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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
 
v prosincovém čísle Kněževáka jsem se poměrně 
obsáhle věnoval opravě kaple. Při akcích 24.12. (vá-
noční sousedské setkání) a 10.1. (výstava Betlémů) 
jste měli možnost posoudit, jak se nám to daří. Dle 
mého názoru kolektiv pod vedením Martina Tam-

chyny odvádí velmi dobrou práci. Oltářní část po stránce maleb 
a rekonstrukce oltáře je dokončena. ve vstupní části není maleb 
mnoho. Omítka je značně popraskaná. Tyto trhliny se budou mu-
set stáhnout a zatmelit. Tímto se oprava prodlouží a náklady budou 
také vyšší. Ale kaple si to určitě zaslouží. Obec též dostala dar od 
Letiště-Praha ve výši 600 000,- Kč. Tyto prostředky musí být použity 
pouze na kabiny na hřiště. na základě tohoto daru jsme objednali 
okna a dveře. Dále pravděpodobně necháme udělat venkovní omít-
ky i se zateplením. Letos kabiny, kaple a ČOv (čistička odpadních 
vod) budou jediné velké akce pro letošní rok. Ovšem úklid a údržba 
obce bude pokračovat. 
v rámci novely zákona o odpadech přijalo zastupitelstvo obce 
novou vyhlášku. Bio odpad bude ukládán na bývalou skládku 
každou sobotu od 14.00 -15.00. Pro sběr kovových odpadů bylo 
rozšířeno prostranství pro kontejnery u samoobsluhy, na kterém 
je pro tyto účely popelnice. Postupně probíhá jarní úklid obce. 

v několika mých vystoupeních jsem se zabýval rekonstrukcí ČOv 
Tuchoměřice. Podklady pro výběrové řízení jsou připraveny. Celá 
příprava se zastavila z důvodu, že je možnost získat dotace od kraje. 
Byla by škoda se o to nepokusit. vždyť každý milion ušetřený je 
dobrý. Během krátké doby by mělo být jasné, jestli něco dostaneme 
či nikoli. Dle odhadů by měla být rekonstrukce hotová do konce 
letošního roku. Technologie na této čistírně bude moderní, takže 
je předpoklad, že nám vydrží i řadu let. Kněževes bude mít tolik 
limitu, že bude moci podnikům a podnikatelům limity prodat. Je 
to způsob, jak se obci část peněz vrátí. Tyto dva následující roky 
nebudou snadné, ale při dobré vůli občanů a zastupitelů lze vše do-
končit. Úsporná opatření se dotknou všech oblastí obce.

PřiPrAvOvAné AKCe:
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informační komise

 Kněževák: celý design Kněževáka konci-
povat do barev znaku obce (bílá, červená, 
zelená, černá, zlatá), do obsahu Kněževá-
ka více zainteresovat spolky, komise obce 
a subjekty v obci (vytvořit „redaktory“ 
komisí, spolků a externí redaktory – do-
pisovatele), schválit koncepci externích 
redaktorů (komisí, spolků, ...), vytvořit 
google dokument – jednotnou schránku na 
zasílání článků a fotografií od jednotlivých 
subjektů.
Závěry: Rada obce pověřila přípravou 
podkladových materiálů pro tisk Kněže-
váka Informační komisi, koordinátorem 
přípravy podkladových materiálů pověřila 

Luďka Černého, koordinátorem korektury 
Kněževáka Stanislava Poklopa. Byl schvá-
len desing Kněževáka včetně barevnosti 
a obsahové struktury, zastupitelstvo obce 
doporučilo vydávání Kněževáka v černo-
bílé variantě, za spolky a subjekty obce byli 
zvoleni externí redaktoři (dopisovatelé). 
Vytvořený google dokument pro přípravu 
materiálů pro grafické zpracování spravuje 
členka IK Barbara Kubů.

 www stránky obce: zajistit globální ak-
tualizaci stránek, umožnit všem spolkům 
a subjektům obce (muzeum, knihovna, …) 
mít vlastní www stránky v rámci webu 
obce, schválit „redaktory“ www stránek 
spolků a subjektů obce, zajistit proškolení 
„redaktorů“ webových stránek, doplnit 
obsah stránek o aktuální položky, desing 
stránek udržet v barvách znaku obce Kně-

ževes, zúčastnit se soutěže o nejlepší webo-
vé stránky pod názvem „Zlatý erb“ – reali-
zace do roku 2017.
Závěry: V oblasti aktualizace www stránek 
obce je realizována fáze přípravy a hledá-
ní nových variant fungování stránek. Byla 
schválena možnost účasti v soutěži „Zlatý 
erb“. Pracovní verzi o přípravě možnosti 
propojit www stránky obce se stránkami 
spolků zpracovává pan Jan Drábek, ofici-
ální správce stránek. 
Zabývat se projektem instalace „Orientač-
ního systému v obci“ 
Závěr: Předseda IK předložil Radě obce 
pracovní návrh na realizaci orientačního 
systému. Návrh bude projednán a případ-
ně realizován v návaznosti na finanční si-
tuaci obce.

Mgr. Luděk Černý
předseda komise

Usnesení OÚ
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes:

 ze dne 19.1.2015
Zastupitelé obce přijali dar Letiště Praha 
ve výši  600 tis. Kč. Peníze budou určeny 
na dobudování kabin u tenisového kurtu 
na sportovním hřišti Kněževes.
Zastupitelé obce schválili pronájem kon-
tejneru na kovový odpad od fy Regios za 
360 Kč/měsíc (kontejner bude umístěn  
u místního obchodu), dodatek k Vyhláš-
ce o místních poplatcích. Týká se  úpravy 
cen na místním hřbitově  - za urnové místo  
20 Kč, za neohraničený hrob 30 Kč a za 
ohraničený hrob 60 Kč/rok.

 ze dne 16.2.2015
Zastupitelé obce schválili obecně zá-
vaznou vyhlášku obce Kněževes u Prahy  
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďo-
vání,  sběru,  přepravy,  třídění, využívá-

ní a odstraňování  komunálních odpadů  
a nakládání se stavebním odpadem na úze-
mí obce Kněževes. Tato vyhláška nabývá 
účinnosti 10.3.2015.
Zastupitelé obce pověřili starostu obce  
S. Kettnera k jednání se společností Servind 
s.r.o. ohledně odprodeje 50 ekvivalentů 
z ČOV Tuchoměřice.
Zastupitelé  obce vzali na vědomí infor-
maci Mgr. L. Černého o vydávání časopisu 
Kněževák.

 ze dne 16.3. 2015
Zastupitelé obce schválili:
-  realizaci instalace dopravního opatření 

s instalací retardérů v obci za podmínky, 
že budou s instalací písemně souhlasit 
(před realizací projektu) obyvatelé v při-
lehlém okolí.

-  celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet za rok 2014 spolu se zprávou o vý-
sledcích přezkoumání hospodaření za 

rok 2014, kterou vydal Krajský úřad Stře-
dočeského kraje, odbor kontroly, Zborov-
ská 11, Praha 5 – bez výhrad, dále účetní 
závěrku obce za rok 2014 a účetní odpiso-
vý plán pro rok 2015. 

 ze dne 30.3.2015 (mimořádné zasedání)
Zastupitelé obce schválili:
-   přijetí daru od Agrivep, a.s. Velké Přílepy 

ve výši 200.000,- Kč na dostavbu kabin ve 
sportovním areálu Kněževes

Zastupitelé obce souhlasí:
-  s uzavřením smlouvy o finanční spolu-

účasti Investice intenzifikace a moderni-
zace ČOV Tuchoměřice – Kněževes v ob-
jemu 60% investičních nákladů pro obec 
Tuchoměřice a 40% investičních nákladů 
pro obec Kněževes.

Všechna usnesení byla schválena všemi 
přítomnými zastupiteli.
 Luc

informační komise (iK) se sešla 
k pracovnímu jednání dne 19.1. t.r., na 
svém jednání projednala a doporučila 
radě obce ke schválení: 

Obecní úřad

Očkování psů a koček proti vzteklině.
V obci Kněževes (u obecního úřadu) provede veterinární lékař MVDr. Milan DUDEK, 
reg.KVL 3901 hromadné očkování psů a koček proti vzteklině.

v sobotu 18. dubna 2015 od 13.00 do 15.00 hod.
Cena za očkování proti vzteklině 80 Kč.
Zájemci o očkování předvedou zvířata a předloží očkovací průkazy. V případě, že pes 
nemá vystaven očkovací průkaz, je možné po dohodě s veterinárním lékařem založit nový. 
Při očkování je možné také zakoupit přípravky proti vnitřním a vnějším parazitům 
nebo naočkovat psa a kočku sdruženou vakcínou.
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Komise pro rozvoj obce
Jak je Vám již známo, zamýšlíme provede-
ní opravy dopravního značení a instalaci tří 
zpomalovacích terčových retardérů v naší 
obci. Retardéry chceme umístit v ulici U Ško-
ly, U Ouvalky a v Družstevní ulici. Retardé-
ry budou tvořeny přejezdovými kruhovými 
terči ve dvou řadách. Tento druh retardérů je 
vhodnější, protože při přejezdu vozidla ne-
dochází k nadměrnému zvýšení hluku a také 
nedochází k usazování nečistot a sedimentů, 
jako tomu je u celistvého příčného práhu. 
Přejezd automobilů, hlavně nákladních, by 
tedy u terčového retardéru neměl mít za ná-
sledek zásadní zvyšování hluku v okolí to-
hoto zařízení. Umístění retardérů bylo zvole-
no s ohledem na provoz autobusových linek, 
které nesmí být retardérem omezeny.

Dále bychom rádi provedli obnovu svislé-
ho dopravního značení nebo jeho opravu. 

Hlavně potřebujeme vyměnit staré značky, 
které nevyhovují dnešním požadavkům na 
bezpečnost v dopravě. Nové značky musí 
mít reflexní odrazovou vrstvu a splňovat 
normy i rozměrem. K dnešnímu dni máme 
mnoho značek, které zdaleka nevyhovují 
standardům nebo jsou poškozené.

V minulosti jsme oslovili několik firem, 
které se zabývají instalací dopravních za-
řízení. Ideální se nám jeví nabídka firmy 
Proznak Kladno. Navštívil nás technik této 
firmy pan Hudeček, se kterým jsme spo-
lečně se členy komise pro rozvoj obce Kně-
ževes prošli a zaznamenali všechny nedo-
statky. Panu Hudečkovi jsme nastínili naši 
představu o změnách značení a umístění 
retardérů. Firma Proznak vše zpracovala 
do podrobné nabídky, kterou obci předlo-
žila. Celková cena díla za provedené prá-

ce a materiál je stanovena dle nabídky na 
128.649,- Kč bez DPH, s DPH pak 155.665,- 
Kč. Nabídka zahrnuje tedy 3 kompletní 
retardéry a přibližně 20 kusů svislých do-
pravních značek různých rozměrů, někte-
ré se sloupky, kompletní práci a dopravu 
materiálu. Dle komise je cena za toto dílo 
pro naši obec příznivá, proto navrhujeme 
tuto akci realizovat.

