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Informace z OÚ

Činnost spolků

Tip na výlet

naši sousedé

Fotogalerie

Pátek 18. 10. od 18 hod. v KD - Židle pro hosta Jan Novák a Danuše Růžičková
Sobota 19. 10. od 10 hod. na hřišti - Drakiáda - pouštění draků a dalších létajících těles
Sobota 19. 10. od 16 hod. v KD - Halloweenská party - dlabání dýní a řep
Sobota 26. 10 od 9 hod. - Zájezd pro seniory - odjezd v 9.00 od OÚ Kněževes
Pátek 1. 11. od 20 hod. v KD - bigbeatový večer kapely Fernetový opar
25. - 29. 10. - Svoz velkoobjemového odpadu
26. 10. - Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Pátek 29. 11. od 18 do 20 hod. v KD - Příjem svícnů do soutěže o nejhezčí vánoční svícen
Sobota 30. 11. od 14 hod. v KD - Mikulášská besídka pro děti
Sobota 30.11. od 20 hod. v KD - Vánoční taneční zábava

PřiPravované aKce:



Kněževák 3/2019 2

Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
rok se přehoupl 
do druhé poloviny 
a krásné počasí se 
také vytrácí. Již se 
můžeme podívat na 
to,  co se nám poda-
řilo udělat a co nás 

ještě čeká. Podařilo se dokončit silnici do 
zahrádek, a ikdyž se tam vyskytly neče-
kané problémy, komunikace je dokončena 
ve velmi dobré kvalitě. Firma Autotrak od-
vedla kvalitní práci. Drobné dodělávky bu-
dou v krátké době odstraněny. Potok přes 
obec čistí zaměstnanci pana Botky, takže 
bude opět čistý i s Ouvalkou. Našim cílem 
je posekat veřejné plochy do posvícení. Po-
moc nám přislíbil pan Chládek, takže by 
se to mělo podařit, i s našimi pracovníky. 
Někteří občané si pletou kontejnery, které 
používá obec na čištění potoka a odhazují 
tam větve. Rovněž tak v zahrádkách od-
hazují zahradní odpad k silnici. Takto si 

nepředstavuji spolupráci s úklidem obce. 
Připomínám těmto “pomocníkům”, že 
skládka na bioodpad je otevřena každou 
sobotu od 14 do 15 hodin. 
Projekt na hasičárnu zdárně pokraču-
je, pravděpodobně začneme příští rok 
se stavbou. Rovněž je připraven projekt 
na ozelenění parcely za halami. I když je 
toto také předmětem osobního názoru. 
Tento projekt vypracovala odborná firma 
pod vedením Mgr. Jakubcové. Kdo má 
zájem, může do projektu nahlédnout na 
OÚ v úředních hodinách. K nahlédnutí je 
také nový projekt na vyhlídkový val. Ten 
by měl být již trvalý. V poslední době do-
šlo k výpadku elektrického proudu z dů-
vodu poruchy na vysokém napětí. Obec 
Kněževes řeší tyto problémy s ČEZ. Nové 
osvětlení “V zahrádkách” bude osazeno 
moderními LED tělesy, které sníží v noč-
ní době výkon. Snažíme se držet krok 
s moderními věcmi a říkáme - do Kně-
ževse není ničeho škoda. Příští rok také 
dojde k výstavbě dvou parkovacích domů 
nad rybníkem, kde bude cyklostezka též 
osvětlena LED osvětlením.

Letos se podařilo JUDr. Dojcsanovi do-
končit převod části pozemku č. 85 u by-
tovek ze státu na obec. Jedná se o komu-
nikace. Zelené plochy -  to bude běh na 
dlouhou vzdálenost. Na závěr chci připo-
menout, že koncem měsíce října proběhne 
sběr velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Podrobnosti se dočtete uvnitř to-
hoto vydání Kněževáka.

Stanislav Kettner
starosta obce

obecní úřad
Usnesení oÚ
Usnesení č. 7 z veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Kněževes konaného 
dne 24. 6. 2019

 Zo schvaluje:

-  rozpočtové opatření č. 3

 Zo bere na vědomí:

- zprávu starosty obce p. Kettnera od břez-
nového veřejného zasedání ZO
- zprávu p. Součka ohledně návrhu smlou-
vy s novým provozovatelem kabelové TV –
KATRO SERVIS, spol. s.r.o.

 Zo ukládá:

- zastupitelům obce do 28. 6. 2019 podat pí-
semné připomínky k návrhu smlouvy
s novým provozovatelem kabelové TV 
a pověřuje RO o zapracování připomínek a
schválení konečné podoby smlouvy

Usnesení č. 8 ze Zastupitelstva obce 
Kněževes konaného dne 22. 7. 2019

 Zo schvaluje:

- zřízení přípojného místa ČEZ pro veřejné 
osvětlení v ulici U Zbrojnice; parcelní číslo
97/60 k. ú. Kněževes

- geodetické zaměření hřbitova, modul 
„správa hrobových míst“ a úpravy včetně
nastavení aplikace firmou GPlus s. r. o. za 
cenu 20 000,- Kč bez DPH
- žádost ČSŽ – Spolek žen Kněževes o pro-
minutí poplatku za pronájem sálu KD pro
konání Tanečního kurzu žen od září 2019 
do dubna 2020

 Zo neschvaluje:

- odprodej navýšeného počtu EQ jednotek 
nad počet 400 obci Tuchoměřice a dále
pověřuje starostu obce jednáním o snížení 
procentního podílu ze současných 40%

Zo bere na vědomí:

- informaci, že 13. 8. 2019 bude starosta 
obce podepisovat smlouvu o bezúplatném
převodu pozemku parc. č. 85/2 ze Státního 
pozemkového úřadu na obec Kněževes
- zahájení územního řízení na novostavbu 
požární zbrojnice v Kněževsi
- informaci o projektu „Revitalizace zele-
ně“ v lokalitě Nad Kovárnou; parc. č. 1605, 
k. ú. Kněževes zhotovitelem Greenery Plus 
s. r. o.

Usnesení č. 9 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 19. 8. 2019 

 Zo schvaluje:

- žádost pana Bareše a paní Hrdinové o roz-

šíření činnosti knihovny se zaměřením na 
děti předškolního věku a doporučuje vyu-
žívat prostor muzea, ze kterého budou
vystěhovány stolky. K dispozici je vyčiště-
ný koberec; je třeba zakoupit pouze
polštářky. V místnosti po České pojišťovně 
bude prováděna úprava kabelové TV

 Zo bere na vědomí:

- sdělení starosty obce o termínu odvozu 
velkoobjemového odpadu v termínu od 25.
10. 2019 do 29. 10. 2019 a nebezpečného od-
padu dne 26. 10. od 10,15 do 11,15 hodin
- vyměření pozemku pro obec a rodinu Hr-
dinových nad sv. Jánem u hřiště
- informaci pana Součka, že v dohledné 
době bude po zapracování připomínek
podepsána smlouva s novým provozovate-
lem kabelové TV
- žádost manželů Botkových o odkoupení 
pozemků č. 170 a části pozemku 64/5 za
účelem vybudování 2 garážových stání. 
Tato žádost bude projednána až po vyjád-
ření firmy Agrivep

 Zo ukládá:

- paní Roučkové zjistit četnost půjčování 
knih v místní knihovně
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 výstava Betlémů

Tak teď si určitě říkáte, že jsme se zbláznili i my. Jako by nestačilo, že vánoční zboží je v mnohých obchodech již v září a říjnu… Na chys-
tání je brzy, jen jsme chtěli upozornit naše stálé přispěvatele na změnu termínu konání výstavy, koncertu a tvoření. Opět se budeme těšit 
na vaše soukromé betlémy. Zapište si do kalendáře, tentokrát již v neděli 5.1. 2020 a chystáme překvapení.
 ivana roučková

Historie
 Z kroniky obce

Rozhodná smrtící rána německé rozpínavosti zasazena u Sta-
lingradu. Odtud žene Rudá armáda zlotřilé vetřelce neustá-
le na západ. Očekávaná invaze spojeneckých armád nastala. 
Nálety amerických a anglických letců denně ničí germánskou 
sílu. Fronta se blíží. I u nás pozorujeme a s radostí sledujeme 
lesknoucí se letadla, která jak stříbrné rybičky ve velké výši 
v desítkách plují a nesou zkázu německému válečnému prů-
myslu. Dunění strašných výbuchů při bombardování němec-
kých měst slyšíme i u nás. Bohužel vidíme i stoupající dým 
z bombardovaných Kralup, Kladna, Prahy… Hloubkoví letci, 
tzv. kotláři, denně se objevují a prohánějí a ničí německé tur-
biny na zdejším letišti. A zoufalí Němci ještě rozrývají úrodná 
pole kolem letiště a stavějí úkryty pro letadla. Za oběť padla 
i krásná, staletá lipová alej na Dlouhé míli od Kněževse k Ru-
zyni. Ničiví vetřelci více ze zlovůle než z nutnosti zničili sta-
leté stromy, jež byly ozdobou zdejšího kraje. Příjemno bylo 
v létě pod klenbou těch vonících velikánů!
Od začátku okupace snažili se Němci působiti na veřejné 
mínění našeho lidu, ať tiskem, rozhlasem, propagandou. 
Neměli úspěchu. Lid pevně věřil i v dobách nejkrutějšího 
útisku ve vítězství spravedlivé věci. Šeptaná propaganda 
a poslech cizího rozhlasu utvrzoval nás k vytrvalosti. Jaké 
síly dodávala nám slova našeho presidenta Beneše, Masary-
ka, Pavla Svatého a. j. Četní, co jsme poslouchali cizinu ra-
dostně a tajemně jsme sdělovali svým důvěryhodným. Za 
poslech cizího rozhlasu ale se Němci mstili. I smrtí někdo 
zaplatil. V naší obci nebyl přistižen nikdo. Příště květnové 
události roku 1945.

 Z kroniky obce přepsala místní kronikářka
 ing. václava vlčková

 Datum: sobota 26. 10. 2019

od 10.15 hod. do 11.15 hod.

Sběrna bude přistavena:
před Obecním úřadem v Kněževsi

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

 odpady:

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

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

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

 Datum: 25. 10. – 29. 10. 2018

Přistavení: pátek v 16.00
výměna: sobota ve 12.00
odstavení: úterý v 8.00

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

Online přihlášení k odběru novinek
z pohodlí domova.

Nově zavádíme možnost online přihlášení k odběru novinek
přes webové stránky obce www.knezeves.cz z pohodlí domova

bez nutnosti podepisování tištěného formuláře.

Online přihlášení k odběru novinek najdete na:

www.knezeves.cz

Chcete mít aktuální informace z naší obce elektronicky
a vědět, co nového se děje?

