
28. - 29. 1. výstava chovatelů (KD Kněževes)
25. 2. od 14.00 Karneval pro děti (KD Kněževes)
25. 2. od 20.00 Valentýnská zábava (KD Kněževes)
6.5. Staročeské máje – Kněževes
27.5. od 10.00 Dětský den (na fotbalovém hřišti v Kněževsi)   

zpravodaj obce Kněževes (u Prahy)   ročník 17   prosinec 
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Slovo starosty
vážení spoluobčané,
v dnešním „Kněževáku“ se pokusím zhodnotit, co se 
nám podařilo  dokončit  a  co  ne.  Celý  letošní  rok  byl 
protknut  několika  akcemi. O ČOV  jsem  se  zmiňoval 
po celý letošní rok, to jede ke spokojenosti. I pro leto-
šek plánovaná renovace kaple je hotová. Pánové Holan 
a Dobiáš  dodrželi  slovo,  takže  se  teď  bude  čekat  na 
restaurátory, aby dokončili malbu opraveného soklu. 
O stavu kaple se můžete přesvědčit 24.12. o odpoled-
ním zpívání.

Úklid obce pokračuje stále dobrým tempem. Ovšem listí je mnoho a nemá to 
konce. V každém čísle se věnuji pořádku na skládce. I přes dohled tam vždy 
někdo něco přihodí, co nepotřebuje. Hasiči spálili větve a zase tam něco bylo, 
co tam nepatří. U střediska je zasazena nová jedle, i je ozdobena, takže Vánoce 
mohou přijít. V kulturním domě došlo k výměně správce. Bylo nutné opravit 
jak hospodu, tak byt, protože za léta péče rodiny Máslových došlo ke značné-
mu opotřebení. Já přeji novému správci, panu Davidu Novákovi, aby rozjezd 
byl co nejrychlejší. I když to po tak dlouhé pauze nebude jednoduché. Všichni 
chceme, aby se úroveň podstatně zlepšila. Mohli jste se přesvědčit o úrovni 
při čajích pro seniory 26. 11. 2016.
Dne 14. 12. podepíši smlouvu s Letištěm V. Havla Praha o poskytnutí daru 
„Dobré sousedství“ na letošní a příští rok. Dar bude použit na úpravu par-
koviště na Staré silnici pod ořechy, které slouží hlavně pro vyhlídkový val, 
vybavení nových kabin a vybudování dětského hřiště ve sportovním areálu. 
Dopravou přes obec se zabýváme, ale toto je běh na dlouhou vzdálenost. Na 
podnět Policie ČR byl snížen živý plot před Pilot clubem a vyřezáno křoví, 
aby se zviditelnila zatáčka při vjezdu do obce.
V posledním odstavci  se vyjádřím ke  článku pana  starosty Tuchoměřic.  Já 
osobně si myslím, že spolupráce mezi obcemi je dobrá, ale s postojem pana 
Ing. Radostného nesouhlasím a zásadně tento tón odmítám. Obec Kněževes 
se od samého počátku ČOV chovala  loajálně. Bez účasti naší obce by ČOV 
nestála. Bez souhlasu Kněževse by Tuchoměřice nedostaly dotaci. Vše bylo 
dohodnuto předem, takže ten postoj považuji za neopodstatněný. Doufám, 
že se vše náležitě vysvětlí.

V  závěru  chci  poděkovat Vám všem za podporu,  kterou poskytujete  obci, 
přeji Vám hezké prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví v roce 2017.
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 nehoda

V obci Kněževes se 26.10.  t.r. stala u Pilot 
Clubu  vážná  dopravní  nehoda.  Auto,  je-
doucí z obce, srazilo 8 letého chlapce, který 
si  dle  dostupných  zdrojů  běžel  z  restau-
race  pro  čepici  do  zaparkovaného  auta, 
které stálo přímo proti zmíněné restauraci 
na parkovišti. Během cca 15 minut přijela 
„záchranka“  i  policie.  Chlapec  přežil,  ale 
utrpěl zranění na končetinách …
Obecní  úřad  po  projednání  s  Policií  ČR 
neprodleně  realizoval  nápravná  opatření  – 
zabezpečil  snížení  zeleného  porostu  před 

restaurací,  zlikvidování  keřového  porostu 
ve směru při vjezdu do obce, projednalo pří-
padnou instalaci radarového systému v obci 
… Věřme, že realizovaná opatření pomohou 
tomu, že se podobná dopravní nehoda ne-
bude již nikdy v obci opakovat.  r 

 výstava Betlémů o rok odložena

Ze  zdravotních  důvodů  se  v  lednu  2017 
neuskuteční    tradiční  výtvarná  dílna,  ve 
které  jsme  již  třikrát  společně vyráběli fi-
gurky  do  kněževeského  betléma,  zpívali 
a  obdivovali  rodinné  poklady  z  různých 
materiálů.  Náhradní  dílna,  ve  které  bu-
deme  opět  vytvářet  figurky  z  keramické 
hmoty, se uskuteční pravděpodobně o let-
ních prázdninách. Přeji vám všem pohodu 
o svátcích a hodně zdraví v novém roce. 
 ivana roučková

 OÚ Kněževes uzavřela smlouvu 

 se společností B-rink. 

Tato společnost bude poskytovat nealko 
občerstvení  v  prostorách  vyhlídkových 
valů u přistávací plochy Letiště V. Hav-
la Praha. Bude také pečovat o čistotu ve 
svém okolí.  r 

 vOLBY 2016

kraj: Středočeský, okres: Praha-západ, obec: Kněževes, volební účast: 40,68%, volební účast v Čes-
ké republice byla 34,57% (zdroj: www.volby.cz) Kněževes - 179 platných hlasů ve volebním okrs-
ku v 1. kole voleb do Senátu a zastupitelstva kraje - ve 2. kole voleb do Senátu 75 platných hlasů.
Senát: 1. kolo – anO (43%), TOP+starostové (34%), ODS (24%)
 2. kolo – anO (38%), ODS 37%)
 Středočeský kraj – anO (44%), ODS (27%)
Do druhého kola do voleb do senátu postoupili Jiří Oberfalzer z ODS (zvítězil a stal se senátorem) 
a Bohumil Stibal z ANO 2011. Všem občanům, kteří přišli k volbám, děkujeme. 
Členové volební komise (viz foto): Pavel Bareš (předseda), Vlasta Marvalová, Miroslav Hájek, Karla 
Boukalová, Marie Kratochvílová, Lenka Drábková (zapisovatelka), Reinhold Kluz, Ivana Seinerová

 nový nájemce KD

Novým správcem KD v Kněževsi a zároveň provozovatelem kavárny a cukrárny je rodina Novákových. Slavnostní otevření se konalo 
26.11. v rámci akce Čaje pro seniory. Příjemné předvánoční prostředí, zajímavá nabídka stravovacího sortimentu, nekuřácké prostředí, 
příjemná obsluha. To vše vytváří klidnou a pohodovou atmosféru. Přijďte si dát něco dobrého „na zub“…  r   

Usnesení OÚ
Usnesení z mimořádného zasedání 
Zastupitelstva obce Kněževes 
 ze dne 12. 9. 2016

ZO schvaluje:
1.  výsledek výběrového  řízení na  správce 
kulturního domu Kněževes.
2. vybudování bezbariérového přístupu ze 
silnice do 1. patra v domě Radka Toldeho. 
Výtah bude vybudován na vlastní náklady. 
3. žádost na využití finančních prostředků 
ve  výši  cca  800  tis.,  získaných  z Dobrého 
sousedství –  vybavení zázemí sportovního 
areálu, vybudování dětského hřiště, fitness   
v  přírodě  pro  dospělé,  úprava  parkovací 
plochy u vyhlídkového valu.

ZO bere na vědomí:
1. informaci Ing. Vlčkové o možnosti získat 
zdarma od státu vyjmutí ze zemědělského  
půdního  fondu  pozemky  pod  komunika-
cemi obce.
2. informaci Ing. Vlčové o přípravě obecně 
závazné vyhlášky o rušení nočního klidu.
projednání žádosti firmy B-rink (auta s ob-
čerstvením), která nabízí občerstvení u vy-
hlídkového valu.
3. informaci o možnosti digitalizovat míst-
ní kroniku – zastupitelstvo nepovažuje di-
gitalizaci za vhodnou.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
 ze dne 26. 9. 2016

ZO schvaluje:
1. zprávu starosty obce o činnosti RO a ZO 
za uplynulé 3 měsíce.
2. slib nového člena zastupitelstva Petra 
Dobiáše (za odstupujícího Čeňka Zacha). 

ZO souhlasí:
1.  s  položením  kabelu  el.  přípojky,  která 
povede v ul. Nad mostem.
2.  Inventuru  majetku  provede  komise  ve 
složení V. Vlčková, B. Pavlíková, S. Poklop. 

ZO bere na vědomí:
podnět  p.  Hašplové  k  řešení  situace  na 
parkovišti pro osobní vozidla u vodojemu. 
Parkují zde i nákladní auta a autobusy, 
podnět p. Kučerové - situace u trojúhelní-
ku na silnici K rybníku,
podnět p. Pourové - řešení rychlosti auto-
busů společnosti Amazon, které projíždějí 
obcí Kněževes, 
podnět p. Havlůjové - žádost o pravidelné 

měření rychlosti na silnici 2405,
podnět p. Dobiáše - žádá o preciznější 
pravidelnou údržbu dětských hřišť v obci.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
 ze dne 24. 10. 2016

ZO schvaluje:
1.  odkup  pozemku  č.    635/4  cca  44  m2 
z vlastnictví státu.
2.  změnu  územního  plánu  na  pozemcích  
č.  644/16  a  24  o  výměře  650  a  1180  m2 
z „ostatní plochy“ na „parkoviště, výrobní 
plochy  a další“  na  základě  žádosti manž. 
Sedláčkových. Veškeré záležitosti a finanč-
ní náklady budou hradit žadatelé. 
3. příspěvek Základní škole Středokluky ve 
výši 20 000 Kč na lyžařský výcvik a školu 
v přírodě v roce 2017.
4.  příspěvek  ve  výši  7  000  na  uspořádání 
Čajů pro seniory.
5. uzavření Mateřské školy Kněževes v ob-
dobí 27. – 30. 12. 2016.
6. rozpočtové opatření č. 7. 
7. revokuje usnesení č. 18 ze zasedání ZO 
ze dne 12.9.2016, bod č.4. 
8.  Schvaluje  upravenou  verzi  Vyhlášky 
o nočním klidu.

ZO bere na vědomí:
Podmínečné zkolaudování objektu na hři-
šti TJ Sokol Kněževes s tím, že do půl roku 
dobuduje  kuchyňku  s  jednoduchou  ob-
služností.

ZO ukládá:
Mgr. Černému zpracovat článek do Kněže-
váku s vyjádřením ZO Kněževes. Jedná se 
o reakci na odpovědi starosty obce Tucho-
měřic Ing. Radostného, uvedené v Kněže-
váku č. 3/2016.   

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
 ze dne 21. 11. 2016

ZO schvaluje:
1. Na jednání ZO Kněževes se zástupci OÚ 
Středokluky  bylo  projednáno  vybudová-
ní  chodníku  ve  směru Zachovi-železniční 
přejezd-stávající  chodník  v  zatáčce  u No-
vých Středokluk. ZO schvaluje podání žá-
dosti na Krajský úřad Středočeského kraj, 
aby  do  majetku  obce  přešly  pozemky  č. 
714/2  (55m2)  a  č.  714/10  (270m2),  na  kte-
rých bude tento chodník vybudován. Veš-
kerá jednání, stavební povolení a stavební 
práce zajistí Obec Středokluky. 

2.  Po  dopravní  nehodě  u  restaurace  Pilot 
Club  bylo  na  žádost  Policie  ČR  rozhod-
nuto,  že  živý  plot  u  Hlavní  silnice  bude 
z  bezpečnostních  důvodů  snížen.  ZO  zá-
roveň  rozhodlo,  že  nájemce  restaurace 
musí  z  bezpečnostních  důvodů  odstranit 
z  veřejných  prostor  reklamní  tabule  této 
restaurace.
3.  Skládka  bioodpadu  bude  ukončena  do 
konce listopadu 2016.

ZO bere na vědomí :
1. řešení znečištěného prostředí u logistic-
kých  hal  fy  CTP  s.r.o.  Dopis  odpovědné 
firmě vyhotovila Ing. Vlčková. 
2. stížnost p. Kratochvíla na Avii, která vy-
vážela  na  svých  kolech  bahno  z  prostorů 
bývalé  skládky  a  nebylo  uklizeno.  Tím  je 
znečištěna vozovka i přilehlý chodník.  
3.  dopis  Letiště  Václava  Havla  Praha, 
ve  kterém  oznamuje,  že  smlouva  na  po-
skytnutí  daru  (Dobré  sousedství)  ve  výši 
700.000,- Kč bude podepsána 14. 12. 2016. 
Dar bude použit na:
• Úpravu parkoviště pro vyhlídkový val  
• Vybudování dětského hřiště ve sportov-
ním areálu TJ Sokol Kněževes 
• Zařízení  ve  vnitřním prostoru  kabin TJ 
Sokol Kněževes

ZO projednalo:
návrh rozpočtu obce Kněževes a Mateřské 
školy Kněževes na r. 2017.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
 ze dne 12. 12. 2016

ZO schvaluje:
1.  zprávu  starosty obce p. Kettnera o  čin-
nosti RO a ZO za uplynulé období od ve-
řejného zasedání z 26. 9. 2016.
2. rozpočet obce Kněževes na rok 2017, roz-
počtový výhled obce na roky 2017 až 2021 
a rozpočet Mateřské školy Kněževes na rok 
2017 – pro přijetí těchto dokumentů hlaso-
valo všech 12 přítomných zastupitelů.

ZO bere na vědomí:
Zprávu místostarostky paní Vlčkové
• k petici občanů ohledně dopravy v obci – 
znovu zaslán dopis (ze srpna 2016) na nové 
vedení  KÚ  Středočeského  kraje  –  odbor 
dopravy a na vědomí hejtmanovi – odpo-
věď z KÚ 6. 12. 2016 – přislíbena opravena 
hlavní komunikace přes obec v roce 2017
• zaslán dopis Krajské správě údržby silnic 
(p. Raboch) se žádostí o úpravu dopravní-

ho  značení  na  hlavní  komunikaci  v  obci 
z důvodu nárůstu dopravy z  logistického 
centra Amazon
•  zaslán dopis  na  firmu CT Park  (vedení 
fy v Humpolci) se žádostí o instalaci hygi-
enického zařízení (např. formou kontejne-
rů) z důvodu znečištění prostranství podél 
komunikace u logistického centra.