Jsme si vědomi, že tato investice zatíží roz-
počet obce, ale zcela jistě napomůže bez-
pečnosti provozu v obci. Dále je třeba si 
uvědomit, že zásadní investice do opravy 
značení nebyla již mnoho let uskutečněna 
a po provedení této akce se nemusíme opět 
mnoho let o značky nijak zásadně starat.
 

Milan Červený
předseda komise

Obecní úřad Kněževes a reGiOS a.s.
(Společnost pro nakládání s odpady)

Plán mobilního svozu nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec Kněževes

Sběrna bude přistavena:
11. 4. od 10.15 do 11.15 hod. před OÚ v Kněževsi

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

(zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové filtry 
vč. obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky vč. obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe 
a další domácí chemii, nádobky od sprejů, staré a nepotřebné léky, lednice, televize)

POvinnOSTÍ OBČAnA je odevzdat odpad osobně obsluze 
sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa.

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven 
u OÚ v Kněževsi 

od 10. 4. (od 15.00) do 13.4. (do 8.00) 
Skládka v Kněževsi bude otevřena každou sobotu od 14.00 do 15.00 hod. 

Na skládku je možno odvézt biologický odpad a větve.

redakce se omlouvá 
čtenářům za neúplný 
seznam osob členů 
volební komise, který 
byl uveřejněn 
v Kněževáku č.4/2014.

Plné znění je - Členové volební 
komise pro volby do zastupitelstev 
obcí 2014:

Mgr. Hájek Miroslav (předseda)
Boukalová Karla
Černá Jana
Kratochvílová Marie
Marvalová vlasta
Seinerová ivana
Šimčáková Barbora
Drábková Lenka (zapisovatel)

Hledáme pracovníky – invalidního důchodce na pozice:

 Řidič
 Dělník - (lehké manuální práce, úklid, asistenční služby, drobné opravy, péče o zahradu, úklid domácností atd.)

Požadavky: u řidiče průkaz skupiny B, vstupní lékařskou prohlídku a ochotu vykonat zkoušku z místopisu 
(Praha) u ostatních absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, schopnost a ochotu fyzicky pracovat.

Pracovní doba:  exibilní až 6 hodin denně, možnost pracovat i méně než 5 dnů v týdnu.

Mzdové podmínky: podle § 4 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb. 
 v rozpětí 49-55 Kč/hod., u řidičů až 60-70 Kč/hod.

Kontakt: Ing. Martin Doubek, jednatel společnosti. Mobil: 603 279 498
Nástup do práce: 01. 01. 2015

Firma POHODA Transport s.r.o., 
se sídlem v Družstevní 951, Hostivice.

Přednost 
zprava
Na řadě míst v naší obci nejsou 
instalovány dopravní označení. 
Připomínáme, že tam, kde tato 
označení nejsou, platí pravidlo
PŘEDNOST ZPRAVA. Například
když jedete kolem Ouvalky.       r.
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  Betlémy v Kněževsi ii.
Nový rok, 10. leden 2015. Ve 14.00 v Kapli 
sv.Václava, která je toho času stále v rekon-
strukci, zahájila místostarostka obce Vác-
lava Vlčková II.ročník výstavy „Betlémy 
v Kněževsi“ nádhernými vánočními verši. 
Její slova vystřídaly před zaplněnou kaplí 
tóny historických varhan rozezvučené ši-
kovnými prsty Šárky Třískové a poté tóny 
kapely „Zpěvná parta“, skvěle ozvuče-
né díky Janu Drábkovi a Ing. Ladislavu 
Kašparovi. Během chvíle vánoční písně  
a spirituály zpívala celá kaple za doprovo-
du cinkání klíčů a tleskání. Jedna z hlav-
ních organizátorů akce Ivana Roučková 
závěrem pozvala všechny přítomné na 
prohlídku betlémů do místní budovy zá-
kladní školy. Každý, kdo na výstavu při-
šel, mohl shlédnout na 17 betlémů, které 
přinesli občané nejenom z Kněževsi. Ten-
tokrát jsme mohli obdivovat nádherné  
i velmi historické kousky. Do večerních 
hodin si zájemci mohli betlémy prohléd-
nout za doprovodu kapely a mohli své do-
jmy zapsat do pamětní knihy. Zajímavým 
doprovodným programem byla možnost 
vyrobit anděla z keramiky do připravova-
ného „Kněževeského betléma“. Tentokrát 

se pustili do tvoření i dospělí. A tak k loň-
ským ovečkám přibylo 9 andělských svíc-
nů.  Výstavu i přes nepřízeň počasí navští-
vilo na stovku občanů nejenom z Kněževsi, 
ale i z okolních vesnic. Akce byla pořádána 
Obecním úřadem Kněževes. Hlavními or-
ganizátory akce byli Ivana Roučková, Iva 
Farová a LUC (Luděk Černý). Partnerem 
akce byl Vánoční dvůr v Dobrovízi, medi-

álním partnerem obecní zpravodaj Kněže-
vák. Obec je ráda, že se i tato novodobá tra-
dice díky dalším nadšencům ujala a je o ni 
zájem. A což teprve, až budeme mít vlastní 
keramický Kněževeský betlém.

 Luděk Černý & ivana roučková

   vánoční ohlédnutí
vánoce… nejkrásnější svátky v roce, rozzářené dětské oči, 
dojetí dospělých… 
Na Štědrý den roku 2014 to bylo poprvé, kdy se v Kapli sv. Václava 
od 15 hodin konalo „Vánoční sousedské setkání.“ Všichni spoluob-
čané, kteří se této akce zúčastnili, se do Kaple ani nevešli a asi 50 
jich zůstalo venku. Za doprovodu varhan jsme si zazpívali něko-
lik známých koled, zazněly Vánoční verše herce Luďka Munzara  
a poté jsme si všichni popřáli šťastné a spokojené svátky. Někteří se 
rozešli do svých domovů připravovat štědrovečerní večeři, jiní šli 
ještě rozsvítit svíčku na místní hřbitov a zavzpomínat na ty, kteří 

již nejsou mezi námi a nemohou se těšit z toho, jak naše Kněževes 
zkrásněla. Ale jedno je jisté: bylo nám moc hezky a přejeme si, aby se 
toto setkání stalo tradicí, která se bude každým rokem na Štědrý den 
opakovat.                                                                                         

Přezkoumání hospodaření obce krajem
Dne 16. února 2015 provedl Krajský úřad přezkoumání hospoda-
ření naší obce. Výsledek byl stejný jako v předchozích letech – bez 
závad. Paní Eva Drábková je díky své odbornosti a pečlivosti sku-
tečně pracovníkem na svém místě. 
 Za OÚ Kněževes 
 ing. václava vlčková
 místostarostka obce

Obecní úřad - akce

zleva: ivana roučková, Luděk Černý, 
iva Farová
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Třeba to nevíte, ale příslušníci tohoto in-
spektorátu pravidelně hlídkují v naší obci. 
No a právě jejich přítomnost v naší obci 
přispívá k zvýšení úrovně bezpečnosti  
a patří jim za to naše velké poděková-
ní. Přeji Vám příjemné jarní počtení. Ing.  
Ladislav Kašpar, zastupitel, OU Kněževes.

Co si tedy představit pod pojmem „Ochra-
na perimetru mezinárodního letiště“, 
o to se s námi podělil šéf inspektorátu  
mjr. Bc. Jiří Krejčí. 

Inspektorátu cizinecké policie na mezi-
národním letišti Praha-Ruzyně nepřísluší 
pouze hraniční kontrola, ale i spousta dal-
ších dílčích úkolů v rámci zajištění bezpeč-
nosti ČR a EU. Mezi neméně důležité úkoly 
inspektorátu je ochrana veřejného pořádku 
a ochrana mezinárodní a vnitrostátní ci-
vilní letecké dopravy před protiprávními 
činy. S těmito úkoly jsou spojeny i činnosti 
v přilehlých oblastech k letišti jako celku.
Jedním z nich je i ochrana, dohled a kon-
trola vnějšího perimetru v okolí letiště. 
Jako první stojí za zmínku, že se jedná  

o velice rozsáhlý prostor v přilehlém 
okruhu okolo plotů letiště a blízkých obcí 
(Kněževes, Dobrovíz, Hostouň, Jeneč, Hos-
tivice, Nebušice a Přední Kopanina). Poli-
cisté inspektorátu jsou v nepravidelných 
časových úsecích vysíláni k dohledu nad 
tímto prostorem, který velmi úzce souvi-
sí s operativní a standardní činností PČR  
v blízkém okolí, tvořící letiště, kde je i Vaše 
obec zařazena. Velmi výrazná ochrana pe-
rimetru letiště je pravidelná, avšak v ne-
předvídatelných intervalech fyzicky stře-
žena, prověřována a monitorována.
Za dlouhá léta působení inspektorátu  
v těchto úsecích, jsou již vytipované, více 

či méně důležité objekty a prostory, na kte-
ré je kladen důraz při kontrolách. Jedná se 
o prostory opuštěných budov a míst, kde 
je patřičný rozhled na letiště. V okolí obce 
Kněževes jsou prostory, kde je disloková-
no překladiště pohonných hmot a přečer-
pávací nádrže pro pohonné hmoty (tzv. 
miliónky) – patří mezi bezpečnostně rizi-
ková místa. V celém perimetru letiště jsou 
vytipovány objekty s větší důležitostí a tím 
i s potenciálním rizikem narušení, ke kte-
rému přistupujeme s největší obezřetností. 
Najdeme tam i objekty ve Vaší obci.

Všem možným aspektům se snažíme ma-
ximálně předcházet, zejména posílením 
počtu policistů, ale i využíváním dostup-
né moderní techniky. Dovolím si zmínit  

i o spolupráci s dalšími bezpečnostními 
složkami státu (Armáda ČR, zaměstnanci 
bezpečnosti letiště Praha Ruzyně a Celní 
správy ČR). K ochraně perimetru je nasazo-
vána standardní policejní technika. Tímto 
jsou myšleny služební dopravní prostřed-
ky v barvách Policie ČR, základní vybave-
ní (svítilny, speciální dalekohledy, mobilní 
lustrační prostředky) a další policejní spe-
ciální prostředky k ochraně veřejného po-
řádku.  Dále je také nasazována technika  
k ochraně v nočních hodinách. Veškerá tato 
technika slouží k odhalení všech možných 
rušivých elementů v těchto prostorech.

Policisté inspektorátu jsou mimo jiné pra-
videlně cvičení v ovládání funkcí nasazo-
vání technicky a dalších prostředků použí-
vaných při jejich výkonu.

Slovy ředitele… „snažit se, aby všichni 
příslušníci byli profesionálové a měli pod-
mínky pro výkon ve všech činnostech na 
mezinárodním letišti Praha- Ruzyně“.