Přihlaste se k odběru Kněževeského e-Věstníku 
a my Vám budeme informace zasílat

prostřednictvím emailů a SMS.
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 Začátek školního roku 

 v MŠ Kněževes 

Do nového školního roku jsme skočili rov-
nýma nohama! V červnu proběhla anketa 
o spokojenosti s programovou náplní a změ-
řením Školního vzdělávacího programu ve 
školce. V naprosté většině jsou rodiče spo-
kojení na pětistupňové škále hodnocením 
ANO, či SPÍŠE ANO. Jsme za takové hod-
nocení velmi rádi a oblíbené činnosti či akce 
budeme do programu zařazovat i nadále.

Tak jako i při jiných příležitostech i nyní 
rodiče vyjádřili přání o poskytování nej-
různějších kroužků pro děti. Kroužky jako 
takové ve školce probíhat nebudou, obšírné 
vysvětlení přišlo v minulosti již několikrát 
a na zahajovací schůzce rodičů jsme se tomu 
opět věnovali. Letos jsme se však rozhodli 
vyzkoušet trochu jiné modely práce s exter-
nisty. Za dětmi přijde dvakrát za měsíc paní 
Muchová, sama hudebnice s vystudovanou 
konzervatoří a s bohatou praxí hudební vý-
chovy. V každé třídě zvlášť, přizpůsobeno 
věku, nabídne dětem nejrůznější muzikant-
ské aktivity, ukázky hudebních nástrojů 
a podobně. Náš cyklus ponese název Hu-
dební hrátky, kdy slovo hrátky naznačuje, 
že nejde o dril, výuku či striktní povinnost, 
ale opravdu o hraní zaměřené na vzdělává-
ní. A podobně pak rovněž dvakrát v měsíci 
přijde za dětmi slečna Vachušková, vrcho-
lová sportovkyně s trenérskou licencí a rov-
něž s praxí v práci s mládeží, která nabídne 
dětem nahlédnutí do světa sportu. I zde 
půjde o hravou formu a lekcím budeme 
říkat Sportovní hrátky. Hrátek se zúčastní 
všechny děti, protože budou probíhat v do-
poledních hodinách, nikdo se přihlašuje ani 
neomlouvá, nic extra se prozatím neplatí, 
a celé lekci je vždy přítomna paní učitelka 
jako pedagogický garant. Pokud se nám náš 
nový model osvědčí, rádi přibereme i dal-
ší externisty k podobné spolupráci, rodiče 
by uvítali například angličtinu či výtvarný 
kroužek a byli proto vyzváni ke zprostřed-
kování takových kontaktů. 
Na základě podnětu z rodičovského dotaz-
níku zařazujeme letos nově práci s projek-
tem Moje první peníze. Jedná se o soubor 

pracovních sešitů, pomůcek a metodického 
průvodce určený pro rozvoj finanční gra-
motnosti a osobního hospodaření právě 
předškolních dětí. Paní učitelka Lucka vy-
zkouší tento projekt pravděpodobně v ucele-
ném týdenním bloku s našimi předškoláky.
Naši pedagogickou činnost pak rozšíří paní 
učitelka Lucka Merhautová o intenzivnější 
práci s keramikou. Školka již od svého vzni-
ku disponuje keramickou pecí, která je nyní 
využívána pouze příležitostně, několikrát za 
rok. To bychom rádi změnili. Práce s kera-
mikou je však časově a zejména prostorově 
náročná a proto jsme velice rádi, že nám obec 
pomohla s vyřešením prostorového problé-
mu a zejména že se nabídl pan Botka a pro-
stor upravil tak, aby byl pro děti vhodný. 
Děti proto přinesou domů během roku hned 
několik výrobků, ze kterých se pak mohou 
těšit rodiče či prarodiče ještě řadu let.

Jednorázové akce v tomto školním roce paní 
učitelky zaměřily jednoznačně naučným 
směrem. Nemáme tolik „divadýlek“, kte-
rá jsou čím dál dražší a navíc na nejrůznější 
krásná divadelní představení mohou chodit 
děti se svými rodiči o víkendech, což je z hle-
diska společně tráveného času navíc velmi 
žádoucí. K nám budou letos přijíždět zejmé-
na různé zážitkové vzdělávací programy 
z oblasti přírodních věd, ekologie a podobně.
Novinkou je rovněž intenzivní spolupráce 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou 
STEP z Kladna. Paní učitelka Lucka pracuje 
s novým a velmi sofistikovaným nástrojem 
pedagogické diagnostiky předškoláků, a to 
pod určitou supervizí právě této poradny. 
Navíc paní psycholožka z poradny přije-
de během podzimu za rodiči předškoláků 
s přednáškou o školní zralosti a připrave-
nosti a zodpoví všechny otázky vztahující 

se k tomuto tématu. Podobnou 
přednášku nám v minulých le-
tech ochotně poskytovala dr. 
Krejčová jakožto jedna ze škol-
kových  maminek. Její děti však 
z naší školky již odrostly a bylo 
proto potřeba hledat jinou for-
mu poskytování tohoto u nás již 
vžitého servisu rodičům před-
školáků.
Paní učitelce Lucce je nutno tou-
to cestou poděkovat za nasazení, 
s jakým své povolání vykoná-
vá. Věnuje se práci s dětmi do 

hloubky, (například již zmíněná pedagogic-
ká diagnostika, práce s předškoláky, zařa-
zování nových prvků do pedagogiky) nad 
rámec svých běžných povinností, na úkor 
svého volného času (kupříkladu práce na 
portfóliích dětí, zpracování fotodokumen-
tace, příprava projektů, tvorba individuál-
ních vzdělávacích plánů) a vzhledem ke své 
skromnosti nemá nejmenší potřebu svou do 
značné míry „neviditelnou“ práci před ve-
řejností zdůrazňovat a dávat na odiv. Sama 
by s veřejnou pochvalou nesouhlasila, činí-
me tak proto „za jejími zády“.
(Všichni takové lidi ve svém okolí máme, ať 
již v rodině, v zaměstnání, v obci, mezi přá-
teli. Lidi, kteří vždy bez váhání a zbytečné-
ho řečnění vykonají, co je potřeba a považují 
to za přirozenou samozřejmost. Stejně jako 
máme ve svém okolí všichni nějakého toho 
chvástala, co rád zdůrazní kdejakou svoji 
zásluhu, byť by se jednalo o jeho povinnost, 
za kterou bere peníze, někteří dokonce ne-
váhají připisovat i zásluhy jiných lidí. Spo-
lečnost je zkrátka pestrá a je tomu tak dobře. 
A záleží jen na nás, z koho si budeme brát 
příklad, které jednání nám bude sympatič-
tější, na co uslyšíme.)

Zpět ke školce – kromě shora uvedených 
novinek v programové nabídce máme letos 
naplánovanou i řadu osvědčených akcí – 
oblíbené Hravé lyžování a Hravé bruslení, 
Barevný týden, Noc s Andersenem s pře-
spáním, vracíme se k výletům do Zoo Praha 
a zejména hodláme i nadále spolupracovat 
se spolky i jednotlivci v naší obci.
Přejeme dětem, rodičům i všem dalším čte-
nářům krásný, na zážitky bohatý a úspěšný 
školní rok!
 vaše školka

 Poděkování

Mateřská škola přinesla na Čaje pro seniory 
výtvarná díla nejen do soutěže o nejnápadi-
tější houbu, ale i jako tématickou výzdobu 
sálu. K naší velké radosti se porota rozhodla 
dětem ze školky udělit první místo! Velice 
děkujeme za milou odměnu a za finanční 

obnos ve výši 816,- Kč, který bude použit 
na pořízení výtvarných potřeb pro další 
tvoření. Je jasné, že dětem při výrobě po-
máhají paní učitelky, děti pracují dle svých 
možností co nejvíce samostatně. Děkujeme 
pořadatelům za milou spolupráci. 

 Mateřská škola Kněževes

Mateřská škola



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 3/2019 5

 Po prázdninách

Do lavic se žáci vrátili po prázdninách, které utekly jak voda. V hlavní budově je čekalo překvapení 
– troje krásné nové vstupní dveře. Už si to ta naše škola zasloužila. Děkujeme panu starostu Paznoch-
tovi za zorganizování a panu Filikarovi za výrobu těchto dveří.

Na podzim máme naplánováno mnoho akcí – projektové dny, navštívit zvířata v Chomutově, pro-
věřit své znalosti v Techmánii, povídat si o ježcích a hadech s odborníky, zajet na Veletrh odborných 
dovedností, připravovat Adventní tvoření i Společné zpívání pod vánočním stromem. Především se 
však budeme učit, držte palce, ať vše vyjde.
 ivana Bádalová – ZŠ Středokluky

 Slohové práce - téma Prázdniny

Fotografie prací žáků 3. a 4. třídy - téma Houby

Základní škola



Kněževák 3/2019 6

   

Fotbalový turnaj obecního úřadu

 a Sokola Kněževes 22. a 23. června 2019

Tradičně jako každý rok Sokol Kněževes pořádal na konci června 
domácí turnaj. Po loňském triumfu jsme chtěli vítězství obhájit i le-
tos. Turnaje se zúčastnili: Sokol Kněževes, Sokol Statenice, Slavoj 
Suchdol a po letech i naši sousedé ze Středokluk. Počasí nám oprav-
du přálo i divácká účast byla nadmíru pěkná.
V prvním sobotním zápase favorizované Středokluky bez problému 
porazily Suchdol 4:1. Druhý sobotní zápas přinesl reprízu loňské-
ho finále Kněževes – Statenice které bylo velmi vyrovnané. Ovšem 

skvělým výkonem jsme nepřipustili Statenice k loňskému výkonu 
a zcela zaslouženě jsme vyhráli 3:0. Nedělní zápas o 3. místo přinesl 
velký souboj který překvapivě skončil výhrou Suchdola vysoko 6:1 
kdy Statenice dohrávaly pouze v 10 hráčích po vyloučení jejich ka-
pitána. Finále už před výkopem slibovalo velký náboj.
Derby Kněževes – Středokluky přilákalo velký počet diváků i pora-
žení soupeři zůstali sledovat očekávané finále. Hráči obou celků fi-
nálový duel odjezdili naplno, přesto se mohl radovat jen jeden. Stře-
dokluky porazily domácí 1:2 a pro následující rok se stavájí držiteli 
poháru. Děkujeme všem zúčastněných týmů za kvalitní fotbalový 
zážitek, děkujeme všem fanouškům a příznivcům fotbalu kvůli kte-
rým fotbal děláme. V neposlední řadě děkuji všem sponzorům kteří 
Sokol Kněževes podporují jak finančně nebo materiálně.
 Vedoucí týmu, Jakub Šebesta

 Brigáda 

Volejbalisté TJ Sokol Kněževes ve čtvrtek 19. 9. uspořádali brigádu na úpra-
vu volejbalového hřiště a úklid kolem. Motyčky, košťata, lopaty … kmitaly 
stejně jako volejbalové míče na tréninku . Brigády se zúčastnilo 14 volejba-
listů. Úklid byl nutný před volejbalovým turnajem o „Kněževeský pohár“, 
který se konal 21. 9. Více o turnaji v příštím čísle Kněževáka.
 Luděk Černý

 Sobota 22.6.