ZO ukládá radě obce:
1. vyvolat  jednání o  řešení dopravní  situ-
ace na hlavní komunikaci v obci  (část Na 
Staré silnici, část na Hlavní silnici) s dotče-
nými orgány (z diskuze vyplynuly návrhy 
na  řešení  formou  retardéru,  zpomalova-
cího  semaforu  nebo  časosběrného  radaru 
+ zákaz vjezdu nákladních aut nad 6  t ve 
směru do Dobrovíze i od Dobrovíze)

2. vyzvat (jako firmu CT Park) se stejným 
požadavkem  Český  aeroholding,  a.s.  ke 
spolupráci k vybudování hygienického zá-
zemí a zajištění jeho provozu (vzhledem ke 
znečišťování blízkého okolí vyhlídkového 
valu lidskými exkrementy)
3. zabývat se řešením parkovacího systému 
v obci (včetně porušování dopravních zna-
ček při parkování kamionů).

Obecní úřad

 reakce ZO na rozhovor

Vážení čtenáři, v Kněževáku č.3 / 2016 byl uveřejněný rozhovor 
s  panem  starostou  z  Tuchoměřic  Ing.  Jaroslavem  Radostným. 
V části  článku pan starosta napadá zastupitelstvo obce Kněže-
ves z „nekalé“ činnosti vůči obci Tuchoměřice. Obsah rozhovo-
ru byl projednán v radě obce i na zastupitelstvu obce Kněževes. 
Závěrem  jednání  je, že členové ZO nesouhlasí  s obsahem části 

rozhovoru Ing. Radostného a odmítají, že by se obec Kněževes 
„nekalým“ způsobem provinila vůči obci Tuchoměřice. ZO Kně-
ževes by si do budoucna přálo, aby se něco podobného ze strany 
Tuchoměřic neopakovalo. Obě obce dlouhodobě bezproblémově 
spolupracují, např. při realizaci a provozu ČOV (čističky odpad-
ních vod), která se nachází právě v lokalitě Tuchoměřic a spolu-
vlastníkem jsou jak Tuchoměřice, tak také obec Kněževes. 

 Z pověření ZO Kněževes - redakce

výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
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Vážení spoluobčané, 
zastupitelstvo  obce dne  22.  srpna  letošní-
ho roku projednalo petici občanů ohledně 
nadměrného zatížení komunikace Na staré 
silnici a uložilo starostovi obce postoupit ji 
odboru dopravy Středočeského kraje. Dne 
25. srpna byla petice s průvodním dopisem 
odeslána  a  současně  bylo  upozorněno  na 
příslib kraje, že tato komunikace měla být 
opravena až k nájezdu na D7. Tento příslib 
byl  z  doby  projednávání  povolení  stavby 
Amazonu. 30.  listopadu byl odeslán další 
dopis,  protože Krajský úřad na  ten první 
vůbec  nereagoval.  Bylo  upozorněno  i  na 
to, že v říjnu bylo na  této komunikaci při 
dopravní  nehodě  zraněno  dítě.  Současně 
byla odeslána kopie dopisu Krajskému ře-
ditelství Policie Středočeského kraje, které 
doporučilo upravit výšku keřů a přijmout 
jiné  vhodné  opatření,  které  by  předešlo 
další  dopravní  nehodě.  6.  prosince  2016 
jsme obdrželi dopis datovaný dne 27. září 
2016,  který  se  údajně  ztratil  v  podatelně 

Krajského úřadu. V dopisu  je  sděleno,  že 
Krajská správa a údržba silnic Středočeské-
ho kraje  zařadila návrh na opravu  silnice 
III/2405 do seznamu oprav na letošní rok, 
a  pokud  by  nebyla  opravena  z  důvodu 
nedostatku  finančních  prostředků,  bude 
oprava provedena v příštím roce. 1. prosin-
ce 2016 jsme odeslali stanovisko obce Kraj-
ské  správě a údržbě  silnic  s  žádostí o za-
jištění  úpravy  dopravního  značení  v  obci 
tak,  aby  jí  nemohli  projíždět  dopravci  do 
logistického centra v Dobrovízi, ale pouze 
dopravci obsluhující či zásobující naši obec 
(např. ČSAD Kladno). 
Obec  nechala  provést  zakrácení  živého 
plotu  podél  chodníku  u  Pilot  clubu  a  na 
protější  straně  u  parkoviště  vyřezat  keře, 
aby  bylo  toto  prostranství  přehlednější. 
23. listopadu byla odeslána výzva paní Ša-
lanské z Pilot clubu o odstranění poutačů 
umístěných  na  veřejném  prostranství  bez 
souhlasu  obce.  Tyto  poutače  zabraňovaly 
výhledu při přechodu silnice, takže úprava 

živého plotu, která byla provedena, nespl-
nila  svůj  účel.  Dále  jsme  vstoupili  v  jed-
nání  s CTParkem Prague Airport,  a.  s.  se 
sídlem v Humpolci  ohledně  znečistěných 
prostranství v bezprostřední blízkosti hal. 
Majitele  jsme  vyzvali  k  tomu,  aby  insta-
loval  a  zajistil  provoz  sociálních  zařízení, 
protože se při komunikaci vytvářejí něko-
likahodinová stání kamionů a  jejich  řidiči 
zde sociální zázemí nemají. Požádali  jsme 
o řešení této neutěšené situace, protože ko-
lem zahrádkářské kolonie chodí maminky 
s dětmi a tato znečistěná zákoutí jsou prá-
vem předmětem kritiky. 
Na  veřejném  zasedání  dne  12.  12.  2016 
vznesli občané požadavek, aby se obec ob-
rátila  také na Letiště Praha, protože okolí 
valu  je    znečišťováno  i    jeho návštěvníky. 
Začneme  tedy  jednat  v  součinnosti  CTP, 
Letiště Praha a naše obec. 

 ing. václava vlčková
  místostarostka

 Oslavy Baráčníků 

Dne  10.12  t.r.  měli  naši  Baráčníci  důvod 
k oslavě. Před pěti lety byla totiž založena 
novodobá Obec Baráčníků Kněževes. A jak 
dopadlo řádné hodnotící zasedání Baráční-
ků spojené právě s oslavami se dočte v dal-
ším čísle Kněževáka.                                                     R  

Baráčníci
Baráčníci  z  Kněževsi  děkují  OÚ,  sub-
jektům,  spolkům,  firemním  partnerům 
a  občanům,  kteří  v  letošním  roce  byli 
nápomocni  při  realizaci  jejich  aktivit. 
Všem občanům Baráčníci přejí do nové-
ho roku 2017 hodně krásných chvil a již 
nyní se těší na setkání při konání Staro-
českých májů, které budou 6. května. 

Obecní knihovna

Americký  spisovatel-zaujal  slapskými  hr-
diny bojujícími s drsnou přírodou i s tem-
nou stránkou vlastní osobností. Narodil se 
v San Francisku. Od 11 let se živil jako pro-
davač novin, od čtrnácti v továrně na kon-
zervy. V  roce  1897  se vydal na Klondike, 
zlákán zlatokopeckou horečkou. Za rok se 
vrací, nemocný a zbaven posledních  iluzí 
o nápravě lidské společnosti. Pln zážitku se 
pouští do psaní. Vycházejí povídky z Aljaš-
ky Muž na stezce (1899) a Odysea Severu 
(1900). Po návštěvě Londýna sepsal repor-
táže Lidé z propasti (1903), které jsou často 
považovány za počátek investigativní žur-
nalistiky. Téhož roku vychází Volání divo-
činy, Mořský vlk (1904), Bílý tesák (1906). 
V r. 1904 se dostal jako jediný ze západních 

novinářů na bojiště rusko-japonské války, 
odkud posílal  jedinečné reportáže. Stal  se 
jedním nejlépe placených autorů v Ameri-
ce. Železná pata vychází v r. 1908, Martin 
Eden v r. 1909. Je částečně autobiografický 
a  líčí  vzestup  a  pád mladého námořníka. 
Démon alkohol (1913)  je dramatem člově-
ka,  který  nedokáže  vzdorovat  své  vášni. 
Měsíční údolí je sentimentální román a po-
slední  Tulák  po  hvězdách  (1915)má mys-
tické prvky převtělování. Během 1. světové 
války  byl  London  válečným  dopisovate-
lem v Mexiku. Po návratu se jeho zdravot-
ní stav výrazně zhoršil a umírá.

Chcete  odbourat  stres,  na  chvíli  vypnout 
nebo se jen odreagovat a přijít na jiné myš-
lenky?  Přijďte si pro dobrou knihu – kniž-
ní fond je pravidelně obměňován.  Pondělí 
16.00 – 18.00

vÝrOČÍ aUTOra 
Jack London (12. 1. 1876 – 22. 11. 1916)

Mateřská škola
Příprava předškoláků na vstup do základ-
ní školy jak je pojata v MŠ Kněževes

Dnešní nahlédnutí do dění v mateřské ško-
le jsme se rozhodli věnovat podrobnějšímu 
představení postupů a metod při přípravě 
předškoláků  na  vstup  do  základní  školy. 
Je  to oblast, které věnujeme velkou pozor-
nost a obzvláště letos, kdy ve třídě Soviček 
máme předškoláků hned 18, se této proble-
matice velice cíleně věnujeme.

Cílem  přípravy  předškoláka  není,  jak  by 
se mohlo někomu zdát, učit děti písmenka 
nebo  číslice, učit  je  číst nebo počítat. To  je 
práce  pro  školu,  první  třídu  a  celý  první 
stupeň základní školy. V předškolní výcho-
vě  a  vzdělávání  se  zaměřujeme  na  rozvoj 
grafomotorických dovedností, sluchovou 
percepci, nebo chcete-li sluchové vnímá-
ní, zrakovou percepci, na předčenářskou 
a předmatematickou gramotnost a na ur-
čité hygienické a ergonomické návyky, na 
schopnost naslouchat, vnímat druhé, spo-
lupracovat s dospělým i s vrstevníky.
Grafomotorické dovednosti  –  sem  patří 
především  správné  držení  tužky  a  uvol-
ňování  zápěstí.  Využíváme  k  tomu  celou 
řadu  technik  a  prostředků.  Uvolňujeme 
ruku v pracovních sešitech, ale také křídou, 
štětcem či voskovkou na velkých plochách 
papíru, na  tabuli,  na  zemi. Po nástupu do 
školy napomáhá při psaní.

Prohlubujeme s dětmi dovednosti v oblasti 
sluchového vnímání.  Sem  patří  sluchová 
analýza a syntéza slova (kterou hláskou slo-
vo začíná, končí? Obsahuje slovo hledanou 
hlásku?)  Dělíme  slova  na  slabiky  pomocí 
tleskání, dupání nebo  jiné rytmizace.  I zde 
se  jedná o přípravu na psaní,  rovněž však 
na čtení.

Zrakové vnímání  můžeme  chápat  napří-
klad  jako  schopnost  rozlišit  barvy,  i  jejich 
odstíny, schopnost obkreslit předlohu (gra-
fický symbol), vybarvování, přesné vedení 
stopy tužky apod. Rovněž rozlišujeme co je 
na papíru nahoře, dole, vlevo, vpravo, větší 
či menší útvar, větší či menší množství.

Předčtenářskou gramotnost  pak  chápeme 
především  jako  schopnost  naslouchat  čte-
nému textu, rozumět jeho obsahu, umět jej 
vyjádřit vlastními slovy, doplnit obrázkem.
A tak bychom mohli pokračovat dále a dále.

Jako  základní  metodickou  podporu  pou-
žíváme  již  řadu  let  ve  školce  soubor  pra-

covních  sešitů Kuliferda.  Sešity nám z na-
kladatelství  přicházejí  dvakrát  do  roka,  je 
jich celkem šest a provedou nás spolehlivě 
všemi  již  zmiňovanými  oblastmi  přípravy 
předškoláka. Naše školka se pyšní certifiká-
tem Kuliferdova mateřská  škola. Tyto ma-
teriály pochopitelně průběžně doplňujeme 
dalšími pracovními listy a jinými činnostmi 
tak,  aby  každé  dítě  dostalo  pokud možno 
možnost rozvíjet se v oblastech, kde to nej-
více potřebuje.

Abychom  měli  jistotu,  že  neděláme  něco 
špatně, spolupracujeme již několik let s psy-
choložkou, která nám ve školce v podzim-
ních měsících dělá pro předškoláky preven-
tivní  vyšetření.  Výsledkem  vyšetření,  jež 
probíhá přímo ve  školce  a pouze pro pře-
dem  rodiči  přihlášené  děti,  je  stručná  dia-
gnóza včetně doporučení, jak se konkrétním 
dětem více věnovat. Je-li  to potřeba, dopo-
ručí během rozboru výsledků s rodiči dítěte 
paní psycholožka návštěvu dalšího odbor-
níka,  například  logopeda.  Před  samotným 
vyšetřením pořádáme s paní psycholožkou 
pro rodiče předškoláků přednášku na téma 
školní připravenosti. Bývá hojně navštěvo-
vána, rodiče se mohou ptát na věci, které je 
trápí nebo kterými si nejdou jisti.

Předškolákům  je  v našem denním řádu 
věnován speciální čas,  a  to  po  krátkém 
odpočinku po obědě. V  tom čase  jsou děti 
zklidněné, odpočaté a především menší děti 
odpočívají ve třídě Žabiček, takže předško-
láky  neruší  hrou.  Paní  učitelka  tak  může 
v  klidu  pracovat  se  skupinkami  dětí,  za-
dávat úkoly, dopomáhat, kde je třeba. Děti 
se učí  spolupracovat, nikoli však opisovat, 
společně řešit problémy a úkoly, učí se ptát 
se a žádat vhodnou formou o pomoc dospě-
lého.

Pedagogové  patří  k  lidem,  kteří  se  muse-
jí  celoživotně  ve  svém  oboru  vzdělávat. 
Vyplývá  to  ze  zákona. Mluvíme  o  dalším 
vzdělávání  pedagogických  pracovníků. 
Prostředky na takové vzdělávání poskytuje 
jednak přímo stát, při jejich akutním nedo-
statku pak zřizovatel. Směr, kterým se vzdě-
lávání jednotlivých pedagogů ubírá, určuje 
ředitel,  aktuální  potřeba  konkrétní  školy 
a v neposlední  řadě zájem učitele o  získá-
vání  nových poznatků v určité  oblasti  své 
práce. Je proto přirozené, že učitelky ze tří-
dy Soviček se vzdělávají především v oboru 
přípravy  předškoláků.  Jen  za  posledních 
několik měsíců tak prošly kurzy Grafomo-
torika  a  rytmické  čtení,  Jak  rozvíjet  rozu-
mové schopnosti u dětí předškolního věku, 
Předčtenářská gramotnost, Grafomotorická 

cvičení u předškoláků a dalšími. Poznatky, 
popřípadě získané materiály z jednotlivých 
seminářů sdílíme všichni společně.