„Nezbývá dodat i další zmínku o policis-
tech inspektorátu, pravidelně se účastní 
dětských dnů na našem krásném fotba-
lovém hřišti v Kněževsi a určitě nebudu 
lhát, když řeknu – dětem se moc ukázky 
policistů líbí – ať už je poukázka pyro-
technické techniky nebo ukázka výcviku 
služebních psů. Už teď se můžeme těšit 
na Dětský den 2015, kde je opět uvidíme  
v akci a určitě se to bude všem líbit.“  
dodává ing. Ladislav Kašpar.

naši sousedé
Kneževáci a Kněževačky, opět tu 
máme rubriku „naši sousedé“ a dnes 
jsme pro vás připravili představení 
našeho dalšího váženého souseda  
a tím je inspektorát cizinecké policie 
PČr Praha ruzyně. 
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 Obecní knihovna

výročí autora
Božena němcová (4. 2. 1820 – 21. 1. 1862)
Narodila se ve Vídni, zemřela v Praze. Je 
pohřbena na vyšehradském Slavíně. Někte-
ří autoři literatury faktů vyslovili hypotézu, 
že Božena Němcová byla nemanželskou 
dcerou vévodkyně Kateřiny Zaháňské, 
nebo spíše její mladší sestry Dorothey von 
Biron, v době možného narození dítěte 
(1816) již hraběnky de Talleyrand-Périgord. 

Zakladatelka novodobé české prózy –  
básně: Slavné ráno, Ženám českým, Moje 
vlast. Povídky a kratší prózy: Baruška, Ces-
ta z pouti, Čtyři doby, Devět křížů, Divá Bára, 
Dlouhá noc, Dobrý člověk, Domácí nemoc, 
Dopisy z lázní Františkových, Hospodyně na 
slovíčko, Chudí lidé, Chýže pod horami, Karla, 
Národní báchorky a pověsti, Obrázek vesnický, 
Pan učitel, Pomněnka šlechetné duše, Rozárka, 
Selská politika, Sestry, Silný Ctibor, Slovenské 
pohádky a pověsti, Čertík. větší prózy: Ba-
bička, Pohorská vesnice, V zámku a podzámčí. 
Cestopisy: Z Uher, Vzpomínky z cesty po Uh-
rách, Obrazy ze života slovenského, Kraje a lesy 
na Slovensku, Obrazy z okolí Domažlického, 
Selská svatba v okolí Domažlic, O prostonárod-
ním léčení na Domažlicku.

Březen – měsíc knihy
Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 
1955, kdy proběhl první ročník. Inspira-
ce se mohla najít v domácí tradici, kdy za 
první republiky probíhaly pod patronací 
Svazu knihkupců a nakladatelů tzv. Týdny 
knihy. Tehdejší režim chtěl Měsícem knihy 
docílit toho, aby se kniha stala potřebou 
denního života všech občanů, zvláště mlá-
deže, a plnila tak v širší míře své ideově 
výchovné poslání … Páteří Měsíce knihy 
byly knihovny a knihkupectví. Podle me-
todických pokynů se pořádaly soutěže, 
jako například Budujeme vzornou lidovou 
knihovnu, nebo ve spolupráci se základ-
ními školami soutěž Celá třída čte. Měsíc 
knihy a internetu: V roce 1989 přišla „sa-
metová“ revoluce a s ní i mnoho změn. Mě-
síc knihy přestal být oficiální akcí řízenou  
z ministerstva a postupně téměř zanikl. 
Na jeho místo nastoupil Týden knihoven 
pořádaný Svazem knihovníků a informač-
ních pracovníků. S nástupem vizuálních  
a elektronických médií přišla tištěná kniha 
o výsadní postavení, což se projevilo mimo 
jiné i v přejmenování Měsíce knihy na Mě-
síc knihy a internetu. 

V současnosti pořádají mnohé knihovny  
a knihkupectví série akcí, které nesou ná-

zev Měsíc knihy i nadále. Některá nakla-
datelství poskytují v prvním jarním měsíci 
výrazné slevy na vybrané tituly a připra-
vují křty nových publikací. Obava, že inter-
net vytlačí knihu a definitivně se usadí na 
trůnu, není opodstatněná. 

Tištěná kniha zůstane nenahraditelným 
společníkem mnoha lidí ještě mnoho let. 
Internet bude žít vedle ní, stejně jako tele-
vize, kino, rozhlas a divadlo.   r.

 Obecní muzeum

Vážení spoluobčané, v obci již řadu let fun-
guje při Spolku Havlíček místo shromaž-
ďování sbírkových historických materiálů 
a předmětů z obce Kněževes a okolí. Pro 
nás občany je to něco jako „místní muzeum 
historie obce“. Je tam již řada zajímavých 
exponátů. Jejich počet se stále rozšiřuje. 
V případě, že máte doma písemnosti, foto-
grafie či předměty z dob minulých a chcete 
je zapůjčit pro účely „muzea“, kontaktujte 
paní Libuši Kučerovou nebo Janu Černou 
na tel. 220 950 606. Naší povinností by mělo 
být zachovat historii i pro další generace.

Děkujeme.
Luděk Černý

Letošní dění v kulturním domě začalo jako 
již tradičně mysliveckým plesem, který se 
vydařil zejména dobře sehranou organiza-
cí, bohatou tombolou a výtečnou zábavou, 
kterou podpořila návštěvnost přes 120 lidí  
z Kněževse a okolí. V nabitém lednovém 
plánu akcí v místním kulturním domě se 
stávalo, že se sešly dokonce i dvě souběžné 
akce jako například 17. 1. V sále probíhal 
tradiční nohejbalový turnaj, který se po-
řádá několikrát do roka a může se ho zú-
častnit každý sportovní nadšenec. Mezitím  
v restauraci probíhala výroční schůze hasičů, 
na které nechyběli hasiči z přilehlých obcí. 

Dne 23. 1. se sál kulturního domu promě-
nil v malou farmu, jelikož zde probíhala 
výstava drobného zvířectva. K vidění bylo 
nespočet druhů králíků, slepic, kohoutů  
a v neposlední řadě holubů. Výstava trva-
la až do neděle a během ní se našlo mnoho 
spokojených návštěvníků, kteří si mohli 
zakoupit některá vystavená zvířata nebo 
je vyhrát v tombole. V sobotu 24. 1. sou-
běžně s výstavou probíhala na zahrádce  
a  v restauraci „zabíjačka“, kterou pořá-

dalo SDH Kněževes převážně pro starší  
a již vysloužilé členy SDH Kněževes. Vše 
vypuklo přípravou v 6:00 ráno, aby pod tak-
tovkou výborného řezníka pana Krupičky 
a jeho pomocníky vzniklo krásné a chutné 
veledílo (jitrnice, jelita, černá a světlá polív-
ka, tlačenky), které aktivní členové rozvezli 
mezi starší členy SDH Knězeves jako dík za 
jejich dlouholetou pomoc a podporu SDH. 
Ještě dnes si o nevšedním zážitku lidé  
v obci s pochvalou povídají. 

6. 2. se konal maturitní ples školy integro-
vané střední školy Stanislava Kubra Stře-
dokluky a místní kulturní dům praskal ve 
švech kdy přišlo přes 200 lidí, kteří se vý-
tečně bavili užili si zábavu a hlavně všich-
ni popřáli maturantům úspěch při složení 
maturitních zkoušek. 
Každý rok pořádá svaz žen maškarní karne-
val pro děti a večer zábavu pro dospělé. Ani 
letos tomu nebylo jinak a 14. 2. se kulturní 
dům naplnil odpoledne dětmi, které měly 
za přispění rodičů nádherné masky a užíva-
ly si karneval plnými doušky, odměnou jim 
bylo vyhlášení nejlepších masek a nějaká ta 

sladká odměna. Večer vystřídali děti jejich 
rodiče, aby předvedli své masky a završili 
tím krásnou tradiční maškarní zábavu.

Místní svaz žen si připomněl MDž 6. 3. 
setkáním a posezením při muzice. Každá 
z přítomných žen přinesla něco dobrého  
a večer si náramně užily a jako každým ro-
kem tančily a bavily se do pozdních večer-
ních hodin. 
Během prvního čtvrtletí se v kulturním 
domě pořádaly pravidelně trhy které pro-
bíhají každý měsíc po celý rok. Využití 
kulturního domu se hodí i místní školce 
která zde pořádá divadelní představení 
a za špatného počasí zde děti cvičí a hrají 
hry. 16. 3. bylo veřejné zasedání místního 
zastupitelstva, které velice rádi navštěvují 
občané a dozvídají se důležité informace 
od zastupitelů obce. SDH uspořádal 21. 3. 
tradičně v KD Josefovskou zábavu.

Těšme se na další akce v kulturním domě. 
A je opravdu na co se těšit … 

Ondřej Máslo
správce KD v Kněževsi

Obecní úřad / subjekty

KD v Kněževsi Činnost v Kulturním domě v roce 2015
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Maturitní ples 2015

Konal se tam totiž maturitní ples Integro-
vané střední školy Stanislava Kubra Stře-
dokluky, oborů Veřejnosprávní činnost  
a Podnikání.
Maturantky se jako mávnutím proutku 
změnily v princezny v dlouhých slavnost-
ních šatech; maturanti byli v oblecích té-
měř k nepoznání. Když zazněla student-
ská hymna Gaudeamus Igitur, rodičům  
i prarodičům se zaleskly oči dojetím. Třídní 

učitelky Mgr. Šárka Třísková, Mgr. Kateřina 
Strialová a Ing. Václava Vlčková slavnostně 
„ošerpovaly“ své maturanty, následovalo 
poděkování, symbolický přípitek s ředite-
lem školy Ing. Jindřichem Burgerem, zlatý 
déšť a poté patřil taneční parket všem zú-
častněným. K tanci i poslechu hrály sku-
piny A-club a Fernetový opar. Nechybělo 
ani předtančení profesionálů a v průběhu 
večera břišní tance či půlnoční překvape-

ní. Prakticky každý, kdo si zakoupil lístky 
do tomboly – vyhrál, bylo totiž připraveno 
více než 200 cen. Místní Hasiči zajistili do-
hled nad pořádkem a bezpečností a všichni 
jsme se přesvědčili, že se mladí umí bavit  
i jinak, než jen na diskotékách. Sál pras-
kal ve švech; takovou návštěvnost sál KD 
dlouho nepamatuje. No, a maturanti? Už 
pomalu počítají dny, kdy budou do školy 
v sousedních Středoklukách dojíždět. Po 
maturitě se jejich cesty rozejdou –  někteří 
budou pokračovat ve studiích, jiní se zapojí 
do pracovního procesu. Jsem však přesvěd-
čena, že na svůj vydařený maturitní ples ni-
kdy nezapomenou.

ing. václava vlčková
učitelka Isš St. Kubra Středokluky 

v pátek dne 6. února 2015 místní 
kulturní dům ožil mládím…Obecní úřad / subjekty

Výdejna Kněževes
Na Staré silnic 166
252 68

Tel: 220951063

Provozovatel: 
Monika Vosyková

Lékárna
Aurum
přeje všem 
občanům krásné 
svátky jara.