Středokluky – Suchdol 4:1
Kněževes – Statenice 3:0 (branky: Staněk 2, Telvák)

 neděle 23.6.

Suchdol – Statenice 6:1
Kněževes – Středokluky 1:2 (branka: Dvořák)

celkové pořadí:
1. FK Středokluky
2. TJ Sokol Kněževes
3. TJ Slavoj Suchdol
4. TJ Sokol Statenice

 Memoriál Jardy Paznochta 

 Středokluky 10.8.2019

Naše mužstvo bylo pozváno na Memoriál Jardy Pazno-
chta k sousedům do Středokluk, kde jsme změřili síly jak 
s jejich A-mužstvem tak s B-Týmem. První zápas proti béč-
ku jsme zvítězili 2:0 po brankách Petra Popeláře a Milana 
Štěpky. V druhém zápase s áčkem jsme po přesném zása-
hu Míry Telváka vedli ale bohužel 2 minuty před koncem 
zápasu domácí vyrovnali. 
Po nerozhodném stavu při-
šli na řadu penalty, kde nás 
bohužel Středokluky pře-
mohly. Jelikož ale domácí 
B mužstvo v posledním 
zápase překvapivě porazilo 
A mužstvo 4:3. Kněževes se 
stala vítězem turnaje.

TJ Sokol Kněževes

 Spojte se s námi

Zajímá vás co se děje kolem fotbalu v Kněževsi? 
Chceš znát zákulisí, aktuální výsledky, fotky a informace? 

Sleduj nás na internetu:
internetové stránky: www.knezevessokol.estranky.cz
Facebook: TJ Sokol Kněževes – Fotbal
instagram: tj.sokol.knezeves
e-mail: sokol.knezeves@gmail.com
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Hasiči
Drazí čtenáři,
opět jsme tu my, Vaši hasiči. Za uplynulé 
období se toho událo tolik, že ani nevím 
kde začít.

22. 6. Jsme se zúčastnili Memoriálu Josefa 
Suchého v Úholičkách. Při příjezdu na ná-
plavku, kde probíhal den na vodě, nás za-
skočil terén závodní dráhy. Kamenitá cesta 
z kopečka a naše zanedbaná příprava, se 
podepsala na našem výsledku. S prvním 
během jsme nebyli vůbec spokojeni a o dru-
hém se snad ani nebudu zmiňovat. Kamará-
di ze Středokluk také měli smolný den. Při 
jejich druhém běhu jim udělal rozdělovač 
takový kotrmelec, že se nám všem, zatajil 
dech. Naštěstí to odnesla jen odřená záda 
a drobná újma na vybavení. Nicméně při-
vezli jsme pohár za třetí místo. Po návratu 
domů jsem já s Vaškem Čefelínem ml. uklí-
zeli věci a dávali sušit hadice, zeptal jsem 
se Vaška: „dáme ty hadice na vozík nebo je 
natáhneme mezi auty“ a on řekl, že je radě-
ji hodíme na vozík. Co kdybychom jeli na 
zásah. Kdybych v ten moment tušil že má 
pravdu, asi bych se tak divně netvářil…

23. 6 ve 2:26 byl jednotce vyhlášen poplach 
na požár lesního porostu. Když vám ve dvě 
ráno zvoní mobil, pomyslíte si kdo, co chce 
a co je to za špatný vtip. Ovšem když pak 
vidíte na displeji nápis HOŘÍ, jste v tu ránu 
vzhůru a pracujete automaticky. Po příjez-
du na základnu jsme se převlékli, naskáka-
li do auta a vyjeli. Po cca. půl minutě jsme 
dorazili na místo požáru a to jako první! 
Okamžitě jsme navedli vůz PČR a dva vozy 
HZS Kladno, na místo požáru. Po průzkumu 
místa velitel zásahu rozhodl, že místo bude 
„prolito“ vysokotlakým proudem z kladen-
ské Tatry. Hned na první pohled bylo patrné, 
že se jednalo o samovznícení zetlelé trávy, 
kterou tam po sekání někdo shromažďoval. 
Po natažení hadice jeden člen naší jednotky 
místo osvětlil pro lepší orientaci a zbylí dva 
jsme čekali u auta na další pokyny. Cca po 
dvaceti minutách bylo hotovo. Dál už jsme 

jen vyčkali odjezdu všech vozidel a také jsme 
zamířili zpět domů. V první řadě bych chtěl 
vyzdvihnout našeho mladého spoluobčana 
Daniela D., který se zachoval velmi správ-
ně a odvážně. Po zpozorování ohně zavolal 
hasiče a kýblem s vodou zabránil rozšíření 
ohně na přilehlé stromy. Po té vyčkal na mís-
tě, ukázal místo požáru a vše popsal do detai-
lů. Tímto bych chtěl apelovat na Vás, občané. 
Když parkujete na ulici, myslete prosím na 
to, že tam mohou projíždět hasičské cisterny, 
které zrovna nepatří mezi malé vozy. Zásahu 
se zúčastnili - Botka, Čefelín ml., Drábek.

26.6 v 15:00 byl vyhlášen poplach na požár 
polního porostu. Vyjeli jsme v oslabeném 
počtu dvou mužů. První do hasičárny do-
razil Vašek Čefelín, který sám vše připravil 
k výjezdu a vyčkával na řidiče. Karta pad-
la opět na mě. Ovšem tomu předcházela 
vcelku vtipná situace. Musel jsem se vrátit 
z cesty do školní družiny, kde jsem měl 
vyzvednout syna. Rychle jsem předal auto 
manželce a klusem jsem spěchal do hasičár-
ny. Naštěstí jsem potkal pana Pavla Š., kte-
rého jsem poprosil, ať mě odveze, za což mu 
děkuji. Avšak mé blízké okolí si dělalo ze 
mě legraci, že k zásahu jezdím stopem. Zpět 
k zásahu. Doběhl jsem jen tak tak, a proto-
že Vašek byl duchapřítomný, dal mi oble-
čení do auta. Skočil jsem za volant, ležérně 
v kraťasech a sandálech na nohách. Opět po 
chvilce jsme byli na místě zásahu. Tentokrát 
jsme byli druzí hned po Hasičích z Letiště 
Praha. Vašek nás šel nahlásit k veliteli zása-
hu a já zaparkoval Máňu a hned jsem se pře-
vlékl do zásahového oblečení. Oheň vznikl 
od zkratu na vysokém vedení a naštěstí se 
nerozšířil na přilehlé pole. Myslím, že je to 
také díky včasnému volání na linku 112, 
které učinil kolemjdoucí pan Jiří K., rovněž 
i jemu děkujeme za včasné volání. Výjezdu 
se zúčastnili - Čefelín ml., a Drábek. 

16. 7. v 11:05 byl vyhlášen poplach na po-
žár PRŮMYSLOVÉ ZÓNY Tursko. Ondra 
s Vaškem byli na základně první a hned vše 
připravovali na vyjetí. Já kvapem pospíchal 
ze zaměstnání, protože jiný řidič v dosahu 
nebyl. Vyrazili jsme směr Tursko, přes čet-
né objížďky jsme na místě byly cca za 20 
min. Na místě bývalého JZD, se nám zob-
razil obraz zkázy. Hustý dým se valil smě-
rem k Velkým Přílepům a Úholičkám. Po 
nahlášení nás postavili na stanoviště dva, 
kde jsme měli dohašovat a chladit vyvezené 
kontejnery z hořícího skladu. Kolem 13:30 
za námi dorazil ještě Tomáš, který si nemo-
hl další zásah nechat ujít. Po cca. čtyřech 
hodinách, nám velitel zásahu poděkoval za 
dobře odvedenou práci a poslal nás domů. 
Hladoví a špinaví jsme vše uklidili, připra-
vili a šli domů. Na výjezdu nás reprezento-
vali: Botka, Čefelín ml., Drábek a Seiner.

Po příjezdu domů jsem se hned sháněl po 
jídle. Pln zážitků jsem vše líčil rodině, pojí-
daje druhý bramborák. Náhle slyším zvuk 
SMS zprávy. S lehkým úsměvem na rtu 
jsem žertovně prohodil : “ že by další zá-
sah?”... Bohužel to vtip nebyl.

Téhož dne v 16:43 byl opět vyhlášen poplach 
a opět na Tursku. Tentokrát ne do skladu, 
ale na pole. Volantu se ujal tentokrát Tomáš, 
kterého nevyvedla z míry ani drobná absen-
ce brzd na naší Máně. Spálená a doutnající 
plocha, kterou jsme viděli, měla přibližně 
rozměry 500x300 m. No prostě jak se říká - 
pole bylo sklizené i bez kombajnu. Hned po 
příjezdu, jsme napojili přední lištu, natáhli 
jeden proud „C“ a vyrazili. Dle rozkazu ve-
litele zásahu, dohašovat pole. Celou situaci 
komplikoval, nedaleký požár skladu baterií, 
a proto nám vodu dovážely velkokapacitní 
cisterny. Při jednom doplňování vody, nás 
dojala a zároveň potěšila, jedna starší dáma. 
Přišla za námi a říkala “Chlapci já vám chci 
všem moc poděkovat, s dědou jsme to pozo-
rovali z okna a s hrůzou čekali, kdy nám to 
skočí na barák.” a se slzou v oku zase odešla. 
V ten okamžik si uvědomíte, že ten koníček 
co děláme a kterým, někdy až moc, obtěžu-
jeme své okolí, má opravdu smysl . Po více 
než hodině a půl a několika vystříkaných 
nádržích jsme byli posláni domů. Opět jsme 
si vyzkoušeli nové praktiky a obohatili se 
o nové zkušenosti. No a tohoto výjezdu se 
zúčastnili: Botka, Drábek a Seiner.
10. 8. Jsme se sešli již v 6:00 ke každoroční 
brigádě na halách, kde jako prevenci pro-
vádíme čištění odtokových kanálků. Letos 
jsme se sešli v počtu 8 lidí. Ale za to nám šla 
práce pěkně od ruky. V 11:30 dorazil cate-
ring a náš velitel Vašek dal rozkaz k obědu 
- nikdo neprotestoval. Když se již práce chý-
lila ke konci zastihl nás silný déšť. Ovšem 
to nás nevyvedlo z míry a dva poslední ka-
nálky jsme dodělali i za cenu promoknutí. 
Na konci brigády jsme vypadali spíše jako 
po kurzech plavání, ale ve 13:30 jsme mohli 
říct HOTOVO. Vše se uklidilo a šlo se domů 
do sucha a tepla. Brigády se zúčastnili On-
dra Botka, Vašek Čefelín, Vašek Čefelín ml.,  
Honza Drábek, Honza Hanuš, Pavel Krato-
chvíl, Vašek Kettner a Tomáš Seiner.
Na závěr Vám ještě popřeji, trochu opoždě-
ně, klidný start do nového školního roku.

