcí a městských částí proběhlo v 
přátelském duchu. Pravidelná setkávání vý-
znamně přispívají k hledání přijatelných ře-
šení i efektivnímu zaměření letištní podpory. 
Starostové ocenili nový systém letištních po-
platků i otevřenost v komunikaci aktuálních 
témat. Dobrovolný závazek starat se o blízké 
okolí se stal nedílnou součástí letištní strate-
gie a je plně v souladu s přístupem odpověd-
né firmy, který letiště dlouhodobě prosazuje. 
Zdroj: Zpravodaj Letiště Praha / leden 2018

 Otevření nového 

 outletu v Tuchoměřicích

Nové outlet centrum, jehož do-
končení trvalo 10 let, by se mělo 
definitivně otevřít letos na jaře a to 
konkrétně 26. dubna 2018. Bývalý 
název Galerie Moda byl nahrazen 
novým: Prague The Style Outlets. 
Tento projekt nyní investuje španěl-
ský koncern Neinver, který je druhým největším provozovatelem outletů v Evropě a spolu-
pracuje s osmi stovkami značek. V první fázi nabídne až 115 obchodních jednotek, ve kterých 
budou zastoupeny lokální i mezinárodní módní značky. Velké zastoupení bude mít v outletu 
také gastronomie. Interiéry outletu jsou inspirovány historickou Prahou.

Dále outlet nabídne i řadu služeb, dětský koutek, bezplatná Wifi a další. Investoři slibují, že 
projekt poskytne 600 až 700 různých pracovních příležitostí. Do akvizice a dokončení investo-
vali v přepočtu přes dvě miliardy korun.
 Zdroj: http://zpravy.e15.cz

Letiště

 ZveMe váS nA již 3. rOČnÍK 

 AKce - veLiKOnOce nA STATKU

SOBOTA 31. 3. 2018 10:00 – 18:00
v Dobrovízi č. 1

PrOgrAM:
- Prohlídky farmy, její současnost
- Ochutnávky a povídání o výrobcích 
   rodinné mlékárny
- Historie objektu a zemědělství
- Soutěže a dílny pro děti – skákací hrad ze
  slámy, závod šlapacích traktorů, malování 
  vajíček, ohrádka se zvířátky a další
- Možnost zakoupit výrobky a občerstvení

Sledujte dále náš facebook, kde vás budeme 
dále informovat.

Už se moc těšíme na společné setkání



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 1/2018 19

 Zřícená lávka

Organizace ROPID ve spolupráci s hl. m. Prahou a Pražskou paro-
plavební společností zahájila 23. 12. 2017 provoz náhradního přívozu 
P8 za zřícenou lávku pro pěší mezi Trojou a Císařským ostrovem. 
Nový přívoz bude v provozu každý den do doby zajištění spojení 
obou vltavských břehů v této oblasti jiným způsobem. Linka P8 je 
v provozu mezi přístavišti Troja a Císařský ostrov v pracovní dny 
od 7:00 do 19:00, o víkendech a svátcích od 8:00 do 19:00. Interval 
v ranní a odpolední špičce pracovních dnů je 10 minut, v ostatních 
obdobích 20 minut. Přeprava přívozem je bezplatná. Kapacita lodi je 
cca 30 cestujících, naložit je možné i dětský kočárek nebo kolo, vždy 
však s dopomocí, loď není bezbariérová.
 Zdroj: PID – Informační zpravodaj / č.1/2018

 PiD - Plány pro rok 2018 

Pro rok 2018 se předpokládá další rozšiřování integrace ve Středo-
českém kraji. Na cestování s jednou jízdenkou vlakem, autobusem i 
městskou dopravou se mohou těšit cestujících na Berounsku či Pří-
bramsku, v plánu je také dokončení integrace v oblastech Nymbur-
ska, Mělnicka, Slánska či Benešovska

 vycházka kolem rybníka po naučné stezce Kněževes a okolí.
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. PO ZAČÁTKU PŘEDSTAVENÍ NENÍ UMOŽNĚN VSTUP DO SÁLU.
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V. Bodó, J. Róbert  ANAMNÉZA
DJ / Shakespeare  MACBETH – Too Much Blood
J. Mikulášek, D. Viceníková a kolektiv  HAMLETI
J. Mikulášek, D. Viceníková  POŽITKÁŘI
H. Ch. Andersen a kolektiv  AnderSen
J. Voskovec, J. Werich  KORESPONDENCE V+W
M. Orson Štědroň  VELVET HAVEL
P. Juráček  ZLATÁ ŠEDESÁTÁ 
A. Camus  CIZINEC
K. C. Nielsen, K. Kosová, A. Svozil  DÁNSKÁ OBČANSKÁ VÁLKA 2018–24
T. Bernhard  MÝCENÍ
T. Bernhard  MÝCENÍ
J. Voskovec, J. Werich  KORESPONDENCE V+W
J. Mikulášek, D. Viceníková  HAMLETI
J. Mikulášek, D. Viceníková  HAMLETI ZADÁNO

T. Bernhard  MÝCENÍ
P. Ouředník  EUROPEANA
J. Voskovec, J. Werich  KORESPONDENCE V+W
DJ / Shakespeare  MACBETH – Too Much Blood
M. Orson Štědroň  KRÁSNÉ PSACÍ STROJE!
J. Mikulášek, D. Viceníková a kolektiv  POSEDLOST 
TO TÉMA / DAS THEMA 

M. Orson Štědroň  VELVET HAVEL
J. Voskovec, J. Werich  KORESPONDENCE V+W

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ:

Česko-německý kabaret / Deutsch-tschechisches Kabarett HOST Eliadova knihovna  

DIVADELNÍ SPOLEČNOST MASOPUST:

M. Františák  NEVĚSTA
A. Lygre  NIC ZE MĚ
J. Genet, B. Bridel, M. König  DENÍK ZLODĚJE
K. Hamsun, V. Bárta  HLAD
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* EN = english friendly HLeDáMe reDAKTOrA  a zpracovatele podkladových 
materiálů pro tvorbu obecního zpravodaje Kněževák. 
Zájemci se mohou přihlásit na mailu: knezevak.ou@seznam.cz

POZvánÍ nA vYnáŠenÍ MOrAnY

Dobrý den, 
zveme všechny holky a kluky, kteří chtějí s námi 
vynést Zimu, Moranu, Mořenu, Mařenu, 
Smrtholku,… spálit jí a nechat odplout do moře.
Sraz v ulici Nad Běloky u koní u Dolanského potoka na začátku 
stezky pro pěší na Smrtnou neděli 18.3. 2018 v 10.30.
 Těšíme se na viděnou.
 Janička a Martina Drgovi a Klubík Středokluky

 nová kniha o historii Středokluk

Koncem minulého roku byla ve Středoklukách prezentována nová 
kniha o historii obce pod názvem „Středokluky 1316 – 2016“ autorky 
Mileny Sedlmayerové a vydavatele pana Susy.
 Zdroj: Vánoční eKLUK 2017
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