Provozní 
doba:
Po 8 – 17
Út  8 – 17
St  8 – 17
Čt  8 – 17
Pá  8 – 17
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Třebaže zima byla opravdu beze sněhu, 
snažili jsme se ve školce nějaké ty zimní ra-
dovánky dětem zprostředkovat. Již potřetí  
jsme se zúčastnili projektu Hravé lyžová-
ní.  Jedná se o týdenní lyžařský kurz pro 
nejmenší na sjezdovce v blízké Chotouni.  
Pro děti jezdí každé ráno autobus, na sva-
hu absolvují dvě hodiny výcviku s přestáv-
kou na svačinu a na oběd jsou zase zpět ve 
školce. Za týden udělají děti velký pokrok! 
Organizátoři jsou velmi zkušení, vše jim 
pěkně navazuje na sebe, nejsou nikde žád-

né prostoje, děti přesně vědí, kdy mají 
kam jít, co mají kde dělat a ze svých pokro-
ků mají velkou radost. Kdo má zájem, ať se 
podívá na www.hravelyzovani.cz. 
Na bobování letos nedošlo. Sníh opravdu 
nebyl. Jednou v lednu napadl malý po-
prašek, nelenili jsme a hned jsme vytáhli 
lopaty a lopatovali jsme na svahu za plo-
tem školky. A dobře jsme udělali, proto-
že do odpoledne již ze sněhu nebylo nic  
a lopaty od té doby již ke slovu nepřišly. 
Sněžení jsme se snažili přivolat vločkovou 
výzdobu v oknech, ale to jsme již dávno 

vzdali a v oknech máme momentálně prá-
vě to již zmíněné vítání jara! 
V nejbližší době nás ve školce čeká zápis 
nových dětí pro příští školní rok, tradič-
ní Noc s Andersenem (pozvánky jsou již 
dávno ve vývěskách v obci, letos beseda 
se spisovatelem Petrem Lukešem), Veli-
konoční dílny pro rodiče s dětmi a také 
například výlet do Zoo Praha. Na školku  
v přírodě se v dubnu chystáme na Boží 
dar a pobyt bude ve znamení Ježíškovy 
cesty (výborný námět na rodinný výlet, 

podívejte se na www.jeziskovacesta.cz)  
a postaviček s ní souvisejících. Koncem 
dubna pojedeme s dětmi na exkurzi na Le-
tiště – vždyť téměř každé dítě v naší škol-
ce má v rodině někoho, kdo je s Letištěm 
nějak spjatý! Byla by ostuda to prostředí 
nepoznat zblízka. 
Stejně jako minule bychom vás rádi upo-
zornili, vážení kněževeští občané, že po-
kud máte nějaký nápad, návrh či podnět, 
co bychom mohli s vaší pomocí dětem ve 

vsi ukázat, kam je přivést či koho zajíma-
vého jim představit, vždy vaše náměty 
uvítáme. Chceme přece společně dětem 
ukázat, že Kněževes je krásná obec, kterou 
stojí za to mít rád, pečovat o ni a život v ní 
si opravdu užívat. Takový vztah k obci jim 
nepředáme za plotem sebekrásnější zahra-
dy, ale právě při pestrých výpravách do 
nejtajemnějších zákoutí ve vsi. 

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme 
krásné jaro! Užijte si ho, protože čas oprav-
du velmi rychle letí a za chvíli bude léto!  

 vaše školka Kněževes

Mateřská škola Jaro 
už je tu!

Také vám připadá, že ten čas letí čím 
dál rychleji? Pořádná zima ani nepřišla  
a my už kolem sebe všude pozorujeme 
nezadržitelné signály jara. Dny jsou del-
ší, sluníčko často i docela hřeje, příroda 
se začíná zelenat, kočičky rozkvetly, tu-
lipány, narcisky a další jarní květinky 
vystrkují růžky ze záhonků a děti ve 
školce mohou v některých dnech vyu-
žívat zahradu i k odpolednímu pobytu. 
A jsme tomu velmi rádi. Naše zahrada 
je krásná, je naší velkou chloubou. Za-
hradníci pilně pracují a je to znát. 
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   Zápis do 1. třídy Základní školy 
   a mateřské školy ve Středoklukách

Dne 22.1.2015 se konal na naší škole zápis 
do 1. třídy pro školní rok 2015 – 2016. To-
muto dni již tradičně předchází návštěva 
budoucích prvňáčků v 1. třídě ze Středo-
kluk i Kněževse.
Úderem 14. hodiny přichází první holčič-
ka. Moc jí to sluší, s paní učitelkou poznává 
barvy, geometrické tvary, počítá, vypráví  
o sobě a maluje obrázek. Poté přichází  
k paní ředitelce, která mezitím provedla zá-
pis s maminkou. S paní ředitelkou si popoví-
dá a za chvíli přednáší připravenou básnič-
ku. A to už vcházejí další děti v doprovodu 
rodičů i sourozenců. Malá školačka má tedy 
publikum. Poté si dojde za asistence paní 
učitelky z mateřské školy pro odměnu, kte-
rou si zaslouží – tento rok je to hračka, kte-
rou vyrobili její budoucí starší spolužáci z 
2.stupně na hodinách pracovních činností a 
spoustu dalších drobných dárečků. 
Po 17. hodině přichází poslední , který chce 
zapsat do školy a my už se těšíme na šikov-
né děti v budoucí 1. třídě.

 ivana Bádalová 
 ředitelka školy

   Jaro ve škole

Na jaro se většinou všichni moc těšíme. Ve 
škole tomu není jinak a jarní dny si zpří-

jemňujeme například vycházkami, pozvá-
ním zajímavých lidí do školy i akcemi pro 
děti v Kulturním domě v Letošní školní 
rok na podzim jsme si pozvali do školy  
v Kněževsi pana Martina Pulkrábka, který 
je cestovatelem a fotografem. Specializuje 
se na oblast Papua – Nová Guinea, kam již 
vícekrát vycestoval a pobýval několik mě-
síců mezi domorodci na zmíněném území. 
V loňském školním roce připravil velmi 
pěknou přednášku na toto téma pro celý 
druhý stupeň ZŠ a MŠ Středokluky. 
Nám vyprávěl poutavě o motýlech, pro-
tože je fotografuje a ví mnoho zajímavého  
z jejich života. 
Děti pak vypracovaly krásné projekty  
s touto tematikou a za odměnu dostaly od 
Martina opravdového vypreparovaného 
motýla na špendlíku do krabičky. 
   Také jsme viděli živé housenky lišaje smr-
tihlava zakoupené na motýlí burze, proto-
že jde o u nás vzácně se vyskytujícího noč-
ního motýla. Prohlédli jsme si pak i kuklu 
a živého vylíhnutého motýla. Martin slíbil, 
že jeden vypreparovaný exemplář věnuje 
škole a opravdu ho v pátek 20. 3. 2015 
dopoledne přinesl. Visí nám tedy ve třídě. 
Díky panu Červenému, několika rodičům 
a paní učitelce Ireně Houbové, kteří nám 
donesli několik skel na sváření, jsme mohli 
s dětmi pozorovat zatmění Slunce. Odkaz 

na vyčerpávající  informace o tomto úkazu 
nám poslala mailem paní Lucie Marečko-
vá. Všem děkujeme. 
   Dále se žáci zúčastnili koncertu pana Jana 
Paulíka a paní Lenky Musilové v kulturním 
domě. Zaujali jak množstvím druhů fléten, 
tak pěknými písničkami z televizních po-
hádek, lidovými písněmi vhodnými i pro 
mateřskou školku a výbornou hrou na ky-
taru. Děti si i zasoutěžily ve zpěvu a odchá-
zely výborně naladěny. 

Chystáme samozřejmě i další akce, ale 
o těch příště. 
 iva Farová

Základní škola

Prostor Pro setkávání 
malých dětí (0-4) a jejich maminek,

tatínků, babiček a dědečků.

Přidejte se k nám!

klubík
středokluky

kdy

kontakt

kde

středy 9.30-11.30
(tématický program, cvičení, tvoření)

Pátky 9.30-11.30
(herna, hrátky, prvky angličtiny - po předchozí domluvě)

prostory střední integrované školy stanislava kubra 
ve Školské ulici.

středolidi, spolek, IČ: 1170261, lidická 35, středokluky

klubik.stredokluky@centrum.cz
barča Fröhde 775 250 369
Zuzka lejsalová 605 806 371
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TJ Sokol Kněževes
ZáPASy JArO 2014

SO  21.3. 15.00  ROZTOKY - KNĚŽEVES

SO  28.3. 15.00 DOBROVÍZ - KNĚŽEVES

NE  5.4.   16.30  KNĚŽEVES - DRAHELČICE

NE  12.4. 16.30  MNÍŠEK B - KNĚŽEVES

NE  19.4. 17.00  KNĚŽEVES - TŘEBOTOV

SO  25.4. 17.00  ČERVENÝ ÚJEZD - KNĚŽEVES

NE  3.5. 17.00  KNĚŽEVES - RUDNÁ

SO  9.5. 17.00  VELKÉ PŘÍLEPY - KNĚŽEVES

NE  17.5. 17.00  KNĚŽEVES - KOSOŘ

SO  23.5. 17.00  KAZÍN - KNĚŽEVES

NE  31.5. 17.00  KNĚŽEVES - HOROMĚŘICE

NE  7.6. 17.00  JINOČANY - KNĚŽEVES

NE  14.6. 17.00  KNĚŽEVES - TUCHOMĚŘICE B

POřADÍ TýM BODy ODeHránO ÚSPěŠnOST
1. VOSK - B 36 13 92,31 %
2. Rumíci 33 13 84,62 %
3. Woliš Dolní Jirčany 30 13 76,92 %
4. ERROR 28 13 71,79 %
5. VoČeM 27 13 69,23 %
6. VOSK - C 26 13 66,67 %
7. Pecky 20 13 51,28 %
8. Strašná rána 19 13 48,72 %
9. ELITA Kněževes 14 13 35,9 %

10. Dřevoplech Chodov 14 13 35,9 %
11. Šlechta 12 13 30,77 %
12. Pan Citrón a jeho pes 10 13 25,64 %
13. Světáci 4 13 10,26 %
14. HC4 0 13 0 %

  SOKOL KněževeS – KOPAná

V měsíci březnu byly na našem hřišti sehrá-
ny dva přátelské zápasy. V prvním zápase 
10. března jsme vysoko porazili celek Jenče 
B a to 10 : 2 ( 4 : 1 ) a ve druhém přátelském 
zápase jsme si poradili se soupeřem, který 
hraje I.B. třídu Plzeňského kraje.
Kněževes - TJ Volduchy 2 : 0 ( 2 : 0 ).
V sobotu 21. března zajíždíme k prvnímu 
jarnímu mistrovskému zápasu do Roztok, 
které jsou po podzimu první s plným po-
čtem bodů. Domácí zápasy hrajeme opět  
v nedělním termínu.
Čerpáno z internetových fotbalových strá-
nek TJ Sokol Kněževes, které spravují Mi-
roslav Kubr a Vladimír Bareš. 
www.knezevessokol.estranky.cz

  vOLeJBAL

Amatérská volejbalová liga (AvL) 
smíšených družstev se blíží k závěru. Vo-
lejbalisté TJ Sokol Kněževes pod názvem 
ELITA Kněževes hráli v ročníku 2014/15 
v 10. lize v tzv. Sašově divizi. Ze 14. druž-
stev skončili na hezkém 9. místě. V 10. Lize 
je ještě tzv. Frantova divize. Bude se hrát 
ještě o konečné umístění. Uvidíme, jak to 
dopadne.   

volejbal ve Stochově
V sobotu volejbalistky hrály velký turnaj  
v Doksech, v neděli 14.3.  smíšené družstvo 
AVL v Praze a hned po tom jely na zápas 
do Stochova. Tam naše ženy měly trochu 
smůly, neboť první set se Sosákama pro-
hrály 24:26, třetí vyhrály … sice celkově 
prohrály 3:1, ale zápas to byl vyrovnaný.  