Moderní rychlá doba plná informací, vjemů 
a zážitků, klade velké nároky nejen na nás 
dospělé,  ale  už  i  na  tak malé  děti,  jakými 
předškoláci ve školce jsou. Snažíme se proto 
seč nám síly stačí  těmto okolnostem vyho-
vět a každé  jedno dítě  skutečně co nejlépe 
na školu připravit. Je to práce, která možná 
není na první pohled vidět a není běžné o ní 
tak dopodrobna přemýšlet. Slyšeli  jsme už 
i názor, že tady v té Kněževsi rodiče příliš 
rozmazlujeme (to skutečně cituji názor pe-
dagoga z jiné školy). Je to práce, u které jen 
obtížně získáváme relevantní zpětnou vaz-
bu. Děti odcházejí do nejrůznějších škol, po-
nejvíce do škol na Praze 6 a do Středokluk. 
Mají  pak  různé  další  podmínky  v  těchto 
školách, různé učitele s různým přístupem, 
různě početné třídy, různé možnosti další-
ho rozvoje v zájmových kroužcích, v druži-
nách.  Některé děti nebo jejich rodiče vídáme 
často, protože žijí v obci nebo mají ve školce 
dalšího sourozence. Od těch zprávy máme.  
Za  některými  dětmi  se  zavřou  po  červno-
vém stužkování dveře a už o nich takzvaně 
neslyšíme. Rozhodně nás ale mrzí, pokud se 
dozvíme, že dovednosti, které několik měsí-
ců či let dětem vštěpujeme, nejsou rozvíjeny 
dostatečně, popřípadě vůbec, že již naučené 
dovednosti  nepoužívají,  zapomenou  a  po-
dobně. A bohužel i to se nám stává.

  Vaše školka Kněževes
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Základní škola
 Ze života základní školy

3 měsíce školního roku utekly  jako voda. Rozlou-
čili  jsme se s panem učitelem Kautzkým a do pe-
dagogického  sboru  nastoupila mladá  paní  učitel-
ka  Ing. Eva Kuchařová,  která v  letošním školním 
roce vyučuje na 2. stupni přírodovědné předměty 
a matematiku. Obec Středokluky slavila 700 let od 
svého vzniku a základní škola přispěla divadelním 
představením Bylo – nebylo. Do budovy školy v Kněževsi nastoupili noví třeťáci a ve škole se jim moc líbí. Společně se čtvrťáky navštívili 
planetárium, byli na přednášce o zvířátkách, poslechli si o motýlech a těší se na projektový den Advent začíná. V říjnu jsme zahájili i krouž-
ky, které vedou převážně učitelé naší školy. Od října také pracuje nově zvolená školská rada ve složení Mgr. I. Farová, L. Barbier a RNDr. 
L. Kuchař.

A protože se blíží advent, připravují se i naši žáci a učitelé. Dne 25.11. proběhl již tradičně 5.ročník Adventního tvoření, který se těší pravidel-
ně velkému zájmu, kdy společně si děti se svými rodiči či prarodiči vytvářejí svou vánoční výzdobu. Chystáme se na rozloučení s kalendář-
ním rokem společným zpíváním pod vánočním stromem dne 22.12.2016 v 10 hod. ve středoklucké sokolovně, kam všechny srdečně zveme.
Od 1.1.2017 dojde k oddělení základní školy a mateřské školy, takže nový název naší školy bude Základní škola Středokluky.
 ivana Bádalová

 Fotbalový fanklub

Již to jsou 4 roky, co jsme s naší partou kamarádu vytvořili Kněže-
veský fotbalový fanklub. Fotbal v Kněževsi má již stoletou tradici 
a není nad to si vyrazit v neděli odpoledne na místní hřiště a pod-
pořit naše kluky na cestě k vítězství. Fanklub se snaží tým podporo-
vat svým hlasem a srdcem na hřišti i mimo něj. Při postupu do III. 
třídy v sezoně 2012/2013 jsme nechali vyrobit fotbalové šály v bar-
vách našeho týmu a od minulé sezony fanklub předává cenu za nej-
lepšího hráče Kněževse za daný ročník. V sezoně 2014/2015 získal 
cenu Ondra Staněk, v sezoně 2015/2016 by zvolen Tomáš Racocha 
ml. Navíc jsme panu Miroslavu Kubrovi předali ocenění za celoživotní přínos Kněževeskému fotbalu. V dalších letech budeme v tradici 
pokračovat a snažit ještě víc motivovat naše hráče. Velmi bych chtěl poděkovat všem, kteří jakoukoliv měrou podporují fotbal.
Informace o týmu a zápasech můžete sledovat na facebooku TJ Sokol Kněževes, kde najdete fotky ze zápasů, události a výsledky nebo na-
vštivte webovou stránku www.knezevessokol.estranky.cz   Jakub Šebesta

 Přání do nového roku 2017

Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Středokluky 
přejí příjemné  prožití vánočních 
svátků a do nového roku 2017 mnoho
 zdraví, štěstí, pohody, lásky , 
spokojenosti   a co nejvíce 
každodenních radostí.

Děkujeme Obci Kněževes 
a Obci Středokluky za dosavadní 
skvělou spolupráci.
 ivana Bádalová

 Zprávy ze školy

Během  října  nás  již  podruhé  navštívila 
paní Přibylová ze záchranné stanice v Ji-
nonicích a poučila děti o zimování živoči-
chů v naší přírodě. 

Velmi poutavé bylo  její  vyprávění o  jež-
cích a prezentace o krmení ptáků v zimě. 
Přednášku jsme zároveň využili jako mo-
tivaci k pracovním činnostem.

 Zprávy ze školy

Začátkem listopadu jsme se vypravili s dět-
mi do planetária v Praze na zajímavý pořad 
o hvězdné obloze  a  souhvězdích. Koncem 
tohoto měsíce nás opět navštívil pan Mar-
tin Pulkrábek, který si připravil přednášku 
z  cestování  po  Kostarice.  Byla  doplněna 
množstvím fotografií a suvenýry z cest do 
tropických oblastí.

 advent

Rok utekl jako voda a je tady advent. Letos 
jsme se rozhodli, že ho přivítáme netradič-
ně. Žáci 3., 4. a 5. třídy se sešli v budově ško-
ly v Kněževsi, kde pro ně byl připraven pro-
jektový den na téma Advent. Během tohoto 
dne  si  žáci  ověřili  své  znalosti  o  adventu, 
vánočních tradicích a zvycích, ale také o po-
stavách, které souvisejí s tímto obdobím.
Děti  vyráběly  vánoční  svícny,  kreslily  ob-
rázky anděla, čerta a Mikuláše a za hudeb-
ního  doprovodu  pana  učitele  Emila  Čer-
veného si zopakovaly koledy a zároveň se 
naučily nové písničky.

Odpoledne se někteří rodiče s dětmi zúčast-
nili Adventního  tvoření  ve  Středoklukách, 
kde  si vyrobili  adventní věnce,  ozdoby na 
stromeček  i krásná barevná mýdla  s moti-
vy Vánoc. S mýdélky pomáhali někteří žáci 
druhého stupně a byli moc šikovní.

  Za ZŠ Středokluky
 irena Houbová a iva Farová 
  učitelky 4. a 3. třídy

V sobotu 26. 11. 2016 v podvečer byl ve Středoklukách slavnostně rozsvícen vánoční 
strom před obecním úřadem. Zástupci 1. i 2. stupně následně v místním kostele za 
hudebního doprovodu žáků a paní učitelky Wildtové zazpívali  české koledy. Pro-
gram pokračoval Na Ovčíně. Byl zde umístěn betlém. Zvířátka v něm vyrobily děti ze 
4. ročníku pod vedením paní učitelky Ireny Houbové. Čtvrťáci se zároveň zúčastnili 
dopoledního prodeje na  adventních  trzích. Vánoční  stromečky, figurky ze  slaného 
těsta a krásné kočky se všem líbily.

 a co nás ještě čeká v tomto roce?
Zdobení stromku v KD Kněževes a následně u kaple v Kněževsi, procházka vánoční Prahou a jako tradičně vánoční zpívání v sokolovně ve 
Středoklukách. Závěrem chceme poděkovat zastupitelům obecních úřadů ve Středoklukách a Kněževsi, spolku žen v Kněževsi i seniorům 
za sponzorské dary a dobrou spolupráci se školou.
  Za ZŠ Středokluky iva Farová a irena Houbová 
 učitelky 3. a 4. třídy

V  sobotu  se  konalo  tradiční  setká-
ní  seniorů  v  KD  Kněževes.  Tento-
krát byl program zaměřen na  téma 
čerti. Zúčastnily  se děti  z mateřské  
i základní školy. 
Potěšilo nás 2. místo Julie Duchajové 
z 3. ročníku ZŠ.Děkujeme seniorům 
za finanční dar, který využijeme při 
dalším tvoření. 28. 11. byli žáci po-
učeni  o  dopravní  výchově  od  paní 
Tupé z autoškoly v Nových Butovi-
cích a své znalosti si ověří v závěreč-
ném testu.

TJ Sokol Kněževes

 volejbal v roce 2016

Konečně  jsme stáli na bedně nejvyšší – vyhráli  jsme  turnaj v Tuchoměřicích. Uspořádali 
jsme turnaj o Kněževeský pohár, kde jsme skončili na 3. a 4. místě, účastnili jsme se turnaje 
v Dolanech, měli jsme brigádu na zvelebení sportovního hřiště, máme pravidelné „trénin-
ky“ 2x týdně, 2x jsme obci pomohli organizovat Čaje pro seniory, začátkem roku jsme ukon-
čili AVL (Amatérskou volejbalovou ligu) – ročník 2015/2016 a opět na podzim už hrajeme 
další ročník. A co nás čeká příští rok? Obdoba letošního. Ale s tím, že budeme opět o rok 
starší – a na těch výskocích a smečích je to již znát .
  Za VO TJ Sokol Kněževes Luděk Černý

Volejbalisté TJ Sokol Kněževes 
(ELITA) přejí nejenom volej-
balovým nadšencům, ale všem 
občanům pevné zdraví a v prů-
běhu roku více sportu případně 
procházek na čerstvém vzduchu.



 nohejbal Turnaj 

Tým  "Rarita" Kněževes se zúčastnil již  tra-
dičně  24.9.2016  Svatováclavského  turnaje 
neregistrovaných  trojic  v  Tuhani  poblíž 
Kladna.  Celkem  se  sešlo  17  amatérských 
týmů.  Hrálo se na 2 skupiny a po základní 
části  každý  s každým postupovali první  4 
do pavouka, kde se už hrálo o všechno. Ra-
rita  skupinou procházela  s  nasazením,  jak 
to jen šlo. Na začátek jsme měli štěstí na roz-
losování a měli papírově slabší soupeře. To 
nám dalo čas na to se sehrát, protože jsme 
měli vypůjčeného hráče do pole. Na turna-
ji  jsme se viděli poprvé. Nicméně se doce-

la  dařilo. Hráli  jsem o postup  ze  skupiny. 
Pouze  zaváhání  v  koncovce  jednoho  setu, 
kdy jsme vedli 9:6 a i tak prohráli  9:10.  nás 
připravilo o postup. Tahle "plichta" 1:1  nás 
mrzela o to víc, že jsme dokázali urvat další 
remízu z pozdějším 3. týmem turnaje.  Jinak  
turnaj vyšel parádně. Jako vždy na Tuhani. 
Počasí  přálo.  Štrúdl  i  guláš  byl  výborný. 
Pivo studené a hráči v pohodě. Celý turnaj 
byla  přátelsky  vyhecovaná  atmosféra.  Po-
kud byste si s námi chtěli zahrát nebo se stát 
součástí Sokola Kněževes Nohejbal "Rarita"   
pište na dvorak.vl@volny.cz     
  Za Raritu, vláďa Dvořák

 Humanitární sbírka

Humanitární  sbírka  pro  Diakonii  Brou-
mov, kterou Český svaz žen ve spolupráci 
s OÚ V Kněževsi pořádá  dvakrát do roka, 
proběhla  v  neděli  23.10.  2016  v  KD  opět 
úspěšně.  Podařilo  se  shromáždit  velké 
množství  ošacení,  obuvi,  lůžkovin  a  dal-
ších potřebných věcí.
Dovolte  mi  poděkovat  všem,  kteří  vyna-
ložili úsilí, čas a přišli darovat něco svého, 
aby tak pomohli potřebným lidem.  
Další  sbírka  bude  plánována  na  duben 
2017 - datum bude upřesněn.
  Za ČSŽ-KK,  
 Krausová  Kateřina

 DraKiáDa

V  sobotu  22.  10.  2016  se  na  našem  hřišti 
uskutečnil další ročník drakiády. I když to 
zprvu vypadalo na pořádné sychravo, na-
konec vysvitlo sluníčko a foukal naprosto 
dokonalý vítr.  Vzhledem k tomu, že jsme 
se sešli v hojném počtu, ocitlo se zanedlou-
ho  ve  vzduchu  tolik  draků,  kolik  jich  tu 
snad ještě pohromadě nelétalo. Některé ro-
dinky jich měly dokonce vícero, jak doma 
dělané  tak  koupené.  Z  doma  vyráběných 
musím  rozhodně  vyzdvihnout  nádherné-
ho draka malé Haničky Adamčíkové.
Dopoledne jsme si užili všichni bez rozdí-
lu - děti i dospělí. Sladkou odměnu dostaly 
všechny  zúčastněné  dětičky  bez  rozdílu 
v úspěšnosti. Prostě se nedalo rozhodnout, 
který drak létal nejdéle nebo který nejvýše, 
všichni  byli  moc  šikovní.  Dostatečně  vy-
foukaní  jsme  se  těsně před polednem vy-
dali domů na oběd, abychom se odpoledne 
mohli setkat v kulturním domě na tradič-
ním dlabání dýní.   alice vopálková

 Halloween – dlabání dýní a řepy

V  Americe  připadá    oslava  Halloweenu 
(oslava předvečera  svátku Všech  svatých)  
na 31. 10. a je spojena s koledou a strašidel-
nými převleky. U nás v Česku je to  vzpo-
mínka na zemřelé  2.11., tzv. Dušičky.
Halloween u nás nemá dlouholetou tradi-
ci,   přesto  jeho obliba  roste.   V   Kněževsi 
si  náš spolek s dětmi i rodiči tento svátek 
užíváme -  dlabáním dýní nebo řepy. Jako 
každý rok (již po šesté) jsme se my nadšen-
ci sešli v sobotu odpoledne v KD, abychom 
si vydlabali svoje dýně a řepy a proměnili 
je  ve  strašidelné    svítící  obličeje. Asi  za  2 
hodiny se všem podařilo vydlabat a vyře-
zat z dýně nebo řepy strašidelný obličejík. 
Odcházeli  jsme spokojeně domů, v náručí 
si každý nesl svého strašáka.
Děkuji  všem  dětem  a  rodičům,  kteří  se 
zúčastnili,  děkuji  novým provozovatelům 
KD, kteří nám prostory připravili a musím 
poděkovat  i  panu  starostovi,  který  nám 
jako každý rok daroval řepy.
Udělejte  svým  dětem  radost  a  přijďte  si 
příště  s nimi vydlabat svého svítícího stra-
šáka,  který  Vám  bude  nejen  zdobit  okno 
nebo zahradu, ale hlavně Vás bude  chránit 
před vším zlým.
  Za ČSŽ-KK
 Krausová Kateřina

Sobota 25. 2. 2017

Karneval pro děti  od  14,00 hod. v KD
Odpoledne plné zábavy a soutěží. 
Programem s hudbou Vás bude prová-
dět  DJ  Giacomo.  Nejlepších  10  masek 
bude  oceněno.  Občerstvení  pro  děti  je 
zajištěno. Vstupné zdarma.

valentýnský karneval pro dospělé  
od 20,00 hod. v KD
Večer  plný  zábavy  a  písniček.  Každá 
maska dostane malý dárek.
Nejlepší 3 masky budou oceněny. K tan-
ci  a  poslechu  hraje  jako  vždy   DJ Gia-
como,
budou  se  hrát  písničky  pouze  na  Vaše 
přání. Vstupné 90 Kč

 Sobota 27. 5. 2017

Dětský den od 10,00 hod. 
na fotbalovém hřišti
Dopoledne plné zábavy, soutěží, atrakcí 
a  ukázek. Malování  na  obličej,  skákací 
hrad pro nejmenší. Cesta za pokladem. 
Občerstvení pro děti bude zajištěno.