 Za SDH a JSDH, Jan Drábek
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Svaz žen
Klub Kněževes
 Pojďte s námi tančit

 Latinu pro radost

Každou středu 20.15 - 21.30
od 11. září 2019 do 22. dubna 2020
v kulturním domě v Kněževsi

Vede nás usměvavá Majka (profesionální 
pedagožka, akreditovaná trenérka, aktivní 
tanečnice mezinárodní výkonnostní třídy, 
mistryně ČR družstev 2016). Samba, cha-
-cha, jive, rumba, mambo ... tančí jen ženy 
a dívky jednotlivě ve věku 30-65 let. Nepo-
třebujete partnera. Žádné speciální oblečení, 
jen pohodlné boty (balerinky, na podpatku 
....). Nemusíte mít strach, že vám to nepůjde. 

Jde to všem, s úsměvem a v pohodě. Hlav-
ně na konci každé lekce máme dobrý pocit 
a zpocené tričko. Co víc bychom v dnešní 
uspěchané a hektické době chtěly?

A to nejdůležitější: CENA je závislá na po-
čtu členek. V současné době je na jedno po-

loletí (15 lekcí) 1.500,- Kč. Přijďte si zdarma 
vyzkoušet. Bude-li nás víc, zaplatíme méně 
a ještě si více užijeme legrace.

Kontakt: Bohdana Pavlíková 606 643 874
Více informací na
http://sokolstatenice.cz/tanecni/

 S vnoučaty na vyšehradě

Rozhodly jsme se, že několikrát do roka pů-
jdeme s dětmi do Prahy a „budeme jim roz-
šiřovat obzory“. V polovině července jsme 
se s dětmi vypravily na Vyšehrad. V dnešní 
době zaujmout děti je velký kumšt. „Kam 
jdeme, co tam bude, proč jdeme zrovna 
tam, v televizi dávají to a to, můžeme si to 
najít na internetu“ atd.
Ale nakonec je Vyšehrad oslovil. Ticho, 
upravené prostředí, impozantní sochy od J.
V.Myslbeka (Lumír a píseň, Ctirad a Šárka, 

Záboj a Slavoj, Přemysl a Libuše), které pů-
vodně stály na jednom z pražských mostů, 
Čertův sloup ... A hřbitov se Slavínem. Ně-
která jména děti znaly, o některých jsme si 
povídaly, zajímavé umělecké náhrobky je 
také zaujaly. Zašly jsme i do kasemat, kde 
v největším sále v Gorlici jsou originály ně-
kterých soch z Karlova mostu. Ale největší 
zážitek pro děti bylo zhasnutí v chodbách 
kasemat, kdy jen malými otvory ve stropě 
prosvítal paprsek světla.

 Za ČSŽ Kněževes Bohdana Pavlíková

 Dušičky

Dušičky jsou sice nejspíše nejtesknějším 
obdobím v roce, ale jsou velice potřebné. 
Donutí většinu z nás zavzpomínat, také 
se ale zamyslet nad vším, co je spojené se 
smrtí. Neměli bychom jít jen z donucení na 
hřbitov, položit tam věnec či květiny, zapá-
lit svíčku a jít. Měli bychom rozjímat nad 
tím, jaký ten člověk byl, popřemýšlet nad 
tím, co jsme si kdy vzájemně se zesnulým 
řekli či provedli. 
Kdysi dávno se věřilo, že vzhledem k tomu, 
že duše zesnulých během těchto dní smí 

vstoupit na zem, může také svým blízkým 
pomáhat, ale také oplácet to ošklivé těm, 
kteří na ně za života byli zlí. Protože vět-
šinou všechny svátky byly vždy spojeny 
s jídlem, tak i Dušičky měly svoji speciali-
tu. Tou byly rohlíky a vůbec celkově peči-
vo, které se nejčastěji peklo do tvarů kostí 
a říkalo se mu „Kosti svatých“. Tato tradice 
a koledování si o pečivo se udržela až do 
počátku 20.století. Podstatná část tradice - 
vzpomínání na zesnulé – nám ale naštěstí 
zůstala dodnes. 
 Bohdana Pavlíková

Český svaz žen Kněževes
plánované akce v roce 2019 

 Drakiáda - pouštění draků 

 a dalších létajících těles

Sobota 19. 10. od 10 hod. 
na fotbalovém hřišti.
Přijďte se spolu s dětmi pobavit a předvést 
svá létající tělesa a draky ve vzduchu. 
Občerstvení pro děti zajištěno.

 Halloweenská párty - dlabání dýní 

Sobota 19. 10. od 16 hod. v KD
Vemte si z domova nožíky, lžíce, 
fixy a nebo i vrtačku a přijďte si vyrobit 
vlastního “dýňáka” na zahradu nebo para-
pet. Dýně si, prosím, přineste, řepy budou 
k dispozici. Občerstvení pro děti zajištěno.

 Soutěž o nejhezčí vánoční svícen

Příjem svícnů v pátek 29. 11. 
od 18–20 hod. v KD
Svícny vystavíme v sobotu 30. 11. na dětské 
mikulášské, kde budou bodovány všemi
zúčastněnými. První tři svícny s nejvyšším 
počtem bodů budou oceněny.

 Mikulášská besídka pro děti

Sobota 30. 11. od 14 hod. v KD
Program: Divadélko v pekle, tvořivé díl-
ničky s vánočním motivem. Vánoční nadíl-
ka s příchodem Mikuláše, čertů a anděla. 
Občerstvení pro děti zajištěno.

 vánoční taneční zábava

Sobota 30. 11. od 20 hod. v KD
K tanci a poslechu hraje skupina 
„PREMIUM BAND“. Vstupné 90,- Kč
Tradičně velké množství cen
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Baráčníci
 Brigáda v rychtě 

Sobotu 31. 8. měli baráčníci z Kněževsi pra-
covní i slavící. Upravili zeleň kolem Rychty, 
nahodili komín, tetičky umyly okna, souse-
dé opravili fasádu. Když vše bylo uděláno, 
začalo se slavit - narozeniny - so Matiášek 
43, so Marval 50 a rychtář dokonce 60. Gri-
lování, sladkosti i dobrý mok doplnila pro 
dobrou náladu hudba te Váňový (harmo-
nika a kytara) a so Rývory (bicí). Akce se 
zúčastnilo 19 tetiček a sousedů. Na oslavu 
přišli i někteří občané z Kněževsi.
 
 obec Baráčníků Kněževes

 XXiv. župa slavila

V sobotu 7. 9. 2019 se konala oslava trvání 
70 let XXlV. župy Jana Žižky z Trocnova. 
Sešli jsme se v Praze u Černínského paláce, 
odkud měl jít krojovaný průvod s prapory 
a hudbou na Malostranské náměstí. Všich-
ni jsme se těšili na velkou parádu a ohlasy 
diváků, bohužel déšť plány překazil. Osla-
va se konala v nově upravené Baráčnické 
Rychtě Veleobce. Celá oslava byla pečlivě 
zorganizována a proběhla ve velmi příjem-
né atmosféře. Bylo na co koukat. Ze všech 
krajů se sešly tetičky v nádherných krojích, 
taneční soubor KPTT (kdo přijde, tak tan-
čí) předvedl českou i moravskou besedu. 
Rychtář župy Klíma nás seznámil s his-
torií XXIV. župy a následovalo předávání 
čestných ocenění za práci pro Baráčníky. 
Dojemnému výčtu zásluh a velkých díků 
za dlouholetou činnost se dostalo i rychtáři 
Klímovi. Pestrý program neúnavně dopro-
vázela kapela p. Krupičky, která po ukon-
čení hlavního programu dál hrála k tanci 
a poslechu. Bylo to moc hezké odpoledne. 
Za Baráčníky Kněževes se účastnily tetičky 
Novotná, která přednesla zdravici, Uhlíko-
vá a Záleská.
 Tetička Ludmila Uhlíková.

 Mykolog na čajích pro seniory 

Tentokráte v pátek 13. 9. od 17.00 se v Kul-
turním domě v Kněževsi opět po delší době 
konaly 14. Čaje pro seniory aneb houbařské 
posezení pro mírně pokročilé. V rámci Čajů 
se soutěžilo o titul „Kněževeská houba“. 
K poslechu, zpěvu i k tanci hrál orch. Ladi-
slava KRUPIČKY.
Mottem celého večera bylo: Jídla z hub jsou 
vynikající, ale musí se vědět, jaké houby 
jíme …  V rámci programu vystoupil od-
borník na houby z České mykologické spo-
lečnosti pan Ing. Pavel Svoboda. Informo-
val o mykologii u nás, na co bychom si měli 

dávat pozor při sbírání hub, jak se oblékat 
do lesa, co dělat při zjištění klíštěte na těle, 
určoval druhy hub, odpovídal na otázky 
z řad účastníků. Dílčí vstup měl i Pavel 
Bareš, který krátce informoval o činnosti 
místní knihovny. Přinesl také řadu knih 
s různou tématikou, které si pak mohli 
účastníci odnést. Čaje zahájil starosta obce 
Stanislav Kettner. Každý z účastníků dostal 
na památku „Pamětní list“ - vytvořený již 
tradičně Robertem Součkem - a „houbičku“ 
(na mytí nádobí).
Organizačně se akce zhostili členové z vo-
lejbalového oddílu TJ Sokol Kněževes, spol-
ku Havlíček a místních Baráčníků. Modero-
vání se zhostil Luděk Černý. Obsluhu opět 
zajistila restaurace „ V Maštali“, o úklid 
v KD a okolí se postarali správci KD man-
želé Jelonkovi. Mediálním partnerem byl 
obecní zpravodaj Kněževák. Do kola štěstí 
– kdy si každý z účastníků „něco“ odnesl 
– přispěla řada firemních partnerů (PVS 
Praha, Copy centrum Praha). Všem moc 
děkujeme. „Kněževeskou houbu“ vyhráli 
naši nejmenší – děti z místní MŠ pod vede-
ním ředitelky Niké Slabové (houbové zátiší 
s „obrovskou muchomůrkou“). Další pořa-
dí: 2. – Eva Hanzlíková (malé jedlé houbič-

ky), 3. – žáci ZŠ Kněževes pod vedením uč. 
Ivy Farové a uč. Emila Červeného (papíro-
vé zátiší z hub), 4. – Luděk Černý (přírodní 
zátiší), 5. – Ludmila Uhlíková (dort) - zú-
častnilo se 12 soutěžících, o vítězích rozho-
dovali vylosovaní porotci z řad účastníků. 
Dobrovolný vstup se rozdělil dětem do MŠ 
a žákům do ZŠ na výtvarné potřeby. Akce 
se ukončila ve 21.00. Všem organizátorům 
a účastníkům na akci patří
velký dík. Těšme se na další Čaje … .
 Luděk Černý

 vrškamýcká pivosláva 

Tetička Uhlíková od kněževeských Baráč-
níků přišla s návrhem účastnit se Vrška-
mýcké pivoslávy. Akce prý byla vždy moc 
pěkná. Při srpnové brigádě v Rychtě se do-
hodlo, že se tam pojede a to i se spřátelenou 
Obcí baráčníků Středokluky. A tak v sobo-
tu vyrazily tetičky a sousedé po vlastní ose 
do velice krásné obce Kamýk nad Vltavou. 
Tam se o nás postarala spřízněná osoba - 
nyní již kněževeská Baráčnice - tetička Ve-
ronika Váňová. Ta se o nás starala po celou 
dobu pobytu. Vyvrcholením naší cesty do 
Kamýku bylo přijetí panem starostou Pe-
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ŽÍŽALA 
napsala ivana Hrdinová