Akce volejbalistů
A co čeká volejbalisty v následujícím obdo-
bí? Je toho hodně … mimo volejbalu totiž 
řada z nás začala hrát i bandminton. Jezdí-
me na Buštěhrad, tam mají dobré kurty a je 
to v celku blízko. Ženy budou pokračovat v 
turnaji v Doksech, v turnajových zápasech 
se Stochovem, Kladnem, Švermovem … 

Dále připravujeme na začátek května pro 
všechny volejbalisty víkendové soustředě-
ní na Šumavě (volejbal, kola, turistika, kul-
turní památky …).
V červnu se chystáme na víkendový turnaj 
opět na Šumavu (tradičně do Kouta).
Je toho hodně a moc se na tyto akce těšíme.
 
  Luc

Družstvo žen - eLiTA Kněževes - zprava: Václav Čefelín - fotograf družstva, Magda Čefelínová,
Lenka Černá, Petra Adamičková (roz. Hanzlíková), Martina Zelenková (roz. Hanzlíková), 
Jana Součková, Eva Hanzlíková, Luděk Černý - odborný poradce družstva

Kuriozita
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Náš Sbor dobrovolných hasičů v Kněževsi 
je přihlášen do soutěže s hasiči“. Jedná se  
o celoroční sběrnou akci sběru starých nebo 
vyřazených elektrických spotřebičů (prač-
ky, ždímačky, televize, videa, radia, vysa-
vače, fény, kulmy, staré vařiče, lednice, mik-
rovlnky a veškeré drobné spotřebiče).

 Sběrná místa jsou u:
Kratochvíl Pavel
Nová čtvrť, 603 937 819
Pejcl václav
Na hlavní silnici, 724 549 922
Botka Ondřej
Metal Produkt, 602 874 511
Čefelín václav
K rybníku, 607 866 020
Luděk Černý
Na Slovance, 723 104 562

Po předběžné dohodě je možno větší 
spotřebiče odvést na místo určení!

Za výbor SDH Kněževes 
Kratochvíl Pavel

starosta SDH

„Hody“ pro hasiče. 
Podle plánu uskutečnit společné posezení 
pro všechny kněževeské hasiče uspořádal 
Sbor dobrovolných hasičů koncem ledna 
„vepřové hody“ pro místní aktivní hasiče, 
ale hlavně pro své dlouholeté členy. S pří-
pravou se začalo už v týdnu, aby bylo vše 
na víkend přichystané. 

V sobotu se časně zrána sešla hrstka hasi-
čů a hasiček, a při dokonalé organizaci se 
po krátké době začalo pářit z kotlů. Rukou 
bylo dostatek, tak mohlo pod dohledem 
Ládi Krupičky v tandemu s Danou Krupič-
kovou začít vznikat spousty vepřových la-
hůdek. Ty ocenili nejen zúčastnění pomoc-
níci, ale i další hasiči, kteří přišli podpořit 
tuto zdárnou akci, která byla brána i jako 
poděkování dlouholetým členům za jejich 
práci pro sbor. Spousta z nich se ale nemoh-
la zúčastnit, proto byl učiněn rozvoz našimi 
mladými hasiči a všichni byli obdarováni 
„výslužkou“. Po splnění všech pracovních 
povinností byl den zakončen pro všechny 
zúčastněné příjemným posezením u pivka 
a vínka a hlavně vytvořených pochutin. 

Všichni doufáme, že tato akce nebude po-
slední a příště se setkáme v hojnějším počtu. 
Děkujeme všem, kteří přispěli k tomuto 
podařenému víkendu.
 

Za SDH Kněževes 
r. Souček

SDH Kněževes

Josefská zábava 
Dne 21. 3. 2015 se uskutečnila tradiční 
Josefská zábava pod hlavičkou našeho 
hasičského sboru. K tanci a poslechu 
nám hrála skupina Retro bend pod vede-
ním Zdenka Doubka. Můžeme s rados-
tí oznámit všem, že letošní josefská se 
opravdu vyvedla, nejen dobrou kapelou, 
bohatým kolem štěstí ale i slušnou ná-
vštěvností. Je jen velká  škoda, že vět-
šina návštěvníků byla z okolí. Ale i tak 
bychom chtěli všem zúčastněným kně-
ževákům poděkovat za vytvoření dobré 
pohody a rozjetí zábavy jak se patří.
 

Za SDH sepsal 
Kratochvíl Pavel

Neobvyklé setkání v poli …
Foto: Luděk Černý

Kuriozita
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Svaz žen - Klub Kněževes

Dětský karneval, 
valentýnský maškarní bál a MDž

Humanitární sbírka „Diakonie Broumov“ 
neděle 12.4. od 10.00 – 12.00 hod. v KD 
Kněževes. Sbírka oděvů, lůžkovin, obuvi 
a jiných potřebných věcí, kterou pořádáme  
dvakrát do roka  ve spolupráci s OÚ.  Věci 
přijímáme pouze čisté, funkční a zabalené. 
Příjem věcí je u zadního vchodu KD. Před-
pokládaný termín podzimní sbírky bude 
říjen, datum bude upřesněno.

Dětský den
sobota 30. 5. POZOR ZMĚNA ČASU!!!  od 
10.00 hod. na fotbalovém hřišti. Dopoledne 

plné zábavy a soutěží. Malování na obličej. Pro 
ty nejmenší bude připraven nafukovací hrad.

Cyklovýlet Kněževes-Lidice - 4.ročník
termín květen-červenec - bude upřesněn. 
Cyklovlakem do Kolče a odtud novou tra-
sou do Lidic - zpět přes Makotřasy do Kně-
ževsi - konečná je v Maštali.

Drakiáda
pouštění draků a jiných létajících těles  - 
sobota 10. 10. od 10.00 hod. na fotbalovém 
hřišti.

Halloweenská párty
dlabání dýní a řepy - sobota  10.10. od 15.00 
v KD. Řepy pro Vás zajistíme, dýně si při-
neste s sebou.

Mikulášská besídka pro děti
sobota 28.11. od 14.00 - 17.00 hod. v KD. 
Odpoledne za zpěvu koled. Mikuláš, čerti 
a andělé rozdají balíčky dětem.

Mikulášská zábava
sobota 28.11. od 20.00 hod. v KD. 
Těšíme se na Vaši účast, radost dětí je naší 
odměnou.

Týden před těmito akcemi měla ples Střed-
ní integrovaná škola ze Středokluk a zane-
chala nám velmi pěknou výzdobu. Takže 
jsme mohly sál doplnit jen dětskými kres-
bami na stěny a sál byl připraven. Odpole-
dní karneval se jako vždy míhal maskami 
všeho druhu, ale při hodnocení, které pro-
vedli všichni přítomní svým bodováním, 
byly vyhodnoceny – na 3.místě  Janič-
ka Vopálková jako tanečnice, druhá byla 
roční Hanička Adamčíková jako jahůdka  
a zvítězil Lukáš Kašpar jako Krakonoš. Ceny 
dostaly i všechny děti z Klokánku, které 
k nám na naše akce zveme již několik let.  

Asi bylo tentokrát velmi dobré složení 
všech přítomných (dětí i dospělých), pro-
tože celé odpoledne proběhlo za nádherné 
klidné pohody, děti se zúčastnily všech 
akcí bez zbytečného handrkování, kdo 
je první, bez neustálého běhání a honění. 
Největší překvapení pro všechny byl kou-
zelník Ray Salman (Mistr ČR), který zaujal 
všechny – děti i dospělé téměř jednodu-
chými triky. Ale děti byly zapojené tak, že 
nevnímaly okolí. Do soutěží i židličkové 
se zapojily úplně všechny děti. A závěr – 
papírová bitva, na kterou se některé děti 
těšily od začátku, opět nezklamala. Rodi-
če i prarodiče během odpoledne připravili 
z novin papírové koule a jakmile byl dán 
povel, začala klasická „bitva“ dětí proti do-
spělákům.  „Bojoval“ skoro celý sál. 

Všichni odcházeli spokojení – každé dítě 
dostalo jako vždy občerstvení a 10 nejlep-
ších masek získalo pěkné ceny. A my do-
spělí jsme se mohli těšit na večerní maškar-
ní bál. Opět jsme byly překvapené, kolik 
nápaditosti je v hlavách našich sousedů. 
Masky, které si většina z nich vytváří doma 
sama, ty neměly chybu. Všichni přítomní 
dostali papírky a napsali tři masky, které 

se jim líbí nejvíc. V letošním roce se umís-
til na 3.místě Vláďa Dvořák jako Bivoj (měl 
na ramenou i kance), na 2. Katka Krauso-
vá s manželem a synem jako Simpsnovi  
a vyhráli manželé Čefelínovi jako Asterix  
a Obelix. Celé odpoledne i večer měl již po-
třetí v hudební režii DJ Giacomo – odpole-
dne i večer hrál na přání dětí i dospělých. 
Perfektně nás celým odpolednem i veče-
rem dokormidloval až do druhé hodiny 
ranní. Velký dík patří jako vždy Obecnímu 
úřadu v čele s p. Kettnerem a všem sponzo-
rům – bez jejich finanční injekce bychom si  
nemohly dovolit to, co na našich akcích pro 
děti připravujeme.

6.března jsme se sešly v kulturním domě, 
abychom v předstihu oslavily svátek žen. 
Paní Blaguna nám představila některé dru-
hy kosmetiky, vysvětlila jak se líčit nebo 
udržovat pleť „v kondici“. Probraly jsme 
veškeré akce, které letos plánujeme a i něco 
navíc – další kulturní a sportovní akce …. 
A protože jsme každá přinesly vlastnoruč-
ně připravené dobroty – sladké i slané, tak 
jsme mohly povídat a povídat až téměř do 
půlnoci. A stále bylo o čem. 