ČSŽ – KK se těší na Vaši účast – radost 
dětí je naší odměnou !!!

Svaz žen - Klub Kněževes PODěKOvánÍ
Děkujeme všem sponzorům, kteří
nám finančně nebo materiálně 
přispěli v roce 2016:

OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽEVES,
B&P METALPRODUCT s.r.o., 
TYREX RECYCLING s.r.o., 
AGRIVEP a.s., BHV SENZORY s.r.o., 
DINAK   s.r.o., PROWENA  s.r.o., 
SEBAKOV s.r.o., VP AGRO  s.r.o., 
PERSA a.s., NOVEX PRAHA  s.r.o., 
LinkAmerika II sr.o., SOKRAT, 
S.A.D. AirFilters CZ s.r.o.,
TRUHLÁŘSTVÍ - Miroslav Filikar, 
TRUHLÁŘSTVÍ - Karel  Havlík, 
STAVEBNINY - pan Sluka,
AUTODOPRAVA - Roman Diviš, 
POTRAVINY - pan Muras, 
RESTAURACE  „NA STARÝ“, 
STAROČESKÝ RESTAURANT 
„V MAŠTALI“, 
RESTAURACE „PILOT CLUB“, 
UBYTOVNA - paní Sedláčková, 
pan Červený Milan, pan Dobiáš Petr,
pan Vopálka Jiří, pan Holan Roman,
pan Drsek Tomáš, pan Herdin

Zvláštní poděkování : 
p. Stanislav Kettner - starosta obce, 
redakce Kněževáka - p. Luděk Černý 
a pí Bára Kubů, žáci ZŠ Kněževes - pí uč. 
Iva Farová a pí uč. Houbová, pí uč. Iva 
Roučková, žáci MŠ Kněževes - pí řed. 
Niké Slabová, p. Josef Pavlík, p. Ladislav 
Kašpar, p. Petr Berka , p. Tomáš Seiner, 
p. Jan Holan, p. Tomáš Dvořák, p. Tomáš 
Kubů,  p. Jan Drábek, p. Robert Souček, 
p. Petr Matyášek, spolek Havlíček, spolek 
Baráčníci, provozovatelé restaurace KD, 
občerstvení na hřišti-manželé Kratochví-
lovi, hasiči Kněževes.

Velmi děkujeme všem sponzorům, pro-
tože bez jejich přispění bychom nemohly 
uskutečnit dětské akce, které i při našich 
úsporných opatřeních vyjdou v průměru 
obvykle na 6-7 tisíc Kč.

Radost dětí je naší odměnou !!!
Český svaz žen – Klub Kněževes

Termíny akcí Českého svazu žen 
Klub Kněževes  na rok 2017

 Družena Středokluky

nabízí dětem od 3 do 9 let kroužky Hravé 
cvičení a Malovajdu s Tvořílkem, dále po-
skytuje služby hlídání dětí, vedení naroze-
ninových oslav, ženské večery, vztahovou 
poradnu a výrobu dárku. Navštivte webo-
vé  stránky  www.druzena.cz,  kde  získáte 
podrobnější informace. 

Ivana Neumannová, 
telefon 723 141 528, 
e-mail: nojminka@mail.com.

Parkování v Kněževsi

Obec  se  snaží  dlouhodobě  řešit  pakování 
v Kněževsi ke spokojenosti občanů. Jsou ur-
čena a vyznačena parkoviště před místními 
restauracemi,  podniky  i  v  lokalitách  před 
některými obytnými domy. Stává se však, že 
při některých akcích – poslední dobou jsou 
to přílety velkých letadel na Letiště Václava 
Havla – se parkovištěm stávají téměř všech-
na místa, kde se dá auto postavit. Vyvstává 
otázka, jak tyto situace řešit.    r.
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 Jak se narodil Ježíšek

V prosincovém kalendáři je jeden den, kterému říkáme Štědrý. Je to 24. prosinec. V tento 
Štědrý den usedá rodina pohromadě ke štědrovečerní večeři. Později si dávají a rozbalují 
dárky. Je to ale zároveň i dnem, kdy se narodil malý Ježíšek ... 
Podle biblického příběhu se Ježíšek narodil ve městě Betlémě. Z domova z Nazaretu se 
do Betléma vydali jeho rodiče Maria a Josef. Byla to dlouhá cesta. Tu noc, kdy do Betléma 
dorazili, nenašli žádný volný nocleh. Proto se rozhodli uchýlit se do salaše blízko měst-
ských bran. A právě zde v chlívku se narodil Ježíšek. Místo do kolébky ho Marie uložila 
do jesliček, které sloužili pro krmení dobytka. 

O narození Ježíška se dozvěděli i tři mudrcové z východu. Rozhodli se vydat se za Je-
žíškem. Na cestu jim svítila zářící hvězda. Tito tři mudrcové byli Tři králové a Ježíškovi 
přinesli dary. Těmi byla myrha, zlato a kadidlo …   r



 Kněževes-Lidice, tentokrát cyklovýlet

Letošní  červenec  nám  byl  nakloněn  a my 
jsme napoprvé mohly uskutečnit cyklový-
let  Kněževes-Lidice.  Na  nádraží  Středo-
kluky  se nás  sešla hrstka,  ale  o  to  to bylo 
zajímavější. Nemusely  jsme se dlouho do-
hadovat a původní trasu jsme změnily. Jely 
jsme až do Podlešína cyklovláčkem, odtud 
přes  Brandýsek,  Stehelčeves  a  Buštěhrad 
do Lidic. U památníčku dětí  jsme zapálily 
svíčky a vydaly se domů. Ale bylo tak ide-
ální počasí – svítilo sluníčko, nefoukal vítr 
– že  jsme se obrátily a  jely po cyklostezce 
přes Dolany až na Kladno a  teprve odtud 
jsme  jely domů. Trasa  se  trooooochu pro-
táhla na 39 km, ale stála za to.

 Den otevřených dveří – 17.listopadu 

 v Hrzánském paláci

Opět  se  nám  rozšířily  obzory  –  každý  rok 
navštívíme  v  rámci  dne  otevřených  dveří 
některou z pražských významných budov, 
kam se jinak běžný smrtelník nedostane. Již 
jsme navštívily Strakovu akademii, Kramá-
řovu vilu, budovy Senátu a letos 17.listopa-
du  jsme se vypravily do Hrzánského palá-
ce.  Vystály  jsme  si  dvouhodinovou  frontu 
a konečně jsme se dostaly do prostor paláce 
v Loretánské ulici. Ten v dnešní době patří 
Úřadu předsednictvu vlády. Rekonstruova-
ný palác, ze kterého čiší historie. Bydlel zde 
P.  Parléř,    Albrecht  Kolowrat,  Sigismund 
Hrzán z Harrasu, T.G.Masaryk se  svojí že-
nou, umělec Englmüller i Jan Slavíček.

 všechnopárty s K. Šípem a jeho hosty

Díky  Vendulce  Hympánové  jsme  získaly 
lístky do divadla Semafor na Všechnopár-
ty – přímé natáčení. 1. a 28. listopadu jsme 
obsadily vždy celou řadu. Některé z nás už 
na tomto představení  (sice s  jinými hosty) 
byly. Ale ty, které zde byly poprvé, si tuto 
show nemohly vynachválit. K. Šíp je bavič 
a když se sejdou dobří hosté  (tentokrát  to 
byli doc. Franc, herec M. Dlouhý, sportov-
kyně A. Hanzlíčková, David Novotný, dr. 
Klímová, Ondra Havlík),    je  o  legraci  po-
staráno. Navíc se člověk dozví z vyprávění 
víc, než bývá v televizi vysíláno.

 cvičení v Třeboni

Již  poosmé  jsme  byly  cvičit  s  CK  S  úsmě-
vem. Tentokrát  jsme si vybraly Třeboň. Le-
tošní říjnové počasí nebylo nic moc, ale ví-
kend 14. - 16. byl pohádkový. Modrá obloha 
a teploučko. Lázeňské město nám připravilo 
i několik milých zážitků. Kromě pravidelné-
ho dopoledního a odpoledního cvičení, po-
bytu v lázeňském relaxačním zařízení a pro-

cházky okolo rybníka Svět jsme si prohlédly 
i hrobku rodu Schwarzenberků, viděly jsme 
tradiční  výlov  rybníka  s  kapelou  a  občer-
stvením.   Byly jsme ubytovány v příjemném 
penzionu, kde vařili racionální stravu. Tuto 
„zdravou stravu“ bylo třeba trochu vylepšit 
dobrým mokem v nekuřácké  restauraci na 
náměstí.  Nakoupily  jsme  lázeňské  oplatky 
pro naše nejmilejší a hurá domů – unavené, 
rozesmáté a pohodové.

 Odpoledne s Mikulášem a vánoční 

 taneční zábava, tentokrát nekuřácká

V sobotu 3. prosince byl pro naše nejmen-
ší připravený velký sál v KD. A proč? No 
přeci  všichni  společně  jsme  čekali  na  pří-
let  Mikuláše  se  svými  „kamarády“  čerty 
a andělem. Je už tradicí, že na tento svátek 
připravuje akce Český svaz žen Kněževes. 
P.  Berka  s  R.  Holanem  připevnili  v  rohu 
sálu živý velký smrk, který děti ze základní 
a mateřské školy načinčaly svými výtvory. 
V sobotu ve 14 hodin byl sál poloprázdný, 
ale  za  půl  hodiny  byl  opět  plný  dětí,  ale 
nejvíce  snad  bylo  těch  opravdu  nejmen-
ších. H. Drábek připravil aparaturu,  takže 
ozvučení letos proběhlo na jedničku bez ja-
kýchkoliv kiksů. Iva Roučková s dětmi zpí-
vala, dováděla a poté mohly všechny malé 
ratolesti  malovat  obrázky  pro  Mikuláše. 
Byla  jich plná podlaha  –  děti  seděly  nebo 
ležely na zemi a na velké čtvrtky malovaly 
fixami svoje fantazie. Poté se mohly zapo-
jit do pěti dílniček – od malování a tvoření 
papírových  ozdob,  přes  skládání  puzzlů 
až po lepení všeho možného. Následovalo 
vyhodnocení svícnů a třem výhercům - Ja-
ničce Vopálkové, Elišce Kettnerové s dětmi 
a  Elišce  Rákosníkové  s  dětmi  byly  předá-
ny  ceny  za  1.-3. místo.  Po  dražbě  svícnů, 
zhotovených dětmi, a dražbě dalších drob-
ností pro radost si děti připravily židličky 
do  špalíru  uprostřed  sálu. A  čekalo  se  na 
Mikuláše  a  jeho  suitu.  Venku  se  setmělo 
a  najednou  za  cinkání  zvonků  vešel  ON. 
Jako vždy důstojným krokem, všem dětem 
spolu  s  andělem předal  dáreček. Mezitím 
pobíhali čerti, kteří dělali bububu na zlobi-
vé děti. A víte jak se letos Mikuláš s dětmi 
rozloučil ? Dal jim za úkol, aby do jeho příš-
tího příchodu děti více cvičily. Ale nejenom 
ony, ale i jejich rodiče a prarodiče. A hned 
to  s  nimi  na  sále  vyzkoušel.  Stejně  jako 
v předcházejících letech, tak i letos čekal na 
děti venku rozsvícený vánoční strom. Sice 
trochu menší, protože  ten starý musel být 
pro špatný stav odstraněn.

A  vánoční  taneční  zábava?  Ve  20  hodin 
prázdný sál, ve 21 se začínal naplňovat a ve 
22 už nás byl houf tančících. Premium band 

Dr. Dudka hraje pohodově, evergreeny z 80. 
a 90. let. Takže nejen tanec, ale i zpěv, pro-
tože písničky známe všichni. Kdo chtěl, tak 
trdloval  a  zpíval,  kdo  si  chtěl  dát  něco  do 
nosu, objednal si na sále nebo zašel do výče-
pu. Vlastně to byla první nekuřácká zábava 
v Kněževsi. Nový správce David Novák má 
představu, že v lokále se nebude kouřit a na 
sále při zábavách se uvidí. A musím kvito-
vat,  že  opravdu  nikdo  nekouřil  a  ti,  kteří 
měli  chuť na  trochu dýmu, zašli ven. Před 
půlnocí  byly  vyhodnoceny  nejhezčí  svícny 
dospělých  (I.Holanová,  A.Vopálková  a  B. 
Pavlíková  –  1.-3.místo)  Po  bohaté  tombole 
většina návštěvníků zůstala a tancovala sku-
tečně až do druhé závěrečné.  

Ale  tím  to  ještě  nekončí.  Je  třeba  v  pátek 
večer sál připravit, dozdobit a v neděli do-
poledne zase sál uklidit. R. Holan-L.Černý-
-J.Roučka-R.Souček-L.Pitterman  odnesli 
strom ke kapli, kde bude ozdoben zbylými 
svíčkami ze stromu u zdravotního středis-
ka. Musí  se  sundat výzdoba,  stoly a  židle 
pod  podium,  vyprat  závěsy,  které  jsme 
měly místo chybějících ubrusů. A teď už se 
můžeme jen těšit na dětský karneval a Va-
lentýnský maškarní rej dospělých 25.února.