Šla žížala na procházku,
vedla druhou na provázku.
Přilít kosák a měl hlad.
Chtěl si s nimi povídat.
Žížaly však čuly zradu,
utekly mu na zahradu,
na zahradu k sousedům.
Kos obletěl celý dům,
pak odpočíval na stromě,
když tu slyší: Najdi mě!
Rozhlíží se doleva ,otáčí se dozadu,
všimnul si, že začlo pršet,
nemá na to náladu.
Jedna kapka,druhá, třetí,
ze stromu kos málem sletí!
Rozhlíží se, nevidí,
že v hlíně mají obydlí.
Žížaly tu mají málem
celý záhon s tymiánem.
Vrtají v něm chodbičky,
takhle takhle maličký.
Copak rády konzumují?

Copak rády baští?
K večeři si rády dají
klidně staré listí.
A kam chodí na velkou?
Do truhlíku s bazalkou!
Kosovi už zmoknul fráček,
už má taky velký hlad.

S žížalou je malý háček,
musel by ji vyhrabat.
A na to je kosák líný,
nechce se mu v hlíně rýt,
také nemá tolik síly,
jakou by chtěl dneska mít.
Tu však dostal nápad skvělý!

Vyřeší to celkem spěšně,
zaletí si, jak rozum velí,
vedle na strom na třešně.
Žížaly pak chroupat můžou
zbytky rostlinného původu.
Na zahradě zajistí nám
velikánskou úrodu!

Kněževáček
Kam posílat články, fotografie, kreslené výtvory dětí … ?
1) Zaslat mailem: knezevak.ou@seznam.cz
2) Přinést na Obecní úřad v Kněževsi.
Dotazy: 602 667 088 (redakce)

Přejeme všem dětem krásný podzim! 
nezapomeňte, že v sobotu 19. října 
budeme pouštět draky a jiná létající 
tělesa na hřišti a odpoledne přijďte do 
kulturního domu, kde budeme vydla-
bávat dýně a řepy a užijeme si Hallo-
weenskou zábavu. Těšíme se na vás!!! 
 redakce.
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Kněževáček

 Slohová práce - téma Prázdniny

 Fotografie prací žáků 3. a 4. třídy - téma Houby
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trem Haladou přímo pod hradem. „Odsko-
čil“ si od smažení bramboráků ve starosto-
vě stánku a s rychtářem Černým podepsali 
„dohodu o spolupráci“ mezi obcí Kamýk 
nad Vltavou a Obcí baráčníků Kněževes. 
Jednalo se o oboustranně historický počin. 
V rámci spolupráce se předjednalo vystou-
pení kamýckého divadelního amatérského 

souboru v Kněževsi. Za Baráčníky z Kně-
ževsi se akce zúčastnilo 10 osob, za Baráč-
níky ze Středokluk 3. Věřme, že navázaná 
spolupráce s Kamýkem bude přínosem pro 
občany obou obcí. (Pozn.: Sousedu Milanu 
Rývorovi, místorychtáři Baráčníků ze Stře-
dokluk, děkujeme za zajištění části dopravy 
pro některé naše Baráčníky.) Vrškamýcká 
akce byla pojata v historickém stylu v ro-
mantickém prostředí přímo pod zdmi zří-
ceniny hradu Vršmamýk. Na své si přišly 
jak děti, tak i dospělí. Během celého dne se 
účastníci mohli těšit na vystoupení profesi-
onálních šermířů a kejklířů, ohňovou show, 
dobové pohádky pro děti. Rocková i coun-
try muzika hrála do pozdních nočních 
hodin. O hasení žízně a rozmanitost chutí 
se postaralo celkem 7 minipivovarů, které 
dohromady nabídly více jak 20 druhů piv. 
Areálem voněla selátka na rožni, langoše, 
tradiční bůčková pomazánka a spousta dal-
ších dobrot. 
 obec baráčníků Kněževes

 Setkání s “dravci”

Obec baráčníků Kněževes uspořádala pro 
děti, mládež i dospělé setkání s opeřený-
mi dravci pod názvem: Bezpečnost letiš-
tě – „opeřená ochranka“. Akce se konala 
v sobotu, 22. června L.P. 2019 od 10.00 na 
místním fotbalovém hřišti. V rámci progra-
mu vystoupili sokolníci z Letiště Praha a.s. 
a předvedli v praxi opeřené dravce – orla 

Václava a malou poštolku. Seznámili účast-
níky s jejich výcvikem, ochranou letadel, 
krmením a s mnoha dalšími zajímavostmi. 
S dravci se děti mohly vyfotit. Sokolníkům 
za jejich vystoupení moc děkujeme a věří-
me, že se v budoucnu opět setkáme. Akce 
se zúčastnilo na 80 dětí a dospělých.
Setkání baráčníci realizovali v rámci svého 
schváleného projektu na rok 2019 - „Přá-
telství člověka a zvířat“. Tento projekt je 
zaměřen proti týrání zvířat a otevírá vztah 
člověka k přírodě.
 Za Obec baráčníků Kněževes 
 Luděk Černý.

 

informace ze spolku Havlíček

V novodobé historii Spolku Havlíček  Kně-
ževes si rádi připomínáme kulatá výročí 
založení toho původního vzdělávacího 
a podpůrného Spolku Havlíček pro Kněže-
ves a okolí.

Letos je tomu již 95 let, kdy se sešlo v ne-
děli 8. srpna 1924 v místním hostinci U Běl-
ských, č. p. 4, 41 kněževeských občanů, kteří 
se stali zakládajícími členy nového spolku. 
Občan Vaňha přečetl připravené stanovy, 
které byly přítomnými schváleny a bylo za-
žádáno o jejich schválení příslušnými úřa-
dy. Tento zápis je uveden v Pamětní knize 
uložené v okresním archivu Praha-západ, 
kterou zavedl jeden ze zakládajících členů 
spolku pan Josef Bartoň
s přesvědčením, že se „vždy najde někdo, 
kdo bude mít zájem na věcech spolkových 
i národních a tyto po pravdě do Pamětní 
knihy zaznamená“. 

Před pěti lety, 8. listopadu 2014 , kdy Spo-
lek Havlíček slavil ve vinárně Hrnčírna 
v Kněževsi 90 let od svého vzniku, nás vel-
mi příjemně překvapil pan Robert Souček, 
od kterého jsme tehdy obdrželi darem „Pa-
mětní knihu spolku Havlíček v Kněževsi“ 
a publikaci „90 let založení spolku Havlí-
ček v Kněževsi“. Máme tak v naší spolkové 
knihovničce moc vzácné knížky, neboť obě 
vytvořil díky jeho velkému zájmu o histo-
rii spjatou s životy občanů Kněževse. Díky 
tomu jsme se dozvěděli jména těch, kteří 
byli na úplném začátku historie spolku 

a také prostřednictvím zápisů zajímavosti 
z jejich konání až do konce 40. let minulého 
století, kdy byla činnost spolku ukončena.
Současná činnost Spolku Havlíček Kněže-
ves navázala na tu původní v roce 2006, 
kdy začal pracovat přípravný výbor pod 
vedením paní Dagmar Marty Jelínkové. 
Občanské sdružení Spolek Havlíček bylo 
založeno na schůzce přípravného výboru 
s devíti kněževeskými občany, včetně sta-
rosty obce, v Kulturním domě v Kněževsi 
dne 20. ledna 2007. Všichni přítomní se sta-
li členy spolku. Byly přijaty stanovy, sídlo 

Spolek 
Havlíček
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bylo zvoleno na Obecním úřadě. Pro uctění 
památky původního Spolku Havlíček se 
občanské sdružení zaregistrovalo dne 8. 
srpna 2007, v den 83. výročí založení spol-
ku.
Posláním našeho spolku je podporovat ak-
tivity seniorů a postižených osob, pořádat 
vlastivědné vycházky, výlety, výstavky, 
účastnit se kulturních akcí a podporovat 
dění týkající se historie Kněževse a oko-
lí. Také spolupracovat s ostatními spolky 
v obci, s knihovnou, OÚ, MŠ a ZŠ Středo-
kluky. Patří sem také pomoc a péče pro ty, 
kteří přestávají být soběstační, aby získali 
kontakt s pečovatelskou službou nebo růz-
nými charitami. Dle našich finančních mož-
ností přispíváme členům spolku na nákup 
léků. Naším členem se může stát každý 
občan, nejen v důchodovém věku. Naopak 
bychom velmi rádi přivítali zájem mlad-
ších, kteří by rozšířili naše řady. 

 Za Spolek Havlíček: L. Kučerová

 
 
 

POZVÁNKA na BESEDU 
„ Ž I D L E   P R O   H O S T A “ 

 

Jan  N O V Á K    
&    

Danuše  R Ů Ž I Č K O V Á 
 

hraje hudební skupina „ K U D R N Á Č I “ 
 

18. října 2019 
pátek, 18.00 
Kulturní dům v Kněževsi  
(velký sál) VSTUP DOBROVOLNÝ 
 

Jan Novák – dálkový plavec 
- jako druhý Čechoslovák přeplaval kanál La Manche (1974) 
- pokořil jezero Bajkal (1990), řeku Angaru … 
- je považován za historicky nejúspěšnějšího československého dálkového 

plavce v chladných vodách 

Danuše Růžičková – krasojezdkyně  
- mnohonásobná mistryně republiky 
- několikanásobná medailistka z mistrovství Evropy  
- je považována za jednu z nejúspěšnějších krasojezdkyň z dob bratří 

Pospíšilů v kolové 
 

Na besedu srdečně zve Obec baráčníků Kněževes a OÚ Kněževes. 
Pro baráčníky – kroje či svérázy vítány. 