Za ČSŽ Kněževes
Bohdana Pavlíková

Český svaz žen – Klub Kněževes pořádá 4. ročník

Akce Českého svazu žen 
do konce roku 2015

14.února, přesně na valentýna, 
uskutečnil Český svaz žen Kněževes 
v kulturním domě již po 27 dětský 
karneval a po páté valentýnský 
maškarní bál.

cyklovýletu 

KNĚŽEVES – LIDICE
termín bude upřesněn 

Kněževes-Koleč (cyklovlak)-LIDICE
-Makotřasy-Středokluky-Kněževes

Délka trasy cca 35km
p. Pavlíková (606 643 874)
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 Hodnotící sezení Baráčníků (24.1. 2015)

Tohoto dne se v místní Baráčnické rychtě 
uskutečnilo hodnotící sezení Obce Baráční-
ků Kněževes. Na sezení přijeli vzácní hosté  
z konšelstva III. župy z Prahy i z okolních 
obcí včetně starosty obce Kněževes. Po 
zhodnocení činnosti za předchozí období 
rychtářem Zdenkem Vorlíčkem vystoupili 
se zdravicí i hosté – např. za III. župu rych-
tářka Jaroslava Štěpánková či syndik Old-
řich Kouřimský, za baráčníky ze Středokluk 
jejich rychtář Antonín Čermák, za naši obec 
starosta Stanislav Kettner. Přestože z kon-
šelstva župy zazněly i kritické připomínky  
k činnosti našich baráčníků, shodli se všich-
ni přítomní, že Kněževes má velký potenciál 
k rozšíření a zkvalitnění své činnosti. Příkla-
dem jsou květnové Staročeské máje, které 
jsou dlouhodobě v Kněževsi i okolí hodno-
ceny jako velice zdařilé. Po ukončení ofici-
ální části se při občerstvení rozhostila sice 
pohodová, ale i přesto pracovní atmosféra. 
Děkujeme všem za jejich účast.   
 Soused 
 Luděk Černý

  roční hodnocení Baráčníků ze Smíchova

Obec baráčníků „ Petr Guth“ Smíchov: Ke 
dni 10. 1. 2015 má 42 členů (z toho: 4 čeka-
telé, 1 čestný člen, 19 členů přispívajících). 
Proběhlo celkem 9 sousedských sezení,  
z toho dvě jako posezení u grilu. Navštívili 
jsme 8 valných volebních zasedání soused-
ních obcí a žup, dále 2 hodnotící zasedání.
Předali jsme 4 stuhy na prapor a celkem 
jsme se zúčastnili 4 slavností k výročí vzni-
ku obcí a žup, vždy s obecním praporem 
a v průvodu. Uspořádali jsme 2 dobro-
činné akce formou Velikonočního bazaru 
a Anenské sbírky. Pro děti jsme pořáda-
li Dětské zábavné odpoledne, Drakiádu  
a Vánoční dětskou zábavu. 

Zástupci naší obce se zúčastnili 8 tanečních 
zábav sousedních obcí a žup, slavení Sta-
ročeských májů. Na dalších 3 zábavách III. 
župy jsme se organizačně podíleli. 
Celkem jsme pořádali 5 vlastních tanečních 
zábav, z toho jednu ve spolupráci s OB 
Karlín. Pořádali jsme 2 brigády, jedné jsme 
se zúčastnili. Navázali jsme spolupráci  
s Dělnickou tělovýchovnou jednotou (DTJ 
Santoška), spolkem Vltavan Praha a Uče-
nou historickou společností pro Smíchov  
a Košíře. Zúčastnili jsme se plavby po Vlta-
vě (spolek Vltavan). Pořádali jsme mši sva-
tou za české baráčnictvo a spolky. Obnovi-
li jsme ve spolupráci se SVJ Radlická 112  
a Restaurací U sv. Anny kapličku sv. Anny 
s novým obrazem světice. Za účasti ve-
leobce jsme opravili hrob zakladatele obce 
Petra Gutha na smíchovském hřbitově. 

Pořádali jsme několik pietních aktů – u po-
mníku obětem náletu a u hrobu Petra Gu-
tha. Zúčastnili jsme se tryzny za utonulé  
s pořádajícím spolkem Vltavan Praha. Po-
řádali jsme slavnostní průvod obcí Předali 
jsme 7 čestných uznání, 1 věcný dar k ži-
votnímu jubileu. Celoročně jsme vydávali 
obecní zpravodaj „Smíchovský baráčník“, 
přispívali jsme do médií a zpravodaje ve-
leobce. Objevili jsme nová historická fakta 
o naši baráčnické obci, která jsme předali 
jako informace našim tetičkám a sousedům 
a také veřejnosti přes internetové stránky 
obce. V obci začal pracovat dráb, naše tetič-
ky si pořídily další dva kroje (Mařenky) tři 
sousedé svéráz. Zúčastnili jsme se Dne ne-
ziskových organizací na Praze 5. Byli jsme 
přítomni na autogramiádě spisovatelů, 
poskytli jsme rozhovor do pořadu Zuzany 
Bubílkové - televize Regina. Získali jsme 
do bezplatného pronájmu skladové pro-
story ve sklepě pod Restaurací U sv. Anny. 

K uveřejnění zprávy dal souhlas rychtář 
OB PG Smíchov Oldřich 

Letošní rok jsme zahájili našim prvním 
společným setkáním členů spolku Havlí-
ček koncem ledna. Sešli jsme se, jako již po 
několikáté, v příjemném prostředí vinár-
ny Hrnčírna u Drsků. Navázali jsme tak 
na akce zde pořádané u příležitosti 90 let 
vzniku Spolku.

Kromě organizačních a různých admini-
strativních úkolů, které odčerpávají dost 
času a energie především členkám SR, jsme 
se zabývali hlavně plánem činnosti na le-
tošní rok.
V rámci pravidelných čtvrtletních setkávání 
členů spolku si budeme i nadále připomí-
nat významné osobnosti kulturního a spo-

lečenského života nebo významné události  
z české i světové historie. Nadále se budeme 
věnovat práci v našem regionálním muzeu 
v návaznosti na spolupráci se Středočeským 
muzeem v Roztokách u Prahy. Sbírkové 
předměty jsou stále umístěny v prvním pa-
tře budovy OÚ především ve vitrínách, ale 
také vhodně uspořádány v prostoru míst-
nosti knihovny, kde jsou přístupné každé 
pondělí v době od 16 do 18 hodin.

Členové spolku Havlíček jsou také připra-
veni spolupracovat s OÚ, s Klubem žen 
Kněževes a ostatními kněževeskými spol-
ky, dále s MŠ a ZŠ tak, jako v minulosti. 
Máme radost, že jsme do našeho poměrně 

malého kolektivu mohli přijmout dvě nové 
členky – paní Vlastu Valentkovou a Ivanu 
Roučkovou.

Rádi bychom i nadále uskutečňovali za-
jímavé výlety za poznáním historie ale  
i současnosti našeho regionu a nejbližšího 
kněževeského okolí. Podle možností se zú-
častníme divadelních představení nebo vý-
stav především v Praze. V naší vývěskové 
skříňce zvěřejňujeme informace a kontakty 
důležité pro zlepšení života seniorů a po-
stižených občanů.

 Libuše Kučerová
 předsedkyně SR Spolku Havlíček

Obec Baráčníků Kněževes

Spolek Havlíček
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Organizačně náročnou akci provázelo na 
tu dobu velmi solidní počasí, což pozitiv-
ně přispělo k průběhu, ale i návštěvě celé 
výstavy. Na opravdu pestrou přehlídku 
drobných hospodářských zvířat se do kul-

turního domu přišli podívat přes 200 lidí.  
V pátek bylo organizátory výstavy umož-
něno dětem z místní základní školy a obou 
mateřských školek prohlídnout si výstavu 
ještě před otevřením, což jim také umožnilo 
vidět práci posuzovatelů v jednotlivých ex-
pozicích při právě probíhajícím bodování.

Jak děti v pátek, tak i ostatní návštěvníci  
v sobotu a neděli, viděli jen ukázku toho, 
co se dá chovat na venkovských zahra-
dách a dvorech. Všeobecně takové výstavy 
jako je ta naše, slouží právě k tomu, aby 

lidé kteří na ni přijdou viděli různé dru-
hy domácích zvířat a také velké množství 
barevných rázů a variet. Samozřejmostí je 
také fakt, že drobnochov lidem přináší od 
pradávna velký užitek v podobě potravin  
a produktů pro domácnost. V Kněževsi 
bylo vystaveno 120 králíků (18 plemen), 150 
holubů (30 plemen a barevných rázů) a 33 
volier drůbeže, což je 120 ks  (15 plemen).
Nutno dodat, že úroveň vystavených zví-
řat byla velmi dobrá. Za 17 let pořádání 
výstav v Kněževsi se dá právem tato akce 
nazývat tradiční.
Ohlasy a kritika z úst chovatelů, vystavo-
vatelů ale i běžných návštěvníků, kteří k 
nám často jezdí i z velké dálky jen potvr-
zují, že mravenčí práce organizátorů je po 
zásluze kladně hodnocena. Svědčí o tom i 
fakt, že nám byl na tuto výstavu věnován 
věcný dar od generálního sekretáře ČSCH 
DiS Martina Kabáta v podobě tří nádher-
ných pohárů na nejlépe hodnocené jedince 
v každé expozici.
Nejlepší králík - stříbřitý malý byl  Lindy 
Matějkové, nejlepší holub - moravský pštros 
modrý byl Michala Rákose a nejlepší z drů-
beže byla vybrána slepice česká zdrobnělá 
zlatě kropenatá Miloslava Klimka.

Zároveň nutno dodat, že celá tato chovatel-
ská akce je pořádána pod záštitou starostů 
obcí Kněževes a Hostouň. Velké poděková-
ní za poskytnutí prostor kulturního domu 
patří OÚ v Kněževsi a také všem sponzo-
rům, kteří přispěli na tuto výstavu svou 
inzercí.

Michal rákos

vážení spoluobčané, 
v prvé řadě bych chtěl poděkovat redakci 
Kněževáka, že můžeme prezentovat náš 
spolek Chovatelů z Hostouně. 
Spolek byl založen v roce 1941 v Hostou-
ni a jejím předsedou byl J. Kučera (známý 
klarinetista z Hřebče) a jak z toho vyplý-
vá, již v základu se spolek skládal z členů 
Hostouně, Hřebče, Dobrovíze, Přítočna  
a Pavlova. Členem byl i př. Hrouda  
z Pavlova, známý zemědělci jako vynález-
ce Hroudova smyku. Výstavy se tenkrát 
konaly při příležitosti hostouňských po-

svícení na malém prostoru vprostřed Hostouně u potoka. Klece jsme si museli půjčovat 
z Velké Dobré a i hlídání bylo komplikované. 
V 60. letech spolek dostal od Státního statku budovy drůbežárny, potažmo prasečáku 
a zrekonstruoval jej díky půjčce ÚV 25 tisíc korun (v té době značné peníze). Když byly 
prostory, díky př. Kučerovi a Hoškovi J. , kteří sehnali v SOPN materiál, byly vlast-
ní prací členů zhotoveny klece a voliéry. V té době měla Zo 30 členů a 5 mládežníků.  
A protože byla aktivita členské základny značně vysoká, již v r. 1974 jsme uspořádali 
zimní výstavu v Kněževsi, ještě ve starém kulturním domě. Katalog z této výstavy byl  
k vidění na výstavce k 925. výročí první zmínky o obci. 
Po restitucích, kdy jsme museli opustit budovu i s pozemkem pro vysoké nájemné, bylo 
po pořádání výstav. Vzpomněli jsme si na pěknou výstavu v Kněževsi. Díky zastupi-
telům obce Kněževes jsme dostali povolení pořádat výstavy v Kněževsi –za určitých 
podmínek- a protože se výstava povedla, pořádáme výstavy každoročně a doufáme, že 
i nové zastupitelstvo nám toto umožní. V současné době máme 10 členů a 1 mládežníka. 
Členové jsou z Hostouně, Kněževse, Hřebče a Prahy.