Všechny  naše  nápady  bychom    neusku-
tečnily, kdyby nám svými finančními pro-
středky  nepomohl  Obecní  úřad  Kněževes 
a ostatní sponzoři. Největší dík patří všem 
ženám Českého svazu žen Kněževes, které 
se podílejí každoročně na přípravě i fungo-
vání našich akcí – a to nezištně.

 Články pro Kněževák připravila 
 Bohdana Pavlíková
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Český svaz žen – Klub   KNĚŽEVES  
srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na 

 

♦♦DĚTSKÝ KARNEVAL♦♦ 
v sobotu  25.února 2017 

od 14,00 hodin       v  Kulturním domě Kněževes 
k tanci a poslechu hraje : DJ Giacomo  

odpoledne plné zábavy, promenáda masek, soutěže 
 

Za nejlepší masky – super ceny!!! 
 
Občerstvení zajištěno!!!                                 !!!  Za bezpečnost dětí si ručí rodiče  !!! 

Český svaz žen – Klub   KNĚŽEVES  
srdečně zve všechny příznivce masek a zábavy na oblíbenou  

 

Valentýnskou maškarní zábavu
K tanci a poslechu hraje DJ Giacomo                                

www.djgiacomo.cz 

v sobotu 25.února 2017 od 20,00hod.  

                                
v KD Kněževes – hrají se písničky na Vaše přání ! 

Ceny za nejlepší 3 masky. 

Vstupné 90,- Kč 

 vánoční zář v Kněževsi

3.12. … V tento den „přišla“ ta svá-
teční historická chvíle … po skonče-
ní odpoledne pro děti, kdy Mikuláš 
s andělem a čerty si zazpívali s dět-
mi a rozdali hodným dětem nadílku, 
sešli se u nově vysazeného vánoční-
ho  stromu  před  zdravotním  stře-
diskem. S pomocí čerta ho Mikuláš 
rozsvítil … Rozzářené oči dětí, které 
byly přítomné,  byly  znakem  štěstí. 
Vánoční  strom byl pojmenován po 
Karlu IV., který v letošním roce měl 
své 700 sté výročí narození. Ať tento 
strom rozdává štěstí a pohodu dal-
ším generacím.       
A ještě jedna historická chvíle „přišla“ 
15.12. – zlatavým hřejivým vánočním 
světlem se rozsvítila Kaple sv. Václa-
va a budova místní MŠ a zdravotního 
střediska. Děti  i dospěláci, přijďte se 
podívat, jak tyto nově zrekonstruova-
né budovy záři při svitu měsíce. Je to 
krásný zážitek …      r

na Českolipsku byl objeven 

„včelák český“ 

Unikátní druh hmyzu, který se nevyskytu-
je nikde jinde na kontinentu, objevili čeští 
přírodovědci u obce Okna na Českolipsku. 
Od nového druhu se zatím našli pouze tři 
jedinci.
 Zdroj: Novinky.cz / 13.10. 2016

napsali jste nám
Radakce Kněževáka dostala 30. 9. t. r. mail od dopisovatelky do 
Kněževáka pí Uhlíkové. Moc nás  to potěšilo  a o  jeho obsah  se 
s vámi – čtenáři Kněževáka – s radostí podělíme.       redakce   

Dobrý den,  děkuji  za  zaslání Kněževáka.  S  potěšením oceňuji,  že 
jsem byla zařazena mezi odběratele. Dojíždím do Kněževse na za-
hrádku už 14 roků, poznala jsem leccos z obce, okolí i několik oby-
vatel. Jezdím sem ráda nejen na zahrádku, která se mi stala smyslem 
života  v mém důchodovém věku,  ale  i  do Kněževse  jako  takové. 
Přirostla mi k srdci. Moc pěkná obec ve které  to žije, máte být na 
co pyšní. A Kněževák si vždy se zájmem přečtu. Ať se vám i nadále 
všechno daří!
  S pozdravem L. Uhliková, zahrádkáři

 Knihovničky v Kněževsi se rozšřují

Po náhlém odchodu naší babičky Bohdany Pilné jsme stáli před ne-
lehkým úkolem – kam s knihami? Vše jsme pečlivě vytřídili, pořídili 
novou knihovnu, umístěnou na schodišti  v našem domku. Ale kam 
dát zbývající beletrii? Tak nás napadlo dát je do našeho zdravotního 
střediska. 

Po domluvě se starostou p. Kettnerem a lékařkami jsme do předsíně 
střediska převezli část původní knihovny a do ní narovnali zbýva-
jící knihy. Věříme, že stejně jako na zastávce autobusu bude sloužit 
všem, kteří nezapomněli číst a zbytečně prosezený čas v čekárně vy-
plní s knihou v ruce. Knihu si klidně mohou odnést a dočíst ji doma.

 Bohdana a Josef Pavlíkovi



 Jak naučit dítě 1. díl - jezdit na kole

Rozhodla  jsem  se  podělit  se  s  vámi 
o  vlastní  zkušenosti  s  učením  dětí  růz-
ným dovednostem. V prvním díle se bu-
deme věnovat učení jízdy na kole.

Haničce  byl  asi  rok,  co  se  naučila  chodit. 
Naše procházky po Kněževsi se časově do-
cela  protáhly.  Sotva  jsme  došli  po  snídani 
k potravinám, mohli jsme se vracet domů na 
oběd. Proto jsme pořídili odstrkovadlo/mo-
torku. Hanička jen tak tak dosáhla na zem, 
ale  začala  jezdit.  Naše  tempo  na  procház-
kách se mírně zrychlilo a dokázali jsme objet 
i kus Kněževsi.

Hanička  se  naučila  trochu  držet  rovnová-
hu  a  zatáčet.  K  druhým Vánocům  dostala 
od Ježíška odrážedlo - kolo s nafukovacími 
kolečky,  ale  bez  šlapek.  Protože  odrážedlo 
bylo na rovnováhu náročnější,  chvilku Ha-
ničce trvalo, než získala potřebnou stabilitu 
a  jistotu. Od Vánoc do  léta  ježdění vypilo-
vala tak, že ujela z kopce třeba 100 m, aniž 
by dala nohy dolů. S odstrkovadlem jsme na 
procházkách občas přímo frčeli.
Jednoho  krásného  dne  jsem  se  rozhodla 
snést z půdy klasické kolo se šlapkami. Ha-
ničku  jsem  náležitě  navnadila  a  posadila 
na  kolo.  Mohla  jsem  stokrát  říkat  „šlapej, 
šlapej“, ale   Hanička vůbec nevěděla, co se 
po ní chce, i přes to, že jsem jí jednou rukou 
držela za sedlo a druhou rukou jsem jí točila 
šlapkou. Jak jsem rychle kolo z půdy sunda-
la, tak jsem ho zase rychle uklidila. V té chví-
li přišel na řadu Google - jak naučit dítě jez-
dit na kole? Dočetla jsem se, že by dítě mělo 
začínat na odstrkovadle, odrážedle, tříkolce 
a pak teprve na kole. No, tříkolku jsme tak 
nějak přeskočili. Neváhala jsem a co nejdří-
ve  pořídila  tříkolku.  Haničce  chvíli  trvalo, 
než  se  naučila  šlapat,  ale  nakonec  to  také 
zvládla.  Na  procházkách  jsme  zase  trošku 

zpomalili, ale bylo to potřeba.
Do  poslední  chvíle  jsem  byla  jako  většina 
nadšených rodičů zastáncem toho, že žádná 
přídavná kolečka ke kolu pořizovat nebude-
me.  To přeci musí zvládnout sama.
Nezvládla. V létě jsme opět vyndali kolo, ale 
to bylo oproti tříkolce příliš těžké. Přišla na 
řadu  přídavná  kolečka. Hanička  se  krásně 
naučila  řídit,  brzdit  a  získala  i  potřebnou 
sílu v nohách.  A se sílou v nohách jsme opět 
nabíraly na rychlosti.

Rozhodla  jsem  se,  že  na  podzim  zkusíme 
kolečka  odmontovat.  Čekali  jsme  jen  na 
dobré počasí. To na sebe nedalo dlouho če-
kat a přídavná kolečka šla dolů. První cesta 
na kole bez přídavných koleček byla hrozná. 
Běžela jsem shrbená za kolem, tlačila Hanič-
ku skoro  celou cestu za  sedadlo a do  toho 
jí  dávala  rady  jako:  „šlapej pořádně“,  „drž 
ty  řídítka“, „koukej dopředu“, „nenakláněj 
se“...  Nakonec    jsem  rezignovala,  a  když 
jsme jeli z mírného kopečka, tak jsem jí řek-
la, ať si jede, jak chce. Tak se odrážela jako na 
odrážedle. Dojeli jsme pomalu ale jistě k vy-
hlídce na letadla. Tam, na rovince u vyhlíd-
ky, jsem zase chytla kolo za sedlo a utíkala 
za ní. Po pár  jízdách  jsem ji pomalu začala 
pouštět. Nakonec jsem ji pustila úplně a Ha-
nička jela sama. Je to pár dní a z pěších pro-
cházek se nám staly běžecké procházky.

Co pro mne bylo při učení nejhorší? Nejhorší 
bylo asi odvážit se a pustit ji, aby jela sama.
Takže milí rodičové, buďte se svými dětmi 
trpěliví, náležitě je motivujte a nezapomeňte 
je chválit. Protože pak, když vaše dítko do-
káže něco takového, tak budete pyšní nejen 
na něj, ale i na sebe.

Doufám, že Vás brzy poctím dalším dílem, 
a to třeba jak naučit dítě  lyžovat či bruslit
Pár pravidel:
1) Nejsme všichni  stejní, každé dítě  je  jiné, 

a  to  i v  rámci  jed-
né  rodiny.  Pokud 
vaše  první  dítko 
umělo  jezdit  na 
kole  brzo,  nezna-
mená to, že souro-
zenec  bude  jezdit 
také  brzo.  Každé 
dítě  je  jinak  spor-
tovně nadané.
2)  Základem  je 
odpovídající  kolo 
-  příliš  velké  kolo 
znamená  velké 
problémy.  Dítě  by mělo  dosáhnout  z  kola 
nožičkama na zem a nemělo by se příliš na-
tahovat k řídítkám.
3) Pomalu a do kopce se jede špatně. Jede-li 
se z kopce a rychleji, lépe se drží rovnováha 
a dítě jízda i více baví. Proto je dobré u kola 
vždy klusat nebo aspoň zvolit rychlejší chů-
zi.
4) Nezatracujte přídavná kolečka. Jsou děti, 
které by se bez nich nerozjely.
5) Nikdy nedržte  dítě  za  krk  nebo  za  trič-
ko. Optimální je držet dítě za sedačku nebo 
za ramena, Jako ideální se pak naopak  jeví 
jemné přidržování oběma rukama v oblasti 
ramen. Dítko, které se při jízdě snaží udržet 
rovnováhu, cítí při každém nevhodném ná-
klonu tlak vašich dlaní, a má tak šanci na něj 
bezpečně reagovat).
6)  Netrénujte  dlouho.    Předškoláci  jsou 
schopni na učení se nových věcí soustředit 
jen krátkou dobu a navíc potřebujeme, aby 
dítě  jízda  na  kole  bavila.  Při  dlouhém  tré-
nování a nucení hrozí, že se dětem jízda na 
kole zprotiví.
Zdroj:  http://kolo.cz/clanek/ucime-deti-jez-
dit-na-kole-ceho-se-vyvarovat/kategorie/
rady-pro-deti/rubrika/rady

  Do Kněževáčka zaslala 
 Petra adamčíková
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Duchajová Julie

Mimrová Nela

zleva: Monika Seinerová, Matysek Seiner, 
Lukášek Seiner, Ivana Seinerová

Jenda Šarapatka Emilka Botková

Hanička Adamčíková

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)

Nikola Červenková



 Poděkování

Prostřednictvím  časopisu  Kněževák  bychom  chtěli  poděkovat 
Obecnímu úřadu v Kněževsi, členům volejbalového oddílu TJ So-
kol Kněževes a také dětem a učitelkám ZŠ a MŠ za obětavou práci 
při přípravě programu a organizaci Čajů pro seniory pořádaných 
v letošním roce. Díky i minulým ročníkům Čajů pro seniory byla 
úroveň  a  kvalita  programu  tohoto  setkávání  „starších  a  pokro-
čilých“ hodně vysoká. Myslíme  si,  že  se  naši  starší  spoluobčané 
rádi na těchto akcích setkávají a stalo se to již tradicí. Za přispění 

zkušeného moderátora, p. Luďka Černého, se dozvídáme zajímavé 
a aktuální  informace z obce a nejbližšího okolí. Vyhodnocení  té-
matické soutěže, vyhlášení vítězů a tombolu mají vždy na starosti 
příjemné a vtipné hostesky a nikdo z nás neodejde domů s prázd-
nou - kromě výher z tomboly je to také pěkný Pamětní list kreslený 
p. Robertem Součkem.
Přejeme  všem  klidný  a  pohodový  závěr  roku,  příjemné  prožití 
vánočních svátků a v novém roce 2017 se  těšíme na další pěkná 
setkávání.
 Členové Spolku HavLÍČeK

církev
 Milosrdenství a ubožák

Kultura dialogu a setkání, o které jsem psal 
v  předchozím  vydání  Kněževáku,  je  také 
kulturou  milosrdenství.  Svatý  rok  milosr-
denství  v  katolické  církvi  skončil  oficiálně 
20.  listopadu.    Ale  právě  k  závěru  tohoto 
roku napsal papež František apoštolský list 
s názvem Misericordia et misera, v českém 
překladu „milosrdenství a ubožák“. 
Dovolte mi, abych citoval slova papeže, pro-
tože  jsem  přesvědčený,  že můžou  být  pro 
každého  z  nás  (katolíka  nebo  nekatolíka, 
věřícího  nebo  nevěřícího)  velkým  povzbu-
zením v této vánoční době.

Papež  píše:  „Končí  Svatý  rok  a  uzavírá  se 
Svatá  brána,  avšak  brána  milosrdenství 
našeho  srdce  zůstává  nadále  dokořán  ote-
vřena“. A  dále:  „Jsme  povoláni  dávat  růst 
kultuře  milosrdenství,  založené  na  znovu 
objevování  setkávání  s  druhými;  kultuře, 
v níž se nikdo nedívá na druhého lhostejně, 
ani neodvrací zrak, když vidí utrpení brat-
ří“. A pro  ty,  kteří  si myslí,  že  je  to  jenom 
„zbožné přání“, že to  je  jenom teorie, nebo 
ještě  hůř  teologie,  dává  konkrétní  přiklad: 
„Pomysleme  jen pro  zjednodušení  na  sku-
tek tělesného milosrdenství, jakým je odívá-
ní nahých. „Byl jsem nahý, a oblékli jste mě“ 
(řekl  Ježíš),  proto  je  povinností  neodvracet 
tvář před novými formami chudoby a mar-
ginalizace,  jež  znemožňují  lidem  důstojný 
život.  Nemít  práci  a  nedostávat  spravedli-

vou mzdu; nemít dům či půdu, kde bydlet; 
být  diskriminováni  pro  víru,  rasu,  sociální 
původ – tyto situace a mnohé jiné narušují 
důstojnost člověka a milosrdné jednání křes-
ťanů na ně odpovídá především pozorností 
a solidaritou. Sociální charakter milosrden-
ství  vyžaduje,  abychom  nezůstali  neteční 
a vypudili lhostejnost a přetvářku, a aby se 
plány a projekty nestaly mrtvou literou“.