V chovatelství není nikdy klid a je to jako 
v přírodě. Zvířata chtějí každý den se nasy-
tit - mimo některých predátorů.  V domá-
cích dvorech, na rozdíl v přírodě, je třeba 
po nich i uklidit. A to znamená se svým 
chovům věnovat každodenně, sobotu nebo 
neděli nevyjímaje. 
A abychom mohli být klidní, že jim dáme co 
potřebují, je nutné se předzásobit hlavně co 
se objemu týká. A protože je po sklizni obilí, 
děláme zásoby zrní a slámy, pro králíky bylo 
třeba nasušit seno, čekáme na sklizeň kuku-
řice a krmné řepy.
Mimo tyto činnosti je čas vybírat zvířata 
k chovu, případně se postarat o nákup ple-
meníků. Plemeníky buď vyměňujeme nebo 
chodíme po výstavách a zvažujeme, které 
zvíře vybrat. V současné době v našem okolí 
proběhla výstava v Olovnici, Rudné a Sla-
ném, čekají nás výstavy ve Velvarech (28. - 29. 
9.), na Kladně 12. 10. (pouze 1 den), v Praze 
Modřanech (18. - 19. 10.), celostátní výstava 
v Lysé (15. - 16. 11.) a výstava krajská, také 
v Lysé (10. - 11. 1. 2020). A nakonec se může-
te těšit na Kněževeskou výstavu, která by se 
měla uskutečnit 25. - 26. 1. 2020.

Chtěl bych využít tento článek také k ná-
boru nových členů. Zájemci mohou kon-
taktovat v Kněževsi př. Boukala - tel.: 605 
356 364 nebo Michala Rákose - tel.: 607 
585 431, v Hostouni př. Hlůžeho - tel.: 
724 672 854, př. Olišara - tel.: 720 285 787.

Přeji všem, kteří mají doma nějaké zvířátko, 
aby z chovu měli radost.
 J. Boukal

chovatelé

ČSŽ – Klub Kněževes pořádá tradiční oblíbenou

DRAKIÁDU
pouštění draků a jiných létajících těles.

V sobotu 19.10. 2019  od 10.00–12.00
na sportovním hřišti v Kněževsi.

Srdečně zveme všechny fandy.
Odměny pro všechny zúčastněné!

Občerstvení pro děti zajištěno.

ČSŽ – Klub Kněževes pořádá

HALLOWEENSKOU PÁRTY
DLABÁNÍ DÝNÍ A ŘEPY
V sobotu 19.10. 2019 od 16.00

v KD Kněževes.

Dýně, nožíky, lžíce a svíčky s sebou! Řepy 
pro Vás máme. Všichni jste srdečně zváni! 

Občerstvení pro děti zajištěno.

ČSŽ – Klub Kněževes Vás zve do KD KNĚŽEVES

30. listopadu 2019 od 14.00 na
ODPOLEDNE S MIKULÁŠEM

Animační vystoupení „Divadélko v pekle“, tvořivé 

dílničky s vánočním motivem. Vánoční nadílka  

s příchodem Mikuláše, čertů a anděla.

VÁNOčNÍ TANEčNÍ ZÁBAVU
od  20,00 hodin

K tanci, poslechu  hraje skupina   „PREMIUM 

BAND“ Vstup: 90 Kč Tradičně velké množství cen!

SOUTěž O NEJHEZčÍ 
VÁNOčNÍ SVÍCEN

Příjem svícnů  v pátek   29. 11. 2019   
od 18.00 do 20.00 v KD 

Svícny vystavíme 30.11.2019 na dětské  

mikulášské v KD, kde budou bodovány všemi  

zúčastněnými. První tři svícny s nejvyšším  

počtem bodů budou oceněny.
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církev
 „nejde jenom o migranty...“

Určitě víte, že 28. září je svátek sv. Václava 
a Den české státnosti. Hlavně v Kněževsi na 
to nemůžeme zapomínat, protože v tento 
den se koná místní pouť (připomínám, že 
v 10h bude poutní mše sv. v kapli sv. Vác-
lava). Ale víte, že 29. září je Světový den mi-
grantů a uprchlíků? Pokud ne, máte pro to 
důvod, protože, i když se tato připomínka 
slaví už 105 let, datum jeho konání se něko-
likrát změnilo a letos se bude poprvé slavit 
na poslední zářijovou neděli.

K této příležitosti papež František napsal 
poselství, které nese výmluvný titul: „Ne-
jde jenom o migranty...“ Papež František 
nepopírá, že to je kontroverzní téma. Píše, 
že strach z migrantů a uprchlíků, z vydě-
děnců a cizinců a obecně z neznámých lidí 
může být oprávněný, ale že nesmí „ovliv-
nit naše jednání a myšlení natolik, že nás 
přivedou k nesnášenlivosti a uzavřenos-
ti“. Nesmíme zapomínat, že migrant nebo 
cizinec je v první řadě člověk, a že ve 
způsobu jak se k němu chováme, jde také 
o naše lidství.
Jedna Češka, která bydlela dlouho v jiných 
zemích v západní Evropě nebo v Americe, 

mi nedávno řekla, že pobyt v těchto ze-
mích změnil její pohled na černochy nebo 
cizince v Praze. Už nemá strach, protože 
oni jí připomínají přátele, které má v cizi-
ně, a jsou to pro ni lidé, s kterými je možné 
navázat vztah, a ne jenom cizinci.
Já sám jsem tady jako „migrant“, ale díky 
vašemu přijetí už se necítím úplně jako 
cizinec. Věřím, že ve vašem srdci je ještě 
místo pro lidi, kteří hledají v Čechách úto-
čiště nebo druhý domov... ať už přijedou 
z Ukrajiny, ze Sýrie nebo z Afriky.

 P. alain cleyssac, 
 administrátor farnosti

obecní knihovna
 ernest Hemingway 21. 7. 1899 – 2. 7. 1961

Narodil se v USA ve státě Illinois. Když 
v roce 1917 ukončil střední školu, právě 
vrcholila 1. světová válka. Dobrovolně se 
přihlásil k Červenému kříži a sloužil jako 
řidič sanitky na italské frontě. Byl raněn 
a nějaký čas strávil v lazaretu v Miláně. 
Drastické chvíle na bojišti v něm probudily 
celoživotní odpor k válce a násilí: ve vlastní 
tvorbě se soustřeďoval na otázku, jak člo-
věk projevuje odvahu a statečnost v krizo-
vých situacích. Zaujal souborem povídek 
Za našich časů (1925), románem Fiesta 
(1926), Sbohem armádo (1929) odehrávající 
se uprostřed válečných hrůz, Smrt odpole-
dne (1932) a Zelené pahorky africké (1935). 
V letech 1937-1938 pracoval jako novinář ve 
Španělsku. Tam vznikla jeho divadelní hra 
Pátá kolona (1938). V románu Komu zvoní 
hrana (1940) sugestivně vylíčil nepřehled-
nou situaci v bojujícím Španělsku, která 
tvoří pozadí milostného příběhu, trvajícího 
pouhé tři dny. Jako válečný dopisovatel byl 
svědkem bojů v Normandii, osvobození 
Paříže i bitvy v Ardenách. Následoval ro-
mán Přes řeku do stínu stromů (1950), Sta-
řec a moře (1952), Pohyblivý svátek (1964) 
a Ostrovy uprostřed proudu (1970). V roce 
1954 získal Nobelovu cenu za literaturu.
 P. Bareš
 obecní knihovna informuje

Najdete nás v 1. patře Obecního úřadu kaž-
dé pondělí od 16 – 18 hodin.

 Proč se vyplatí chodit do knihovny 

 (postřehy knihovníků)

1) Jdu do knihovny – bude vždy znít lépe 
než – jdu do hospody.
2) V knihovně se můžete schovat před deš-
těm, i když jste bez peněz.
3) Až zestárnete, budete si v knihovně stále 
připadat jako mladičký student.

4) Nákupy oblečení jsou povrchní, knihami 
živíte duši.
5) Bažení po nových vědomostech z vás 
dělá lepšího člověka.
6) Půjčovat si knihy je mnohem levnější, 
než je kupovat.
7) Čím více je programů v televizi, tím 
méně je na co se dívat.
 
 novinKa: 

od září letošního roku každé pondělí od 
17 – 17,30 hod. ČTEME DĚTEM – vhodné 
pro děti 3 – 6 let v doprovodu rodičů nebo 
prarodičů.
V dnešní době nadužívání digitálních 
technologií chybí mluvené slovo, které 
nelze ničím nahradit. Svět se stává čím 
dál komplikovanějším a není v lidských 
možnostech pojmout všechny informa-
ce. V dnešním mediálním světě má kniha 
silnou konkurenci – současná média jsou 
velice přitažlivá, líbivá, podnětově jedno-
duchá a jednoznačná. Oproti tomu je četba 
náročná a vyžaduje, zejména u dětí, které 

ještě číst neumí přítomnost blízké osoby. 
Příběhy a pohádky jsou nejpřirozenější 
a nejzajímavější cestou za poznáním světa. 
Dávají dětem víru a naději v dobro, uka-
zují jim, že je správné za dobro bojovat, 
chránit slabé a vzájemně si pomáhat. Dítě, 
které má nouzi o pohádky bude „brzy 
staré“ a předčasně vytrženo z dětského 
světa. Pro rozvoj čtenářské dovednosti je 
nezbytné, aby si děti i dospělí sami hle-
dali příležitosti ke čtení a byli aktivními 
čtenáři. Pojďme to tedy našim nejmenším 
usnadnit a pojďme jim ukázat, jaká zába-
va a dobrodružství to může být. Těšíme se 
na vás každé pondělí v 17 hodin. Uvítáme 
také nové nápady. Svoje podněty nám mů-
žete psát na email:222knihovna@seznam.
cz nebo přijít za námi v pondělí odpoledne 
do knihovny.
výzva: pokud máte doma dětské knihy 
a dětské deskové hry, které již nevyužijete 
můžete je darovat - soupis nám můžete za-
slat na uvedená email.
 ivana Hrdinová,
 obecní knihovna
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napsali 
jste nám
 cvičení pro zdravá záda