Jaroslav Boukal

Chovatelé
ve dnech 24. a 25. ledna tohoto roku 
se v kulturním domě uskutečnila již 
sedmnáctá zimní výstava drobného 
zvířectva, pořádaná základní organi-
zací ČeSKéHO SvAZU CHOvATe-
LŮ HOSTOUŇ.

zleva: Michal rákos, Jaroslav Boukal
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Velikonoce představují oslavu příchodu 
jara a probouzení přírody. 
Jméno je odvozeno od Velké noci (noc, kdy 
vstal Ježíš Kristus z mrtvých). Velikonoce 
nemají přesně stanovené pevné datum. 
Konají se vždy v neděli po prvním jarním 
úplňku (jaro začíná 21. března). Veliko-
noční neděle může připadat na kterékoliv 
datum mezi 22. březnem a 25. dubnem. 
Každý den ve velikonočním týdnu má svůj 
název. Květná neděle – poslední (tedy šes-
tá) postní neděle (půst začíná Popeleční 
středou a trvá 40 dní). Název neděle je od-
vozen od květů (mají připomínat palmo-
vé větve, jimiž lidé vítali Ježíše), kterými 
se zdobí kostely, modré (žluté) pondělí – 
představuje poslední masopustní pondělí, 
šedivé úterý – uklízelo se obydlí, vymetaly 
se všechny nečistoty, škaredá středa (Sazo-
metná středa) – Bible uvádí, že Jidáš právě 
v tento den zradil Ježíše Krista. Podle tradi-
ce se mají vymetat komíny. 
A také se říká, že budete-li se mračit, pak se 
budete mračit každou středu po celý rok. 
Zelený čtvrtek – na Zelený čtvrtek se na-
posledy před Velikonocemi rozezní zvony 
(říká se, že odlétají do Říma, znovu zazní 
až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria).

Jejich zvuk je nahrazen řehtačkami a kla-
pačkami. Název tohoto dne je odvozen 
od skutečnosti, že se nosilo zelené mešní 
roucho. Mezi zvyky patří například brzké 
vstávání a omytí rosou (zabrání se Nemo-
cem), má se sníst něco zeleného (člověk 
bude rok zdravý) a další. Také se pekly 
jidáše (pečivo z kynutého těsta), které se 
namazaly medem. Velký pátek – v Bibli 
je napsáno, že Ježíš byl souzen, odsouzen 
a ukřižován. Křesťané mají držet přísný 
půst. Říká se, že na velký pátek se otevírá 
země a vydává poklady. Otvírá se dokonce 
i hora Blaník a prý je možné spatřit blanic-
ké rytíře. Dle tradice se nemá prát prádlo či 
pracovat na poli a v sadu. Také se nemá nic 
půjčovat, prodávat a darovat. Bílá sobota – 
končí půst, který trval 40 dní. 

Uklízí se, pečou mazance a velikonoční be-
ránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky. 
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoč-
ní) – podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrt-
vých. Pro křesťany se jedná o nejvýznam-
nější svátek roku. V kostele se světí jídlo, 
které se pak podává u slavnostní tabule. 
Velikonoční pondělí – tento den je spojen 
s koledováním, poléváním vodou a ve-

likonočním zajíčkem. Mezi velmi známé  
a stále dodržované tradice patří pletení 
pomlázky a koledování - chlapci a muži 
si upletou pomlázku z vrbových proutků, 
ozdobí jí stuhou a na Velikonoční pondělí 
vyráží koledovat. Vyšlehají dívky a ženy 
za doprovodu velikonočních koled (mezi 
nejznámější zřejmě patří „Hody, hody“). 
Barvení a zdobení vajíček – existuje množ-
ství technik, jak vajíčka ozdobit. Napří-
klad barvení vajíček pomocí zakoupených 
barev a ozdobení obtisky, nálepkami či 
dalšími dekoracemi. Vajíčka je také mož-
né pomalovat voskovkami a poté obarvit, 
polepit barevným papírem, ozdobit vlnou 
a podobně. Velikonoční beránek – symbol 
beránka je velmi starý (Kristus – Beránek 
Boží). Za méně známou a dodržovanou 
tradici lze považovat velikonočního zajíč-
ka, který přináší dětem čokoládová vajíč-
ka. Je převzata z Německa.

Luc

Zelený čtvrtek (2. dubna) 18:30 Mše sv. na památku 
Večeře Páně v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích

velký pátek (3. dubna) 15:00 Křížová cesta (Misie 
mládeže Komunity Chemin Neuf zve farníky na 
putování s křížem, začátek na dvoře 
tuchoměřického kláštera) 
18:00 Velkopáteční obřady v Tuchoměřicích 
(s účastí věřících z Husova sboru 
v Tuchoměřicích) 

Bílá sobota (4. dubna) 21:00 
Velikonoční vigilie 
v Tuchoměřicích Slavnost

Zmrtvýchvstání Páně
(5. dubna) 9:00 Mše sv. 
ve Středoklukách, 
10:30 Mše sv. v Tuchoměři-
cích Srdečně všechny 
občany zve Alain 
Cleyssac, Komunita 
Chemin Neuf.

Tradice / velikonoce

velikonoční
bohoslužby

PŘEPRAVA  SENIORŮ
A NEMOCNÝCH

Dopravíme vás
• K lékaři

• Do nemocnice

• Do lázní

• Na rehabilitace

• K příbuzným

• Přeprava zdravotně postižených, vozíčkářů

• Možná asistence

• Možnost přepravy ležícího pacienta

 Informace o cenách vám rádi zodpovíme 
na telefonu nebo je najdete na webových stránkách

               774 888 085
PRACOVNÍ DOBA:  Pondělí – Pátek:  7:00 – 17:00 hodin

www.pohodatransport.cz
www.pohodatransport.eu

e-mail: info@pohodatransport.cz

 
Veselé Velikonoce
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V únoru letošního roku Spolek MAKO 
pořádal v Makotřasech již tradiční MA-
SOPUST. Tentokráte volba termínu pad-
la na sobotu 7.2. a jak se ukázalo, dobře 
jsme udělali. Od rána bylo nebe jako vy-
malované a sluníčko se na nás usmívalo 
po celý den. Počáteční obavy z nízkých 
teplot tedy odezněly hned, jak jsme se 
na návsi v 11.hod. sešli. A že nás bylo! 
Nechyběly tradiční masky jako šarmant-
ní bába s nůší, veselý a dobrácký med-
věd, švarný ženich a nepřehlédnutelná 
okouzlující nevěsta, talentovaní muzi-
kanti a sexy policistka - v jejichž čele stál 
samozřejmě pan Masopust, ale dopro-
vázely je i masky originální: strašidelní 
čerti a čarodějové, indiánka krásnější než 
Nšo-Či, tajemná bílá paní, svalnatí ho-
kejisté, truchlící vdova, pohádkové elfí 
princezny, nepřehlédnutelná kadibudka 
či ctnostný kněz. Celému shromáždění 
vévodil alegorický hippie vůz plný dob-
rého jídla a pití.  
Po udělení povolení panem starostou  
B. Procházkou se mohutný průvod vydal 
po již obvyklé trase – nejprve směr Nou-
zov a poté zpět kolem potoka ke křížku  
a k nové zástavbě a dále po silnici směrem 
ke Středoklukům, aby po téměř čtyřhodi-

novém veselí v ulicích obce i na dvorcích 
pohostinných občanů Makotřas přistál 
zpátky na návsi. Od tří hodin odpoledne 
totiž akce pokračovala na sále, a to maš-
karní zábavou určenou především našim 
nejmenším. Po vyhlášení nejhezčí dospě-
lácké masky Masopustu se rozezněly tóny 
veselé písničky a na scénu naběhli dva 
pestrobarevní klauni, kteří během pár mi-
nut roztančili nejen děti, ale i leckteré do-
spělé. Diskotéku občas vystřídaly různé 
soutěže a nechyběly ani sladké odměny 

pro děti. Zlatým hřebem odpoledne bylo 
pak hudební a pěvecké vystoupení členů 
kroužku „MAKOzpívánky“.

Po skončení oficiálního programu se 
někteří neúnavní dospělí přesunuli do 
hospůdky, kde nad dobrým pivkem 
zhodnotili celý den plný úsměvu, hudby  
a tance. A myslím, že mohu říci, že již 
nyní se všichni těšíme na Masopust 2016.

 eliška Chalupová

TJ Sokol Hostivice a rC SPv 
pořádá pro všechny děti od 2 - 99 let

Den s (ne)TrADiČnÍMi 
SPOrTy

neděle 26. 4. 2015 od 14 hod.
areál SOKOLOVNY Hostivice

registrace účastníků od 13.30 – 16, 00 hod
Vyzkoušejte si svůj talent pro různé tradiční 

i netradiční sporty, či sportovní legrácky. 
Odměny vás neminou.

Bližší informace na plakátech a webu TJ Sokol Hostivice, 
na webu města Hostivice

Těší se na vás cvičitelky a cvičitelé TJ Sokol Hostivice 
a Společnost s ručením za býkárny neomezené

tel: 727860829
email: sokolhostivice@seznam.cz

www.sokolhostivice.sweb.cz, 

Makopust 2015
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UPOZOrněnÍ PrO CeSTUJÍCÍ
Vážení cestující,
od 7. 4. 2015 

se přesouvají zastávky autobusových 
linek 58,59,78 a 88 z Dejvické 

na Autobusové nádraží veleslavín. 

ČSAD Slaný bude mít stanoviště 
č. 1

 ihned u východu z metra.

Jízdní řády s novými časy budou 
k dispozici v informační kanceláři 

od 31. 3. 2015

Jan Seiboth
dispečer AD

  Cyklohráček
Cyklohráček opět vyjíždí do Slaného za 
novými atrakcemi.
Velké pojízdné hřiště – Cyklohráček – od-
vezlo v loňské sezóně na trase Praha – Sla-
ný už 10 000 cestujících. Nejspokojenější-
mi zákazníky byly malé děti, které vzaly 
doslova útokem zejména Vůz plný hraček 
– v dětském koutku bylo plno i za špatné-
ho počasí. Na své si přišli i větší výletníci, 
ať už bez kola nebo s kolem – v ostatních 
vozech si mohli vybrat jednu z deskových 
her, zahrát si piškvorky nebo si třeba kreslit 
křídou na tabuli. V sobotu 28. března 2015 
vyjede na svou  pravidelnou trasu znovu  
a malé i velké návštěvníky potěší novými 
atrakcemi! Pestřejší vybavení čeká na cestu-
jící ve Voze plném hraček i ve Voze plném 
kol. Kromě oblíbených cyklovýletů do Nou-
tonic na Okoř nebo do Zákolan na Budeč 
jsme v letošní sezoně připravili ve spoluprá-
ci s městem Slaný plno atrakcí a zajímavých 
slev, které zpestří pobyt v tomto krásném 
historickém městě. 
Cesta za zlatým pokladem ve Slaném: Vy-
dejte se po příjezdu do Slaného na dobro-
družnou cestu městem. Ve vlaku dostanete 
od hrajvedoucích herní plán a jak vystou-
píte, můžete vyrazit na cestu za pokladem. 
Pokud seberete všechny indicie správně, 