Vánoce jsou slavností světla, lásky a solida-
rity. Ať jsou také slavností milosrdenství pro 
každého „ubožáka“ kolem nás… a v nás. 

Požehnané Vánoce a šťastný nový rok 
vám přeje 

 P. alain cleyssac
  administrátor vaší farnosti

Spolek Havlíček

 Kaple sv. václava

Spolek Havlíček má ve svém poslání mimo 
jiné  i  kulturní  osvětu,  zejména  ve  vztahu 
k historii. Proto když paní učitelky z Ma-
teřské  školy  Kněževes  požádaly  v  tomto 
směru o spolupráci, nestálo nic v cestě.

Na 28. září připadá svátek svatého Václa-
va, je to nyní dokonce státní svátek. Malé 
děti  bývají  zmatené z volných dnů vpro-
střed týdne a tak se ve školce rozhodli, že 
se  vynasnaží  důvody  každého  takového 
volného dne dětem vysvětlit. Volí k tomu 
samozřejmě  formu  přiměřenou  věku 
a zkušenostem tak malých dětí. Paní uči-
telky se domluvily s panem starostou, že 
navštíví naši kapli, která nese jméno osla-
vovaného  světce  přímo  ve  svém  názvu. 
A pozvaly k tomu nás, ze spolku Havlíček, 
abychom  dětem  ve  stručnosti  něco  málo 
o svatém Václavu pověděli. S radostí jsme 
na  to  přistoupili.  Líbí  se  nám  koncepce 
zdejší školky, kdy obec a školka úzce spo-
lupracují a kdy jsou děti pravidelně sezna-
movány se všemi možnými a dostupnými 
reáliemi v Kněževsi.

A tak jsme se den před volnou středou se-
šli s celou mateřskou školou u kaple. Když 
jsme kapli odemkli a nechali děti dostateč-
ně pokochat důstojnou atmosférou, usadili 
jsme děti  do  lavic  a  stručně  jim  o  svatém 
Václavu povyprávěli.

Svatý  Václav  byl  kníže,  který  žil  už  hod-
ně  dávno,  asi  před  tisícem  let.  Kníže,  to 
je  něco  jako  král,  ale  trochu menší. Kníže 
Václav četl nejvíc knihu, které se říká bible, 
protože byl věřící. Proto taky postavil hod-
ně kostelů. Abychom na něj nezapomněli, 
slaví  se  v  den,  kdy  zemřel,  tedy  28.  září, 
svátek a slaví  i všichni Václavové, kterým 
často  říkáme  Vašíku.  Václav  nebyl  žádný 
zbabělec, byl to statečný muž, uměl se prát 
a  dobře  zacházel  s mečem,  ale  neměl  rád 
násilí. Václav  žil moc dávno,  to  ještě nee-
xistovala kola ani auta. Lidé chodili pěšky 
nebo  jezdili na koni. Václav uměl na koni 
jezdit moc dobře, proto má na Václavském 
náměstí  v  Praze  velikánskou  sochu,  jak 
sedí na koni. O svatém Václavu často mlu-
víme jako patronu České země. To je něco 
jako  ochránce.  Víme,  že  děti  se  tomuto 
svátku věnovaly ve školce i jinak. Malé děti 

si ukazovaly obrázky vitráží, které vídává-
me v oknech kostelů a jednu takovou vitráž 
s  vyobrazením  sv.  Václava  vybarvovaly. 
Velké děti  jely den po  svátku na výlet do 
Budče, kde sv. Václav pobýval a studoval.
My  v  Havlíčku  hodláme  i  nadále  školku 
v  takových  akcích  podporovat  a  budeme 
paním učitelkám nápomocni,  jak  jen bude 
v našich silách.
 Spolek Havlíček

Zahrádkáři
 Zahrádky v zimě

Zahrádky  jsou zazimované,nastal  čas od-
počinku, hodnocení a plánů na novou se-
zonu.  Prožili  jsme  na  zahrádkách  hezký 
čas, potěšili se krásou květin, vypěstovali 
nějaké ty vitaminy, abychom zimu přečka-
li ve zdraví.

Práce  na  zahrádkách  nám  přináší  radost 
a  spokojenost  z  užitečnosti.  Přesto,  že  se 
většinou vracíme  s bolavými zády, práce 
na čerstvém vzduchu nám pomáhá udržo-
vat fyzickou kondici i radost ze života.
Platí  staré moudro:  “Chceš-li  být  šťasten 

jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten  je-
den rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý 
život, pořiď si zahrádku!”
Obdělávání  půdy  a  pěstování  potravy  je 
tou  nejzákladnější  lidskou  činností.  Není 
to  tak, že zahrádkaření  je  jen zálibou pro 
důchodce, zahrádkářské spolky jsou i spo-
lečensky uznané jako prospěšná a přínos-
ná zájmová činnost. Je jen dobře, že v po-
sledních letech se více mladých lidī snaží 
získat kousek půdy k pěstování zdravé
zeleniny a ovoce.

Láska k přírodě, ke všemu živému a poko-
ra před její silou vrátit nám vše co pro ni /
nebo proti ni/ děláme,  jde na zahrádkách 
tak nějak samo. Náš spolek hospodaří na 
soukromých  pozemcích,  majitelům  patří 

dík  za  to,  že  nám umožňují  tuto  pěknou 
zálibu.

Vám  všem  přejeme  pevné  zdraví,  veselé 
rozloučení s letošním rokem a vše nejlepší 
do roku 2017!

Za zahrádkáře ZO ČZS Kněževes, 
Ludmila Uhlíková

chovatelé
Vážení přátelé,
a  proto  i  chovatelé  rekapitulují  uplynulý 
rok.  Ne  vždy  se  vše  podaří  podle  před-
stav.  Co  jsem  udělal  špatně  při  výběru 
chovných  zvířat,  co  při  krmení,  hnízdě-
ní  či  výchově  zvířata  co  je  třeba  změnit. 
A proto  toto období  je nejlepší ke změně 
toho  nejdůležitějšího  a  to  doplnit  cho-
vy o kvalitní zvířata. A k  tomu pomáhají 
výstavy, kterých  je v  tomto období velmi 
hodně-jen  v  časopise Chovatel,  který  vy-
dává  ústřední  výbor  českého  svazu  cho-
vatelů-jsou plné 2 stránky inzerátů, v kte-
rých  jsou  chovatelé  zváni  na  jednotlivé 
výstavy. A to je také prezentace chovatelů, 
jak vychovali svá mláďata. 
Největší výstavou v České republice byla 
Celostátní  výstava  v  Lysé  nad  Labem, 
která  proběhla  18.-20.11.2016.  A  chova-
telé  naši  organizace  se  neztratili.  Nejú-
spěšnějším byl Rákos Michal, který získal 
v kolekci holubů moravských pštrosů 376 

bodů  /v  tom  2x  vysokého  hodnocení  95 
bodů/.  Dalším  byl  Šafránek  Václav  s  br-
něnskými voláči-372 bodů a Rákos Radek 
st.  s  kingy-370  bodů.  V  králikách-opět 
Rákos Michal-374 bodů za německé obry 
a Hlavatka Karel-373.5 bodu za činčily vel-
ké. V drůbeži nikdo z členů nevystavoval.

Při  této  příležitosti  bych  Vás  rád  pozval 
na naši výstavu, která se bude opět konat 
v  Kněževsi  v  Kulturním  domě  28.-29.1. 
2017. Otevřeno bude 28.1. od 8.00 do 16.00 
hod. A 29.1. od 8.00 do 11.00 hod. V pátek 
27.1.  jsou zvány děti z mateřských školek 
a děti ze školy základní. Současně upozor-
ňuji na několik snímků z výstavy v Lysé.

 Jaroslav Boukal

Myslivci
 O současné myslivosti

Tak jako celá společnost i myslivost v posled-
ních  letech  prochází  bouřlivými  změnami. 
Díky nové legislativě byly myslivecké sdru-
žení  transformovány  v Myslivecké  spolky, 
dosavadní Myslivecké  sdružení  Středoklu-
ky  hospodařící  v  katastru  obcí  Dobrovíz, 
Kněževes,  Středokluky    bylo  transformo-
váno  v  Myslivecký  spolek  Dobrovíz.  Jak 
jistě  víte,  honební  plochy  v  těchto  obcích, 

především  díky  průmyslové  výstavbě,  ne-
milosrdně ubývá. Životní prostor pro  zvěř 
mizí,  tradiční  lokality k hnízdění  se  stávají 
místem pro uspokojení volnočasových akti-
vit lidí. Smysluplné myslivecké hospodaře-
ní v tomto regionu je velmi těžké, myslivost 
byla  po  celou  moderní  historii  nedílnou, 
tradiční  součástí  naší  kultury,  myslivec 
spolu  se  sedlákem odjakživa utvářel  obraz 
naší vesnice, pomáhal udržovat rovnováhu 
na našich polích  i v našich  lesích. Moderní 
životní  styl  však  nemilosrdně  vytváří  tlak 
i na náš venkov,  tradiční vesnické  chování 
lidí  se vytrácí  a  s  ním  i  cit  vnímat  zákoni-

tosti  naší  přírody.    Nikomu  dnes  nepřijde 
divné  v  době  vyvádění  mláďat  pustit  do 
revíru svého psa, či vyrazit mimo cestu na 
horském kole  či  na motorce.  Počty drobné 
zvěře v naší přírodě klesají již celá desetiletí, 
její místo  zaujímá  zvěř  černá,  přemnožená 
divoká prasata nepůsobí škody jen na polích 
ale již i ve vašich zahradách, až poté se ozve 
„Myslivče pomoz“! Zamysleme se proto, jak 
každý z nás může přispět k uchování  toho, 
co z naší přírody zbylo příštím generacím.

Za Myslivecký spolek Dobrovíz 
roman Ulrych

Výstava chovatelů 
drobného zvířectva 

28. – 29. 1. 2017
KD v Kněževsi

Srdečně zve ZO ČSCH Hostouň

 12. Čaje pro seniory

Kulturní dům v Kněževsi byl 26.11. t.r.
svědkem dalších Čajů pro seniory …
Jak dopadly, kdo dostal ocenění 
„Kněževeský čert“ a kdo oslavoval 
otevření specifické „kavárny“ 
v Kněževsi se dočtete v dalším čísle
Kněževáka.   r
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Historické okénko
  rok 1939

V  tomto  roce  chodilo  do  zdejší  školy  91 
dětí.  Do měšťanské  školy  do  Ruzyně,  do 
Buštěhradu  a  do  Slaného  docházelo  20 
dětí. Do gymnázia v Bubenči chodí 3 stu-
dující,  na  vysokou  školu  jeden. Cestu do 
školy konají někteří pěšky, na kolech, au-
tobusem; do Slaného vlakem. Dle nábožen-
ského vyznání jsou zdejší školu navštěvu-
jící děti v % : náboženství římskokatolické 
81,32 %, náboženství československé 17,58 
%, bez vyznání 1,10 %.

Václav  Čermák,  majitel  č.  31,  ve  mlýně, 
zřídil před několika lety na svých pozem-
cích u mlýna zelinářskou zahradu, kterou 
vede zkušený zahradník. Zeleninu zde vy-
pěstovanou kupují občané z Kněževsi, neb 
dojíždějící obchodníci ji rozvážejí po oko-
lí. Četní tito obchodníci s koňským povo-
zem neb autem nakupující zeleninu, ovoce 
a  lesní  plody  na  trhu  v  Praze,  přijíždějí 
do obce a zde nabízejí ke koupi. V letních 
měsících několikráte za den je slyšeti jejich 
zvučný hlas: „ Zelenina, okurky, salát, ja-
hody, houby…“ V zájmu zdraví spotřeba 
zeleniny nyní stoupá.

V měsíci  březnu,  kdy  říšská  branná moc 
obsazovala  území  Čech  a  Moravy,  pro-
jížděly zdejší obcí dne 15. března před 9. 
hodinou  ranní  první motorizované  oddí-
ly vojenské směrem ku Praze. V naší obci 
byla ubytována dělostřelecká kolona po 5 
dní.  Ubytováni  byli  ve  škole,  v  Hostinci 
u Tatíčků a v některých číslech v obci. Za 
ubytování  zaplaceno  v  říšských markách 
celkem pro obec 430 ř. marek, to je 4300 K.
V důsledku rozpuštění Komunistické stra-
ny  pozbylo  5  členů  komunistů  členství 
v  obecním  zastupitelstvu.  Na místo  nich 
nastoupilo 5 nových členů a to: František 
Kubr, rolník z č. 46, Stanislav Čermák, zá-
mečník z č. 87, Jaroslav Olič, rolník z č. 61, 
Josef Reitknecht, zemědělský dělník, Bed-
řich Fuksa, dělník.
Vyhláškou velitele  říšského vojska  stano-
veno ve dnech  16.  –  21.  března odevzdá-
ní  všech  střelných  zbraní  mimo  lovecké 
pušky. Zbraně zabalené, opatřené adresou 
majitele,  odevzdány  na  obecním  úřadě, 
odkud  předány  velitelství  ubytovaného 
zde říšského vojenského oddílu.
V měsíci květnu zavedena na území Pro-
tektorátu  Čech  a  Moravy  jízda  vpravo, 
čemuž se vozidla na  silnicích celkem bez 
větších potíží přizpůsobila. Na rozcestích 
státní a okresních silnic umístěny tabulky 