Na konci srpna se v sále KD v Kněževsi ko-
nal tříhodinový workshop s fyzioterapeut-
kou z nedalekých Malých Číčovic Lenkou 
Chuchutovou. Lenku jsme pozvali, aby 
nám ukázala, co si se svým tělem v běž-
ném každodenním režimu počít, aby nás 
neustále nebolela záda a netrpěli jsme při 
sezení u počítače, v autě a postávání doma 
v kuchyni či v předklonu na zahrádce. Zá-
jemců z Kněževsi i přilehlého okolí byla 

spousta – je vidět, že téma je pro všechny 
velmi aktuální, a nakonec se sešlo přes dva-
cet cvičících účastníků, pány nevyjímaje. 
Během cvičení nám Lenka vysvětlila, jak 
správně stát a sedět, jak se protáhnout bě-
hem dlouhého sezení či stání. S overbally 
jsme se naučili mobilizovat a „hydratovat“ 
páteř. Došlo na všechny partie zad od krční 
až po bederní a tzv. „esíčka“. Zjistili jsme, 
že malými změnami v našich pohybových 
stereotypech se můžeme postupně zbavit 
chronické bolesti zad a dopracovat se ke 
zdravější tělesné schránce. Zkoušeli jste 
třeba někdy jen tak obyčejně stát u zdi? 
Nebo se jen zastavit, uvědomit si svoje tělo 
a poslouchat, co vám říká? 3 hodiny uběhly 
jako voda i s malými přestávkami na pití 
a malé občerstvení, které jsme účastníkům 
přichystali. Veliký dík patří Lence, která 
své práci nejen velmi dobře rozumí, ale do-
káže své poznatky předat srozumitelnou 
a zábavnou formou. Srpnový workshop tak 

určitě nebyl poslední – další cvičení bude 
po Vánocích a o jeho termínu budeme včas 
informovat. Ještě jednou tedy díky za pří-
jemné sobotní dopoledne a teď honem ze 
židle a protáhnout se.
 
 eliška Králová

 Hasičský potěr na návštěvě

 u Krakonoše

6..- 8. září jsme si po třech letech zopakovali 
soustředění na horách. V pátek za pěkného 
dne jsme si užili nápaditý program, který 
pro nás připravila lektorka z environmen-
tálního centra ,,krtek“ Bc. Martina Teplá. 
Tak jsme se zabrali do hry, že jsme málem 
nestihli ani večeři na Modrokamenné bou-
dě, kde jsme byli ubytováni. Paní lektorka 
nám ještě krom pochvaly za dobře splněné 
úkoly věnovala hezké dárečky, abychom 
na Krkonoše nezapomněli a už jsme uhá-
něli na boudu, rychle rozdělit pokoje a šup 
na večeři. Řízek s kaší nám vlil novou ener-
gii do žil a než Jirka s Lenkou mrkli lítá-
me po hřišti a honíme merunu až do úplné 
tmy. Když už opravdu není vidět na ba-
lón máme v záloze ještě na zklidnění hru 
,, město, moře, kuře….“ takže pro změnu 
musíme zapojit tu věc, co se jí říká mozek. 
Než mrkneme je 10 hodin a to znamená od-
chod do postele!!!
Sobotní ráno nás teda moc nenadchlo, prší 
a předpověď není povzbudivá. Po 9. ho-
dině to vypadá že déšť ustane, tak po po-
radě vedoucích rozhodujeme, hasiči něco 
vydrží a vyrážíme s malým zpožděním 
do lezeckého parku u lanovky. Rozděleni 
podle vlastního uvážení a řádně proškole-
ni instruktory vyrážíme do boje s vlastním 
tělem a strachem z výšek na cca tříhodino-
vou hodně náročnou cestu po lanech mezi 
stromy. Lenka je velmi překvapená, jak 
jsme to všichni s přehledem a hlavně stateč-
ně zvládli, ale říká, že teda chvílemi měla 
o nás pěkný strach, je ráda že jsme všich-
ni nohama pevně na zemi. A už je tu další 
výška, lanovka na Černou horu - jedeme 
na oběd do kiosku U staré lanovky. Jenže 
po půlce cesty to vypadá, jako bychom spíš 
jeli na mléčnou farmu ke Krupičkům, není 
vidět na krok, všude mlha jako MLÉKO. 
Po obědě se to nelepší, mrholí a tím pádem 
je slíbené ježdění na lodičkách definitivně 

odepsané, je nám to moc líto, ale nepláčeme 
a vyrážíme pěšky na cca. sedmikilometro-
vou zpáteční cestu k chatě. Všichni to zvlá-
dáme v pohodě jen Lenka se ulejvá a v půli 
cesty si stopla jedno ze tří aut které cestou 
potkáváme (má nemocné koleno), ale bez 
dozoru rozhodně nezůstáváme dohlíží na 
nás kromě Jirky ještě Fanda, Kamča, Jakub, 
Jarda, Ondra, Lucie, Olí a Tonda. Všem moc 
děkujeme. Na chatě jsme mile překvapeni, 
personál nám zatopil abychom se mohli 
usušit, to vskutku oceňujeme. Taky jsme 
jim za odměnu večer za doprovodu ukulele 
zahráli a zazpívali, jistě byli rádi jsme totiž 
,,perfektně sladěni“. Co teda
nikoho nenapadlo že ještě před zpíváním 
a v mrholení zdrhneme honit balón na hři-
ště ,,nejsme blázni, asi jsme letadlo“. K ně-
čemu je to dobré, dneska nás nemusí nikdo 
honit v 10 do postele, jdeme dobrovolně 
a dokonce dřív.
V nedělní ráno nám Krakonoš už zase přeje 
a tak po snídani balíme, uklízíme, loučíme 
se a vyrážíme na slíbenou bobovou drá-
hu do Mladých buků, hurá jsme tu první 
a sami. Po dvou slíbených jízdách máme 
pocit, že je to málo tak utrácíme zbytky 
korun za nášup. Když se dost vyjezdíme 
jdeme na oběd a vyrážíme natěšeně k do-
movu, jsou i tací, kterým už se stýská. Paní 
řidička Jarka nás úplně bezpečně a s pře-
hledem dováží v předpokládaném čase 

Zahrádkáři
 Poděkování spolku zahrádkářů

Baráčníci z Kněževsi děkují členům zahrádkářského spolku v Kněževsi, kteří svým umem a zkušenostmi pomáhají zkrášlovat okolí 
kolem Baráčnické Rychty. Stali se i členy Obce baráčníků Kněževes. Udělali si brigádu v pátek 30. 8. a upravili záhony a zeleň kolem 
Rychty. Když pojedete nebo půjdete kolem, uvidíte jejich výsledek. Jedná se o tetičky – Uhlíková, Novotná a Záleská, pomáhá jim Baráč-
ník a Hasič soused Matyášek.
 Za Obec baráčníků Kněževes Luděk Černý, rychtář.
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do Středokluk zpátky k maminkám a ta-
tínkům. Děkujeme jí potleskem a rychle 
se loučíme s příslibem, že si to opět někdy 
zopakujeme se vzápětí vrháme k rodičům, 
jako kdybychom je neviděli nejméně měsíc. 
Děti ! až na nepatrné drobnosti a růžové 
ponožky jste byly všichni skvělí a hodní dě-
kujeme Vám a děkujeme také Vám Všem, 
kteří jste nám s dětmi ochotně pomáhali. 
Jirka a Lenka

 cvičení s dětmi

Milé Kněževačky, Kněževáci a Kněževáčci,
1. 10. 2019 jsem oficiálně zahájila cvičení 
s dětmi v místním kulturním domě, a to ka-
ždé úterý od 17:45 hodin. 

Cvičení je především určeno pro děti od 5 
do 12 let. První hodinu cvičení jsem byla 
nucena s sebou vzít i Martínka, kterému 
je 3 a půl  roku a mile mě překvapil. Proto 
jsem se rozhodla cvičení rozšířit i o mladší 
děti, a to od 3 let. 
Jak probíhá hodina cvičení? Poté, co děti 
přijdou, převléknou se do cvičebního 
(kraťasy či tepláky, legíny a tričko) a přezu-
jí do vhodné obuvi, mohou  si ještě chvíli 
hrát, běhat…
Následně děti svolám k sobě a řekneme si 
pár pravidel ohledně cvičení, poslouchání 
atd. Začínáme většinou rozcvičkou, která 
se skládá z jednoduchých aerobikových 

prvků – chůze, zvedání kolen, paty vpřed, 
krok stranou, skákání přes švihadlo bez 
švihadla, box či skákání panáka. Tímto se 
skvěle zahřejeme a můžeme pokračovat 
dál opičí dráhou. Děti napřed musí snožmo 
doskákat k žebřinám. Žebřiny postupně 
přelezou zprava doleva a následně prole-
zou tunelem. Dále musí proskákat obruče 
položené na zemi, opět podlézt překážku 
a přeskákat, či přeběhnout lavičku. Poté 
děti čeká slalom a dále cesta po molitano-
vých puzzle, kde na jedné straně mají ru-
čičky a na druhé nožičky. Pak už je čeká jen 
žíněnka, na které musí předvést buď kotr-
melec, nebo válet sudy.
Opičí dráhu jedeme dokola asi 3x či 4x. 
Následně buď zase cvičíme aerobikové 
prvky, nebo běháme po tělocvičně popře-
du, pozadu, či bokem. Nyní máme už tak 
30 minut za sebou a čeká nás další zábava. 
Děti se seřadí a samy si určí, jaké zvířátko 
budeme napodobovat. Chodíme například 
jako čáp, rak, krab či pejsek nebo skáčeme 
jako žabičky či opičky. Děti nejraději napo-
dobují hada, proto pokud se chystáte cviče-
ní navštívit, nedávejte dětem bílé oblečení.

Nyní začínáme posilovat. Posilujeme hýž-
dě, břicho a záda. K posilování využíváme 
jak svého vlastního těla, tak například over-
bally  a větší děti i činky. 
Po posilování se pořádně protáhneme a vy-
dýcháme. Děti si společně zatleskají a za 

odměnu vždy obdrží razítko buď na ruku, 
či jinou část těla, nebo do předem obdrže-
ných zápisníčků. Někdy čeká děti i sladká 
odměna. 
Společnými silami uklidíme tělocvičnu 
a děti si ještě mohou zahrát posledních pár 
minut hry, jako Rybičky rybáři jedou, či 
Mrazíka.

a co tedy děti na toto cvičení potřebují? 
Pouze vhodnou (sálovou) obuv a nějaké 
pití s sebou. Popř. ručníček na otření, když 
z nich poteče pot 

Po dětském cvičení bude od 12. 11. 2019 ná-
sledovat cvičení jógy. Pokud budete mít zá-
jem, ráda vás uvidím. Nezapomeňte si vzít 
s sebou na cvičení podložky na jógu a deku 
na přikrytí. Cvičíme bosé, není tedy nutná 
žádná speciální obuv. 