dovedou vás ke zlatému pokladu ukrytému 
ve městě. Něco si z něj budete moct odnést 
a získáte také unikátní turistickou vizitku 
Cyklohráčku. Na cestě vás doprovodí Bořek 
– malý kluk, který se narodil už hodně dáv-
no a je tak tím nejpovolanějším parťákem 
na cestu. Město Slaný ho dostalo do svého 
znaku už v době, kdy Českému království 
vládl král Václav II. 
Slevové kupony na zábavu ve Slaném: 
Na poslední stránce letáku „Cyklohráček“ 
najdete řadu slevových kuponů. Pokud je 
chcete použít, chyťte ve vlaku hrajvedoucí-
ho a nechte si dát na kupon speciální razítko 
z Cyklohráčku. Bez tohoto razítka jsou ku-
pony neplatné. Pak už stačí kupon předložit 
na příslušném místě a sleva je vaše!
Turistická vizitka Cyklohráčku: Sbíráte 
turistické vizitky? Vizitka Cyklohráčku na 
vás čeká v informačním centru ve Slaném. 
Ale není to zas tak jednoduché. Turistickou 
vizitku získáte jenom jako účastníci hry 
Cesta za zlatým pokladem s kompletně vy-

luštěným herním plánem nebo po předlo-
žení jízdenky ČD nebo PID z Cyklohráčku. 
Na jízdence musí být razítko od hrajvedou-
cího z vlaku. 
Procházka s průvodcem pro dospěláky: 
Projděte si slavnou Wilsonovu třídu ve Sla-
ném s průvodcem. Dozvíte se o velmi zají-
mavé historii řady měšťanských domů ve 
městě. Turistická vycházka je připravena  
o sobotách 6. 6., /10 25. 7., 22. 8. a 26. 9. 
ihned po příjezdu ranního Cyklohráčku  
z Prahy. Průvodce na vás bude čekat na ná-
draží a v 11:00 vyrazíte. 
nový jízdní řád 2015: Cyklohráček pojede 
stejně jako loni každou sobotu, neděli i svá-
tek mezi 28. 3. 2015 a 1. 11. 2015, dvakrát 
denně z Prahy do Slaného a dvakrát denně 
zpět v mírně posunutých časech. 

Odjezdy z Pražského Masarykova nádraží 
budou nově v 9:18 a 13:18 a zpět ze Slaného 
bude odjíždět v 11:13 a 17:13. 
Zdroj: PID – informační zpravodaj, č. 05/2015

  Sezóna přívozů začíná
Letošní plná sezona přívozů Pražské  
integrované dopravy (PiD) začíná  
v sobotu 28. března 2015 a potrvá až do 
neděle 1. listopadu 2015. 

V trase Císařská louka – Výtoň – Náplav-
ka Smíchov bude v provozu v základním 

intervalu 30 minut, v sobotu dopoledne 
v době konání farmářských trhů pak po-
jede každých 15 minut. Všechny pražské 
přívozy v roce 2014 převezly 370 000 ces-
tujících a 31 000 jízdních kol. 
Přeprava na přívozech se řídí Smluvními 
přepravními podmínkami PID, lze tedy 
přepravovat kočárky, jízdní kola, kolo-

běžky, psy, hudební nástroje, nákupy  
z trhu apod. Na přívozech PID platí veš-
keré jízdní doklady PID pro Prahu včetně 
SMS jízdenek. 

Vše o přívozech PID na: 
www.ropid.cz/privozy.   
Zdroj: PID – informační zpravodaj, č. 05/2015

v příštím čísle Kněževáka se dočtete...
 

Od příštího čísla Kněževáka se budete moci 
dočíst o připravovaných stanovištích Naučné 
stezky Kněževes a okolí. Trasa naučné stezky 
je rozdělena na tři dílčí trasy – relaxační, 
historickou a sportovní - a jaká stanoviště tam 
budou… čtěte Kněževáka 

…o zajímavém projektu Vladimíra Dvořáka, 
který s „lítající kamerou“ připravuje natočení 
obce Kněževes z ptačí perspektivy… některé 
záběry již mohli shlédnout účastníci Čajů pro 
seniory v minulém roce…  

V příštím čísle Kněževáka se také dočtete o činnosti našich 
myslivců v Kněževsi.
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Poradna

Pozvánka 
na koncert

Přijměte pozvání na koncert Společná věc, 
který se uskuteční dne 14. 4. 2015 od 18.30 
v sále Sokolovny Hostivice, Jiráskova 201.

Koncert Tomáše Pfeiffera na Vodnářský 
zvon je jedinečným souzněním velkoplošné 
parabolické projekce, hráče a nástroje, tvo-
říc tak neopakovatelný umělecký zážitek. 

Návštěvníci koncertu uvidí neobvyklý 
multimediální projekt spojující historický 
nástroj Vodnářský zvon s filmovým do-
provodem, příběhy pro jednotlivé skladby 
koncertu jsou inspirovány každodenním 
životem. 

Témata skladeb koncertu Společná věc se 
pravidelně obměňují, v letošním roce bu-
dou moci návštěvníci vidět upravenou 
úvodní skladbu Rezonantia Temporum 
– souznění zvonů, Vodnářského a zvonu  
z chrámu sv. Víta v Praze, a také pohled 
do vesmíru Patria Deum nám naskytne 
nové záběry. Z dalších skladeb na koncertě 
zazní barevná krása matematiky - Chaos – 
fraktály, cesta do vysokých hor za krásou 
ledovců – Via Ón a další. 

V tónech tohoto nástroje – Vodnářského 
zvonu - lze prožívat hloubky rezonance, 
která dle odkazu dávných mistrů kladně 
působí na celou bytost i okolní prostor. Na 
závěr koncertu budete mít možnost vidět 
Vodnářský zvon zblízka a pozorovat krásu 
vodní hladiny, která při fortissimech levi-
tuje v tisících kapičkách, nebo vytváří re-
zonanční obrazce. Nástroje se lze i zlehka 
dotknout a vnímat jeho vibraci přímo.
Pokud budete chtít zažít jedinečný kultur-
ní zážitek, jste srdečně zváni. 

vstupné 120 Kč / 90Kč 
(důchodci,děti, studenti, ZTP), 
předprodej vstupenek: www.dub.cz
a Městská knihovna Hostivice, 
Husovo nám. 59. info.: tel. 737 198 683

• Pampeliška kořen s natí 40g
• Řebříček nať 20g
• Popenec nať 20g
• Rozrazil potoční nať 20g
• Vlašťovičník nať 20g

Připravíme si tzv. odvar – všechny složky smícháme dohromady. 
3 čajové lžičky této směsi dáme do 300 ml vody. Přivedeme k varu 
a necháme vařit 5-10 minut. Poté scedíme a během dne vypijeme 
3 šálky teplého čaje.

Zdroj: BYLINNÝ RECEPTÁŘ, Dr. Med. Fritz Geiger

Jarní únava – dlouhá zima, nedostatek slunce a vitamínů
vyvolává u mnoha lidí tzv. jarní únavu. Sama o sobě není 
nemocí, ale přináší nepříjemné potíže. Pomůže ji 
překonat třeba i tato čajová směs.

SPOLeČná věC

Aromaterapie
Rýma, kašel, chrapot a jiné akutní potíže můžeme pomocí éteric-
kých olejů snadno dostat pod kontrolu a rychle je jich zbavit. Ty 
opravdu tři základní a univerzální silice jsou Tea Tree (čajovník 
australský), Levandule lékařská a Eukalyptus. S těmito silicemi se 
můžete naučit pracovat, poznat jejich účinky a postupně pak svou 
domácí aroma lékárničku rozšiřovat.

Dávkování a způsoby aplikace jsou například inhalace (do hrnce 
s horkou vodou kápneme 3 kapky EO, dáme přes hrnec a hlavu 
ručník a páru s ét. olejem vdechujeme cca 20minut), kloktadlo (do 
hrnku vlažné vody nakapeme silice 5 kapek, pečlivě zamícháme  
a kloktáme) a obklady (do misky nalijeme cca 0,5l vody - nakape-
me 10 kapek EO - promícháme a namočíme kapesník nebo ručník). 

Pár tipů na užití éterických olejů:
rýma - inhalace eukalyptu nejméně 2x denně - možno vyrobit  
i nosní olej namísto kapek z lékárny - 10ml rostlinného oleje  
+ 1 kapka eukalyptu + 1 kapka levandule, kapeme dle potřeby.

Kašel - masáž chodidel neředěným eukalyptem, v případě nespa-
vosti a celkové únavy přidáme levanduli.

Afty - jednotlivé afty “poťupkáváme” neředěnou levandulí, mož-
ný je také výplach ústní dutiny kloktadlem z tea tree. 

Hmyzí štípnutí, nebo drobné popáleniny - ihned místo potřeme 
neředěnou levandulí. 

Barbara Kubů

14. 4. 2015 od 18.30 v sále Sokolovny Hostivice, Jiráskova 201
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Vážení přátelé,

tak jak se chystáte a těšíte na jaro. My tady  
z Oázy moc. Hlavně na květen, na vaše Sta-
ročeské máje. Je to úžasná podívaná, nepopsa-
telně krásná atmosféra.
Líbí se nám moc, jak jsou lidé k sobě vstřícní. Je i 
na pováženou, co je kolem toho práce a starostí 
a přece jdete do toho. Každý kdo se na přípra-
vě podílí, musí do toho vložit vše – čas, náma-

hu, fantazii. A výsledek, ten je nepopsatelný. 
Když jsme byli naposledy u vás, tak jsme se 
nestačili divit, co všechno je možné připravit  
a dokázat. 

U nás Máje nemáme, ale můžeme vás na oplát-
ku pozvat na výstavy, které u nás pořádáme. 
Každé úterý odpoledne se scházíme a tvoříme 
různé věcičky. V pondělí a ve středu navečer 
se u nás cvičí. Každý   poslední pátek v mě-

síci máme otevřenou kavárničku na posezení  
a popovídání s přáteli. Každý poslední čtvrtek 
v měsíci máme besedu se zajímavými lidmi. 
Ale posedět u kávičky, popovídat si, můžete 
přijít kdykoliv. Na našich web stránkách je 
nabídka našich akcí. Podívejte se. Na všechny 
naše akce jste srdečně zváni. Těšíme se, že se 
k nám přijdete podívat.  
 Za obyvatele Oázy
 Libuše Doušová

Články občanů (napsali jste nám)

vítání občánků 
Květen, to nejsou jen státní svátky, které 
nám v tomto roce prodloužily hned dva 
víkendy za sebou, ale již tradičně slaví 
maminky druhou květnovou neděli svůj 
svátek. Pravidelně se v tento den scházíme 
při příležitosti vítání nových občánků Kně-
ževsi. 

Letošní přivítání se uskuteční v neděli 10. 5. 
2015 od 10.30 hodin v nově zrekonstruova-
né základní škole za účasti zastupitelů obce 
a žáků místní školy. Počet narozených kně-
ževáčků bude letos vyšší než v předchozích 
letech. Jen tak dále…    
      v.vlčková, i.roučková

„vánOČnÍ DvŮr - JeDineČná 
SvěTeLná DeKOrACe v Čr 

TeMATiZOvánA PO CeLý rOK.“
Kladenská 37 | 252 61 Dobrovíz, Praha-západ

Mgr.Eva Poláčková
jednatelka



14. únor LP 2015
dětský karneval
Maškarní bál dospělých