se  jmény  a  vzdálenosti  nejbližších  vesnic 
(písmo  černé  na  žlutém  podkladě).  Na 
státní  silnici  před  přejezdem  železniční 
trati postaveny 3 výstražné tabulky v obou 
směrech s odraznými skly.
Se  změnou  státoprávních  poměrů  došlo 
i ke změně politických stran. Všechny po-
litické strany rozpuštěny a ustavena stra-
na  jedna  se  státním  presidentem  Dr.  E. 
Háchou včele. Název strany  jest Národní 
souručenství. Ve zdejší obci přistoupilo do 
Národního  souručenství  100%  oprávně-
ných občanů. Činnost Místní skupiny Ná-
rodního souručenství se uplatnila v uspo-
řádaném „Týdnu čistoty“ v měsíci červnu. 
Komise výboru N. S. prohlédla obec a na-
vrhla,  co  třeba  k  upravení  obce  opatřiti. 
Sbírka N.  S.  pro Národní  pomoc  konaná 
v měsíci září vynesla 769 K.
Od  1.  října  zavedeny  lístky  na  mýdlo 
s platností 6 měsíců. Spotřebitel může ode-
brati mýdlo, kde chce. Potravinové  lístky 
vydávány s platností na 4 týdny. Spotřebi-
tel je vázán odebírati u předem zvoleného 
obchodníka. Lístky potravinové vydávány 
na poživatiny, tuk, maso, chleba a mouku, 
mléko, cukr. Lístky vydávány předem na 
4  týdny na obecním úřadě. Od 1. prosin-
ce  zavedeny  lístky  na  šaty  s  platností  na 
1 rok. Lístek obsahuje 100 bodů; stanove-
no v lístku, kolik bodů na jednotlivé části 
oděvu  připadá.  Na  obuv  vydává  obecní 
úřad  potvrzení  k  odběru  jen  tomu,  kdo 
podepíše prohlášení, že obuv nutně potře-
buje a jinou nemá.
Hlavní hon na zajíce konán před vánoční-
mi svátky. Konán při zasněžených polích. 
Bylo zastřeleno 307 zajíců. Zajíci prodává-
ni po 8 K za 1 kg.
By šetřeno bylo pohonnými látkami, ome-
zeno bylo používání motocyklů, osobních 
i nákladních automobilů. Povolení k jízdě 
těmito vozy dáváno  jen  těm, kdo  jich ne-
zbytně  potřebují  k  provozování  živnosti 
apod.  Rovněž  omezeny  jízdy  autobusů. 
Směrem  ku  Praze  vynecháno  16  spojů. 
Rovněž tolik směrem ke Kladnu.
Na podzim nařízeno zatemnění všech svě-
tel  od  soumraku  do  svítání.  Později  do-
voleno  rozsvěcení  světel  pouličních.  Též 
ustaveny noční hlídky 2 mužů do půlnoci 
a 2 mužů od půlnoci. Hlídkou byli povinni 
všichni muži v obci od 18 do 65 let. Hlídky 
konány několik týdnů, pak odvolány.
Letošní  rok  vyznačoval  se  četnými  deš-
ti, které měly vliv na sklizeň úrody. Žně, 
které ve zdejším kraji končívají normálně 
kolem 20. srpna, protáhly se někde až do 
měsíce září. Sklizeň bramborů byla rovněž 
v rozmoklé půdě, někde brambory ani ne-

vybírány.  Zvlášť  svízelné  bylo  dobývání 
řepy v rozmoklých polích, přičemž mnoho 
námahy zakusili lidé i tažná zvířata. Rov-
něž doba dobývání protáhla se proti příz-
nivějším létům do 8. 12. toho roku.
Dům č. 106 postavil na svém pozemku Sta-
nislav Čermák, strojní zámečník z č. 87. Jest 
to patrová budova obydlená nájemníky.
Tento dům č. 57, vystavěl F. Voldán na po-
zemku, který koupil od majitele č. 79. Čís-
lo  57  obdržel místo  zrušeného  dřívějšího 
číslo 57, ze kterého St. Vidman, řezník z č. 
11, zřídil porážku.
Dle  soupisu  hospodářského  zvířectva, 
který  se  každoročně  pořizuje  k  účelům 
statistickým,  koní  61,  hovězího  dobytka 
339,  ovcí  6  koz  52,  vepřového  dobytka 
273  kusů.  Koní  používáno  vesměs  jako 
tahounů, hovězí dobytek chován pro mlé-
ko a výkrm, několik párů volů používáno 
k  tahu,  vepřový  dobytek  chován  jednak 
pro plemenitbu a nejvíce pro výkrm. Kozy 
poskytují domkářům potřebné mléko.

Letošní  rok  byl  bohatý  na  vodní  srážky, 
což mělo vliv na povrchní prameny,  kte-
rých  je ve  zdejší  obci dosti.   Na několika 
místech se tyto prameny zvedly. Ze studní 
v č. 62 a 55 vytékaly silné potůčky vody; 
voda vyvěrala v parku před  č.  30,  ze  zdí 
v č. 10. Nejsilnější pramen proudil z rokle 
pod mostem u státní silnice. Tento pramen 
vytvořil menší  potok  vtékající  do Ouval-
ky a ztížil hospodáři v čísle 30 příjezd do 
statku. Proto majitel  tohoto čísla 30,  Josef 
Hrdina, dal položit přes tento potok roury 
a tím upravil si příjezd do dvora.

Obecní  knihovna  čítá  v  tomto  roce  659 
knih. 62 čtenářů přečetlo 1038 knih. V roce 
uspořádáno 6 tanečních zábav.

V tomto roce zemřeli: 30. ledna Jan Poklop, 
mistr kovářský z č. 71, stár 62 let; 6. února 
M. Bartoňová z č. 50 ve stáří 71 roků; 20. 
února  Karel  Štěpnička,  státní  cestář  v.  v. 
z čísla 12 stár 72 let; 25. února Marie Hoj-
ná, vdova po inspektorovi drah z č. 28; 30. 
března  Růžena  Šimáčková,  vdova,  želez-
niční zaměst. z č. 73 ve stáří 59 let; 24. dub-
na  J. Pejcl,  zemědělský dělník z  č.  13;  16. 
července  F.  Volešák,  zemědělský  dělník; 
21. září Marie Chvojová, vdova po statkáři 
v čísle 17, t. č. v č. 22. Všichni tito zemřelí 
byli na zdejším hřbitově k věčnému klidu 
uloženi a místním občanstvem na poslední 
cestě doprovozeni.       

  Z kroniky obce přepsala 
 ing. václava vlčková

naši sousedé

Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rub-
rice  „Naši  sousedé“  Vám  představíme 
historika. Muže, který žije historií a žije 
v našem sousedství. Přinášíme Vám zají-
mavosti ze života Petra Jiráska. Redakce 
Kněževáka mu tímto děkuje za poskyt-
nutý rozhovor.

Můžete nám něco o sobě prozradit 
– odkud pocházíte?
Pochází  z  obce  Tuchoměřice.  Dle  rodinné 
kroniky mám doloženo, že v obci nepřetr-
žitě náš  rod žije  od  roku 1667,  kde  je  zde 

doložen náš nejstarší předek Matěj  Jirásek 
jako vysloužilý voják Kinského pluku. 
co byla vaše původní profese?
Původním povoláním jsem elektrikář, kte-
rý se již od základní školy zajímal o historii.

Historie je váš koníček. Jak jste se 
k němu dostal?
Od dětství  jsem rád poslouchal vyprávění 
starších,  dnes  již  nežijících  spoluobčanů. 
Časem  jsem  rozpoznal,  že  s  jejich  odcho-
dem  upadají  často  zajímavé  příběhy  do 
zapomnění.  Právě proto  se  snažím zapsat 
některé  příběhy  nynější  a  budoucím  ge-
neracím  v  upomínku.  Historie  není  jen 
o králích a generálech, ale historii a národ 
tvoří časem zapomenutá, bezejmenná masa 
obyvatel.  Práce  to  není  snadná.  Je  nutné 
promluvit  s  pamětníky,  navštívit  archivy, 
pořídit překlady, fotografie atd. Nelituji ale 
ničeho! Setkávám se na této pouti se spous-
tou zajímavých a přátelských lidí.

Kolik jste napsal knížek. na jaká témata? 
Prý píšete do novin a časopisů.
V každém čísle Tuchoměřického zpravoda-
je mám článek o neznámé historii obce s fo-
tografiemi. Krom v Kněževsi známé knihy 

Mlýna na Únětickém potoce mám vydanou 
knihu o rodu z blízkých Číčovic „Pilot a ge-
nerál  letectva  Kalla  Josef  –  život  a  smrt“. 
V  nedaleké  Kolči  na  hřbitově  se  nachází 
zajímavá  hrobka  a  náhrobky  rakousko-
-uherských generálů, o kterých jsem vydal 
odbornou publikaci. 
Připravujete v nejbližší době něco 
nového k tisku?
Přál  bych  si,  aby  mi  vyšla  připravovaná 
kniha o historii Tuchoměřic se zaměřením 
na 20. století s velikým počtem starých po-
hledů a fotografií dosud nikdy nezveřejně-
ných.

Máte nějaké osobní přání?
V Kněževsi máte  štěstí,  že máte  prostor  - 
„obecní museum“, kam můžete věci k his-
torii obce věnovat. Přál bych si, aby i v naší 
obci byla podobná možnost, kam tyto věci 
uložit. Rád bych některé staré obecní kro-
niky, pamětihodnosti a materiální památky 
věnoval, ale nemám kam.

co byste popřál čtenářům Kněževáka?
Čtenářům  Kněževáka  přeji  mnoho  krás-
ných  prožitků  při  čtení  nejen  Kněževáka 
a též mnoho štěstí a zdraví v novém roce.

 Otevřena nová železniční zastávka 

 Dobrovíz–amazon

Přinese nové přímé spojení do Prahy i oby-
vatelům okolních obcí. Ve spolupráci s Čes-
kými drahami a Středočeským krajem ote-

vřel  Amazon  novou  železniční  zastávku 
v  Dobrovízi.  Od  29.  listopadu  tak  mohou 
obyvatelé  okolních  obcí  a  několik  stovek 
zaměstnanců Amazonu  využívat  dva  páry 
nových  přímých  vlakových  spojů  centra 
Prahy. Všem svým zaměstnancům, kteří se 
rozhodnou  využívat  dopravu  vlakem,  na-
bídne společnost Amazon jízdenky zdarma.

vlaková zastávka
29. listopadu 2016: slavnostní otevření dél-
ka  nástupiště:  90  metrů  s  možností  pro-
dloužení  až na  200 metrů obsluha  stanice 
probíhá dálkově z nádraží v sousední obci 
prostřednictvím  informačních  tabulí  a  re-
produktorů  předpokládaný  počet  cestu-
jících  zaměstnanců  v  jednom  vlaku:  250, 
při špičkách až 500 vlaky: soupravy tažené 
motorovou lokomotivou možnosti zvýšení 
kapacity: přidání dalších spojů, prodlouže-
ní nástupiště a nasazení vlaku až se čtyřmi 
vozy očekáváme, že vlakové spojení využi-

je postupně až 30 procent zaměstnanců od 
září  funguje  distribuční  centrum  v  celém 
rozsahu (po zahájení provozu druhé skla-
dovací věže) během špičky pracuje v distri-
bučním centru o 4000 sezónních pracovní-
ků více 
 Zdroj: AMAZON - tisková zpráva
  Pro Kněževák zpracoval Luděk Černý

 rekordmani mezi mincemi (ii) 

nejdražší mince světa
Při sbírání mincí je možné narazit na oprav-
dový poklad. Vybrané kousky mají hodno-
tu v řádech milionů amerických dolarů. Tou 
zatím nejdražší mincí je Flowing Hair Liber-

ty Dollar z roku 1794. V roce 2013 vydražena 
za 10.016.875 amerických dolarů. Přitom její 
nominální hodnota je jen jeden dolar. Co za-
příčinilo tento raketový nárůst?
Jedná  se  o  vůbec  první  americký  stříbrný 
dolar. Na konci 18. století byla výroba mincí 
pomalá a značně komplikovaná, takže se do 

oběhu dostalo jen 1.758 kusů této mince. Za 
více jak dvě století se většina mincí ztratila 
a v současné době se ví o existenci 10 kusů. 
Právě exemplář, který drží tento rekord, byl 
v únoru 2016 k vidění v Praze v Národním 
muzeu.
 Zdroj: Národní Pokladnice



 Příběh bílého lvíčete George

Malý George se narodil v Polsku 28.8.2016 
bílému páru lvů v jednom útulku pro starší 
zvířata. Jeho rodiče zde měli v klidu dožít 
svoji penzi.  Jenže se nějak rozdováděli …. 
a  narodil  se maličký George.  Bylo  to  vel-
kým  radostným  překvapením.  Jenže  se 
záhy zjistilo, že starší lvice neměla dostatek 
mléka. A tak byl  lvíček převeden na umě-
lou výživu. Ve dvou týdnech byl poslán do 
ZOO  Terarium  Praha  v  Dubči.  Tato malá 
ZOO na kraji Prahy je zaměřená převážně 
na plazy,  ještěrky, želvy či drobné opičky. 
Již  několik  let  zde  úspěšně  odchovávají 
opuštěná  koťata  velkých  kočkovitých  še-
lem. Malý George zde bude cca po dobu ½ 
roku,  poté  odjede  do  venkovních  výběhů 
v  Bioparku  Štít  u  Chlumce  nad Cidlinou, 
které patří k ZOO Terárium Praha. Zde  je 
umístěno  již  několik  velkých  lvů,  puma, 
opice, ještěři, exotičtí ptáci  a další zvířata, 
často zachráněná z nevhodných podmínek. 
Ve  Štítu  už  je  jedna  skupina  lvů  –  samec 
Max se lvicí Kiki, mlaďounkou lvicí Lefin-
kou a starou lvicí Lekyshou.  

George  je raritou mezi lvy, protože  je zce-
la bílý. Je to leucistická forma bílé mutace, 
která se vyznačuje nedostatkem pigmentu 
v srsti a modrým  nebo zlatým zabarvením 
očí. Můžeme se tak těšit, že za pár let z ma-
ličkého George vyroste velký bílý lev s mo-
hutnou bílou hřívou a zářivě modrýma či 
zlatýma očima.

Malý George je v Teráriu jen přes den – jako 
ve  školce. Odpoledne  jede  domů,  je  třeba 
o  něj  pečovat  nepřetržitě,  je  to  ještě malé 
lví mimino se vším všudy. Krmí se speciál-
ním sušeným mlékem pro kočkovité šelmy, 
k tomu už začíná od prvního měsíce ochut-
návat  kousíčky masa.  Ve  svých  3měsících 
váží 15 kg. V dospělosti bude mít 300 – 350 
kg.  Lvi se v přírodě dožívají 12-14 let, v za-
jetí kolem 20ti let.
Doma běhá zatím volně, společnost mu dě-
lají 3 čivavy. S nimi si ale nesmí hrát, proto-
že si s nimi pinká jako s míčky a to má zaká-
zané. Většinou se chvíli motá po kuchyni, 
počká si na večeři – misku krájeného masa. 
A pak odejde do  ložnice, kde spí v poste-
li,  zahrabaný mezi  polštářky  a  hromadou 
plyšáků. Venčit se chodí způsobně ven na 
trávník.  Občas  jezdí  k  druhé  chovatelce, 
která má doma tři malé yorkšírské teriéry. 
George se zde zamiloval  do fenečky Elišky 
se kterou i spinká.
Pokud  budete  chtít  navštívit  George,  při-
jeďte  do  ZOO  Terárium  Praha,  Starodu-
bečská 10. Zde si budete moct nejen pohrát 
s Georgem a  jeho balonem či plyšáky,  ale 
shlédnete největší  sbírku  jedovatých hadů 
v ČR, uslyšíte specifický zvuk drápkatých 
opiček, můžete se po Teráriu procházet se 
zajímavým zvířetem – pásovcem, který ne-
ustále někam běží. Kdo si troufne, může si 
pochovat hada nebo ještěrku.
Otevřeno máme denně od 10 do 16 hodin, 
o víkendu a svátcích do 18hod. Vstupné je 
pro dospělé 150 Kč, děti a důchodci 80 Kč, 

rodinná vstupenka je za 380 Kč. A pospěš-
te si, lvíček George zde bude ještě jeden až 
dva měsíce, pak už se malý roztomilý bílý 
plyšáček bude pomalu měnit v krásnou, ale 
nebezpečnou šelmu.   Magdalena žohová

Kdo  bude  mít  zájem  vidět,  pohla-
dit  si  nebo  se  vyfotit  s  bílým  lvíčetem 
Georgem,  přijďte  6.  ledna  2017  v  10.00 
do Kulturního domu v Kněževsi. OÚ ve 
spolupráci s místní ZŠ Vám zprostředko-
vali setkání s tímto unikátním bílým lví-
četem. Můžete přijít bez rezervace místa. 
Setkání  s  lvíčetem  bude  doplněno  krát-
kou  přednáškou  pracovníků  ZOO  neje-
nom o Georgovi, ale i o dalších zvířatech, 
které v ZOO chovají.  r     

 vánoční a novoroční provoz PiD

I v letošním roce dojde v období Vánoc, Silvestra a Nového roku k úpravám jízdních řádů 
linek Pražské  integrované dopravy. Zkrácen bude denní provoz na Štědrý den, posílena 
bude naopak  silvestrovská noc. V pracovní dny mezi  svátky dojde k mírnému omezení 
provozu na úroveň prázdninových jízdních řádů. Na rozdíl od minulých let nebude nijak 
omezen provoz před Vánoci a 23. prosince 2016 pojedou linky podle klasických  jízdních 
řádů pro pracovní den. Během prosince se jízdní řády objeví na webu www.ropid.cz a také 
ve vyhledávači spojení http://pid.idos.cz. Zdroj: PID / číslo 22 / 2016

 chvaly

Navštivte Chvalský zámek v Praze 20 - Horních Počernicích, malebnou budovu v zázemí 
Chvalské tvrze s možností parkování. MHD z Černého mostu první zastávka směr Horní 
Počernice. Výstavy jsou zaměřeny převážně na děti např. od 26. 11. 2016 do 8. 1. 2017 je to 
Výstava půvabných reprodukcí obrazů, zákoutí, českých vesniček a kostelíčků Josefa Lady  
Zámek je otevřen celoročně, více na www.chvalskyzamek.cz
 Pavel Bareš, knihovník

 Strom roku 2016

Do finále celostátní ankety postoupi-
lo 12 finálových stromů z 57 došlých 
návrhů.
Stromem roku 2016 se stala Lípa na 
Lipce.  Lípa  jako  vítězka  národního 
kola  postoupila  do  mezinárodního 
hlasování  o  Evropský  strom  roku 
2017, které se uskuteční v únoru příš-
tího roku.
Legenda:  druh  stromu  -  lípa  malo-
listá, stáří  - 800  let, obvod stromu ve 
130 cm - 900 cm,  lokalita  - Pardubic-
ký  kraj,  okres  Chrudim,  obec  Lipka 
u Horního Bradla, u cesty v blízkosti 
zámku Lipka.
Z historie: Říká se, že pod lípou  tábo-
řil Jan Žižka nebo že zde krátkou dobu 
pobýval Jan Amos Komenský. Dále se 
traduje, že láska partnerů, kteří se pod 
lípou pomilují, bude nesmrtelná a pře-
čká veškerá životní úskalí.
Zdroj:  Martin  Gillár,  Nadace  Part-
nerství  | Živá místa  –  časopis nejen 

pro obce a města
foto: Naděžda Gutzerová, Lenka 
Mitrenga, Ludvík Plašil
Pozn.:  V  minulém  čísle  Kněževáka 
jsme psali o Chudenické douglasce 
(douglaska tisolistá, stáří 178 let). 
Ta se umístila na 5.místě.   r
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Tip na výlet



Letiště
 LeTiŠTě PraHa rOZDaLO 

 9 MiLiOnŮ SPOLKŮM  

 a OrGaniZacÍM Z OKOLÍ

V  rámci  grantového programu Dobré  sou-
sedství podporuje Letiště Praha již jedenác-
tým rokem různorodé aktivity v okolí letiš-
tě. Letos se do podzimního grantu přihlásilo 
78 žadatelů z řad sportovních klubů, zájmo-
vých  sdružení,  charitativních  organizací 
i přímo obcí a městských částí z okolí letiště. 
K podpoře vybrala hodnotící komise 49 pro-
jektů,  které  budou  částečně  či  zcela  finan-
covány Letištěm Praha. Od roku 2007 byly 
touto cestou realizovány aktivity za více než 
75 milionů korun. Spolupodílet se na rozvoji 
nejbližšího okolí  se pro  letiště  stalo důleži-
tou součástí firemní strategie.

 novými provozovateli taxislužby 

 na Letišti 

Od  ledna 2017 Budou  taxislužbu v prosto-
rách Letiště Václava Havla Praha provozo-
vat společnosti Taxi Praha a FIX. Zákazníci 
taxislužeb se tak mohou těšit na dostupnost 
WiFi zdarma, zajištění dostupnosti vozů do 
5 minut od projevení zájmu cestujícího v re-
žimu 24 hodin denně, maximální stáří vozu 
3 roky, jazykovou vybavenost řidičů, vstříc-
né vystupování, udržování čistoty vozu i re-
prezentativní oblečení řidičů.
Zdroj.  Zpravodaj  pro  obce  a  MČ  Prahy 
v  okolí  Letiště  Václava Havla  Praha  /  září 
2016

 na silnici jen s reflexními prvky

Začátkem  roku  vešla  v  platnost  novela 
zákona  o  silničním provozu,  která  zavádí 
povinnost pro chodce nosit reflexní prvek, 
pokud  se  za  snížené viditelnosti pohybují 
mimo obec po silnici.
Cílem  je  především  prevence  vážných 
a  smrtelných nehod,  způsobených  tím,  že 
chodec nebyl na  silnici dostatečně viditel-
ný. Mezi roky 2012 - 2015 zemřelo na silni-
cích 523 chodců, z  toho 303 v noci.  Jenom 
v loňském roce takto zemřelo 72 lidí, kteří 
nebyli v noci vidět.
Např. neoznačený cyklista  je sebevrah.  Jet 
na  kole  za  šera  či  v  noci  jen  s  blikačkami 
nestačí.
Nemusí se nosit reflexní vesta, stačí kvalitní 
doplněk z retroreflexního materiálu výraz-
né barvy (např. žlutá, světle zelená, oranžo-
vá atd.), který je viditelný pro ostatní účast-
níky  silničního  provozu.  Ideální  je  např. 
reflexní pásek, umístěný na noze nebo ruce 
(ideálně na obou končetinách) směrem do 
vozovky.  V  případě  porušení  této  povin-
nosti  hrozí  pokuta  v  rozmezí  do  2000  Kč 
blokově, od 1500 do 2500 Kč ve správním 
řízení.  Jestli  jde  chodec  s  baterkou,  je  sice 
dobře  viditelný,  ale  baterka  není  reflexní 
prvek a zákonu nevyhoví. Teoreticky tedy 
může chodec za její použití namísto reflex-
ního pásku dostat pokutu.

 Zdroj: auto.iDNES.cz, listopad 2016

Středokluky
 Středoklucká střela

V letošním roce je to již 2 číslo, kdy vychází 
nový obecní  zpravodaj  „Středoklucká  stře-
la“. Obec Středokluky se  řadu  let potýkala 
s  myšlenkou  vydávat  zpravodaj  v  tištěné 
podobě jako je náš „Kněževák“. Nakonec se 
to  podařilo.  Dvouměsíčník  je  celobarevný 
s možností  dopisování  a  zasílání  fotografií 
během  celého  roku.  Je  zajímavě  vytvořen 
s velkými písmeny v textu. Náklad je 500 ks, 
šéfredaktorkou je Zuzana Novotná. Redak-
ce Kněževáka přeje nejenom redakci Středo-
klucké střely hodně článků k uveřejnění, ale 
v novém roce 2017 hodně čtenářů a pohodu 
při vytváření zpravodaje.

  Za redakci Kněževáka Luděk Černý   

 nový web PiD

Nový web Pražské integrované dopravy na adrese www.ropid.cz, který byl v ostrém pro-
vozu spuštěn 20. července 2016, úspěšně prošel prvními zatěžkávacími zkouškami. V srpnu 
na něj zavítalo přes sto tisíc uživatelů. Nejnavštěvovanější částí webu je portál jízdních řádů. 
Co vše aktuálně najdete na webu PID: * jízdní řády * operativní mimořádnosti z provozu * 
odjezdové tabule * mapky, plánky a schémata PID * … a mnoho dalšího.

 Zdroj: Informační zpravodaj / PID / 17 / 2016

 Česko je na špici v rychlosti tisknutí peněz 

Česko je po Číně hned druhou zemí světa, která tiskne v posledních letech nejrychleji 
peníze. Zdroj: Novinky.cz 9.10.2016 Pod čarou: … a potom že nejsou peníze.  r  Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Kněževsi pomáhá v obci, kde se dá … jejich činnost je přínosem pro obec. O jejich aktivitách se dovíte v příš-
tích číslech Kněževáka.   r

 nový fenomén trávení volného času

Češi chodí na výlety do obchodních center. 
Místo na hrad nebo do muzea si  často vy-
berou  návštěvu  obchodního  centra.  Pobyt 
ve volných dnech v nákupních centrech se 
stává pro stále více českých rodin cílem i ná-
plní jejich volného času. Možná i proto pa-
tří Česko v počtu nákupních center ke špici 
evropských zemí, po celé zemi jich najdeme 
více než tři stovky. Nákupní centra navště-
vuje alespoň jednou za měsíc 80 procent po-
pulace, 40 procent dokonce jedenkrát týdně 
nebo častěji.
 Zdroj: Novinky.cz

 Česká pošta

Otevírací hodiny pro veřejnost 
Česká pošta Středokluky
Adresa:
Lidická 61
25268 Středokluky
Tel.: 233900600

Hodiny pro veřejnost pro vyzvednutí 
zásilky:
Po  8:00 - 11:00  16:00 - 18:00   
Út  8:00 - 11:00  14:00 - 16:00   
St  8:00 - 11:00  16:00 - 18:00   
Čt  8:00 - 11:00     
Pá  8:00 - 11:00  14:00 - 16:00   
So  zavřeno    
Ne  zavřeno

Divadlo na Zábradlí ve Švandově divadle / LeDen 2017
St 11.1.  19.00  J. Mikulášek, D. Viceníková a kol.  HAMLETI
Po 16.1.  19.00  A. Camus  CIZINEC
Po 23.1.  19.00  J. Voskovec, J.Werich KORESPONDENCE V+W
www.nazabradli.cz

Vstupenky na všechna představení zakoupíte v pokladně Švandova divadla a na 
www.svandovodivadlo.cz

rady do domácnosti
 Jak vyčistit zašlé spáry v koupelně?

Zná  to  snad  každý,  spáry  na  kachličkách  i  přes  tu  nejlepší  péči 
a pravidelný úklid zašednou a jinak hezkých obkladům kazí pěkný 
vzhled. Co s tím?
Prášek do pečiva 
Mírně  navlhčete  houbičku,  naneste  prášek  do  pečiva,  krouživým 
pohybem vyčistěte spáry, následně umyjte čistou vodou. 
Ocet 
Ocet smíchejte s vodou v poměru 1:2, houbičkou naneste na spáry, 
jemně spáry vydrhněte a pak opět koupelnu nebo kuchyň opláchně-

te vlažnou vodou. Můžete nanést i samotný ocet, jen budete 
déle cítit štiplavý pach.  
Zubní pasta 
Bílou pastu naneseme na kartáček a čistíme, následně spáry 
opláchneme.
citrónová šťáva 
Naneseme ji na několik minut na spáry a poté opláchneme. 
Má spíše vybělovací účinek. 

Tak to bylo několik rad od našich dopisovatelů … Děkujeme.
Snad se vám před vánočním úklidem rady budou hodit.  r
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likvidace dřevitého odpadu kácení „májky“ na Staročeské máje
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FOTOKUriOZiTa

zima LP 2015/2016
Ouvalka v zimě

Zdravotnické zařízení  
v Kněževsi:
 Gynekologie:

MUDr. Zuzana Kabrhelová 
Zdravotní  sestra: Jana Hrdinová
Tel:  Roztoky   220910226
        Kněževes   220950587 

Pondělí  08.00 - 13.00 / Roztoky
Úterý  08.00 - 14.00 / Roztoky 
Středa  07.00 - 12.00 / Kněževes 
  (pouze objednané)
  10.00 - 18.00 / Roztoky
Čtvrtek  08.00 - 13.00 / Roztoky
Pátek  07.30 - 13,00 / Kněževes 
  (bez objednání)

 Praktický lékař a internista

MUDr. eva Förstová
Zdravotní sestra: Milena Felcmanová
Tel: 220 560 882

Pondělí  13.00 - 18.00
Úterý  07.45 - 13:00
  07.45 - 08.30 (odběry krve)
Středa  07.45 - 13.00  
  07.45.- 10.00 (odběry krve)
Čtvrtek  13:00 - 18:00
Pátek  07.45 - 12:00
  07.45.- 10.00 (odběry krve)

 interní ambulance

Tel: 220950587
pro objednané
Pondělí  09.00 - 13.00
Čtvrtek  09.00 - 13.00 

 Zubní ordinace

Mddr. Olena Liashenko
Zdravotní sestra: Lucie Hájková
Tel: 220 950 587
        735120338

Pondělí  08.00 - 17.00
Úterý  07.00 - 17.00
Pátek  08.00 - 18.00
(Po, Út, Pá – po telefonické domluvě)

Pohotovost: Spálená 12, Praha 1
denně od 17.00
So + Ne + svátky NON-STOP

Pohotovost: Kladno (bývalá kasárna) 
Tel.: 734 254 373
 
 Dětská ordinace

MUDr. aleš  Pokorný
Zdravotní sestra: Ema Pavlíková 
Tel.: 233 900 794 - Jeneč 
Tel.: 220 950 587 - Kněževes

Pondělí   10.00 -12.00 / Jeneč
  14.00 - 17.00 / Kněževes 
Úterý      08.00 - 11.00
   nepravidelná ordinace
  (školní návštěvy)
Středa     08.00 – 13.00 / Kněževes
Čtvrtek   08.00 - 13.00 / Jeneč
Pátek      08.00 – 12.00 / Kněževes

Umyj si to aspoň na Nový rok
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