 KaBeLová TeLeviZe 

 a inTerneT v KněževSi

Milí spoluobčané,
rádi bychom vás v rámci tohoto čísla Kně-
ževáku informovali o důležitých změnách 
provozu kabelové televize a internetu u nás 
v obci, které se dotknou všech občanů, kte-
ří kabelovou TV dnes využívají, ale i těch, 
kteří ji nevyužívají.

nejprve trocha historie
Na základě šetření Českého telekomuni-
kačního úřadu, vyplývajícího ze stížnos-
ti občanů na zhoršení příjmu TV signálů 
při stavbě Obchodně tranzitního areálu 
v Kněževsi (haly ALP) v letech 1998-1999, 
bylo rozhodnuto, že došlo příčinou stavby 
„obchodně tranzitního areálu“ ke snížení 
úrovně i kvality TV obrazu v obci tak, že 
nesplnily závazné technické požadavky, 
stanovené normou  ČSN 36 7211.

V rámci stavebního řízení došlo k vyme-
zení zastíněných objektů a investor stav-
by vybudoval jako náhradu  televizního 
a rozhlasového signálu síť televizních ka-
belových rozvodů, dále jen TKR   (územ-
ní rozhodnutí č.j. SÚ-2118/00-Ga ze dne 

30.6.2000).  Na základě uzavřené smlouvy 
o spolupráci z 5. 12. 2000 (ALP, Obec Kně-
ževes, Elma Kladno) a následné smlouvy 
převzala Obec Kněževes TKR do svého 
vlastnictví se závazkem zajistit jeho pro-
voz vždy alespoň pro účely náhrady tele-
vizního a rozhlasového signálu (zejména 
dle zákona č 151/2000 Sb. o telekomunika-
cích). Jako provozovatel zajišťovala po ce-
lou dobu provoz TKR firma Elma Kladno 
s.r.o. Základní nabídka programů v TKR 
obsahovala programy, které v době zastí-
nění byly vysílány z vysílačů „Cukrák“ 
a „Žižkov“ a na základě smluv byly pro-
vozovateli hrazeny a občanům poskytnuty 
tímto zdarma.

Jelikož pozemní vysílání TV signálu pro-
dělalo od roku 2000 mnoho změn od digi-
talizace přes dostupnost nových vysílačů, 
bylo provedeno nové šetření k posouzení 
stávající kvality příjmu televizního a roz-
hlasového vysílání v obci. Toto měření se 
uskutečnilo dne 10. dubna 2019, z něhož 
byl pořízen záznam o měření pokrytí v obci 
Kněževes (záznam č. 1903-276-00/1M), 
z kterého vyplývá, že příjem DVB-T a DVB-
-T2 je v tomto prostoru v současné době 
bezproblémový.

Problémy současného řešení
Jak vyplývá z výše uvedeného historického 
kontextu, vlastníkem sítě TKR je naše obec. 
Toto se v průběhu času ukázalo jako veliká 
nevýhoda a vlastně jako danajský dar obci 
ze strany tehdejšího vlastníka  hal ALP. 
Důvodem pro toto tvrzení je skutečnost, že 
obec Kněževes musela zajistit nejen dlou-
hodobý provoz TKR prostřednictvím fir-
my Elma Kladno s.r.o., ale také pravidelný 
servis a nezbytné investice do technologie 
a infrastruktury. Tyto investice se dají roz-
dělit na investice do běžného servisu a pro-
vozu, ale také na investice vynucené stár-
nutím některých prvků TKR. V neposlední 
řadě to jsou investice vynucené legislativ-
ními změnami v normách šíření TV signálu 
z analogového na digitální. Výše investic, 
které naše obec musela za poslední roky 
do TKR takto investovat, se dají počítat 
v jednotkách statisíců ročně, což je finanční 
zátěž naprosto neodpovídající výsledným 
benefitům pro občany.

Nespornou nevýhodou současných kabe-
lových rozvodů je absence technologie pro 
šíření internetového signálu. Jinými slovy, 
občané neměli možnost kabelové rozvody 
využít k připojení domácností k internetu, 
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což by v případě existující metalické infra-
struktury bylo více než vhodné.

výchozí předpoklady
Vzhledem k tomu, že je již v procesu další 
legislativní změna přechodu z digitálního 
normy vysílání DVB-T na DVB-T2, stála 
naše obec před další vysokou a nesmysl-
nou investicí do současné infrastruktury 
TKR.
V průběhu roku 2019 tedy naše obec vstou-
pila do jednání s dalšími společnostmi ved-
le Elma Kladno s.r.o., které se problemati-
kou provozu lokálních kabelových televizí 
zabývají. Na základě nabídek byla vybrána 
pro finální jednání firma KATRO SERVIS 
spol. s r.o. (dále jen KATRO), což je společ-
nost, která již od roku 1991 aktivně posky-
tuje své služby ve formě provozu lokálních 
kabelových televizí pro více než 30.000 
zákazníků či domácností. Firma KATRO 

předložila naší obci nejzajímavější a nej-
komplexnější nabídku. Tato nabídka byla 
dále na společných jednáních mezi obcí 
Kněževes a firmou KATRO kultivována 
tak, aby byla co nejvýhodnější pro naši obec 
a její občany a aby v našich specifických 
podmínkách přinesla občanům co největší 
užitek a obec zbavila nesmyslných finanč-
ních nákladů na provoz, které mohou být 
využívány daleko smysluplněji. V průběhu 
léta byla sjednána finální podoba vzájemné 
spolupráce.

výsledná dohoda
Výsledkem společné dohody mezi obcí 
Kněževes a firmou KATRO je, že obec 
Kněževes pronajme firmě KATRO kabe-
lové rozvody na dobu 15 let za symbolic-
kou částku 1.000 Kč ročně. Firma KATRO 
recipročně zajistí kompletní technickou 
modernizaci sítě, do které v první fázi na 

přelomu letošního a příštího roku investuje 
více než 1.000.000,- Kč. Firma KATRO sa-
mozřejmě rovněž zajistí a bude financovat 
veškerý následný provoz TKR a její servis. 
Firma KATRO se zavázala, že formáty vy-
sílaných kanálů budou v budoucnu vždy 
minimálně na úrovni nejlepšího formátu 
daného kanálu, který je nabízen zdarma 
v rámci televizního vysílání šířeného vzdu-
chem. Rozvody TKR zůstanou nadále ve 
výhradním vlastnictví obce Kněževes a to 
včetně investic vložených do TKR firmou 
KATRO.
Pro domácnosti firma KATRO rovněž zajis-
tí výměnu veškerých koncových zařízení, 
resp. instalaci nových koncových zařízení 
a to ZDARMA.

A v neposlední řadě firma KATRO technic-
ky rozšíří možnosti TKR tak, aby vedle TV 
signálu mohl být po kabelovém rozvodu 
rovněž šířen pro občany internetový signál.
Co to znamená pro občany Kněževsi?
Každá domácnost, která má zaveden kabe-
lový rozvod získá následující možnosti:
Výběr nových balíčku služeb kabelové TV 
v nejlepší dostupné kvalitě.

Základní balíček TV START bude zpoplat-
něn symbolickou částkou 100,- Kč  měsíčně.
Možnost připojení internetu do domácnos-
ti po kabelu jako alternativu k současným 
možnostem připojení (KLFree, LTE či DSL 
od O2, T-Mobile nebo Vodafone).  Základ-
ní balíček internetového připojení s para-
metry 100/10 Mbit a agregací max. 1:4 bude 
zpoplatněn základní sazbou 299,- Kč mě-
síčně s dalším možným cenovým zvýhod-
něním, vizte dále.
Koncové zařízení pro příjem kabelové te-
levize a modem pro příjem internetového 
signálu včetně montáže zdarma.
Možnost objednat si další dostupné služ-
by jako IPTV (lze přirovnat např. k O2 TV 
nebo současné službě Sledovanitv.cz), kde 
je možné např. nahrávání pořadů, spuště-
ní zmeškaného pořadu až 50 hodin od jeho 
odvysílání, apod.
Možnost zřídit si pevný telefon s technolo-
gií VoIP s bezpaušálním voláním v rámci 
sítě VoIP. Technickou podporu 7 dní v týd-
nu / 24 hodin denně.

Jaký bude další postup pro občany 
Kněževsi
Každá domácnost, která má sjednanou 
smlouvu o provozu kabelové TV se součas-
ným provozovatelem firmou Elma Kladno 
s.r.o.,  obdrží výpověď této stávající smlou-
vy. Výpovědi stávajících smluv Vám budou 
buď individuálně doručené a nebo je mož-
nost podpisu na obecním úřadě, vizte dále.
Každá domácnost bude mít možnost po-
depsat smlouvu novou s firmou KATRO 

PŘIPOJENÍ K INTERNETU 
A TV PO KABELU!

KNĚŽEVES

+420 487 07 00 07    /    katro@katro.cz    /    www.katroservis.cz

NAHRÁVKY POSUN V ČASEPAUZA HD VYSÍLÁNÍAŽ 4 ZAŘÍZENÍ

Když připojení
k internetu a TV,
tak jedině od KATRA!

 Internet více než

500 Mbit

Více než  150  
programů

VYUŽIJTE JEDINEČNÉ NABÍDKY
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v rozsahu služeb, jaký si kdo vybere. Mož-
nost je sjednat si jen TV, jen internet, a nebo 
všechny možné kombinace výše uvede-
ných služeb. Služba internetu bude zpro-
vozněna nejpozději do 31.3.2019.
Současní načerno připojení uživatelé 
a neplatiči budou postupně odpojováni.

Firma KATRO nabízí občanům Kněževsi 
ještě další zvýhodnění. Ve dnech 14. – 15. 
listopadu 2019 od 9:00 do 17:00 hodin bude 
v prostorách obecního úřadu probíhat pod-
pisová akce smluv. Občané, kteří se dostaví 
v tomto termínu osobně a podepíší výpo-
věď stávající smlouvy a podpis nové, do-

stanou službu INTERNET za zvýhodněnou 
cenu (např. základní balíček INTERNET za 
zvýhodněnou cenu 199,- Kč měsíčně, oproti 
standardním 299,- Kč).
Pokud by se uvedený termín podpisové 
akce ještě měnil, budeme Vás neprodleně 
informovat.

Nabídka služby kabelové televize 

Jedná se o nabídku stávající programové skladby, která bude rozšířena o prémiové programy. Služba              
TV bude zákazníkovi spuštěna ihned po podepsání smluvních dokumentů. 

TV START 

100 Kč

č

 
stávající prg. . + eČ skoslovensko, Golf Channel, CS Film/CS Mini, Leo TV, 

Sport 5 

    

TV STANDARD 

150 Kč 
stávající prg. . + 

programová nabídka  START 

Baby TV, Nickelodeon, National Geographic, National 
Geograpic Wild, Viasat Nature, Animal Planet, Eurosport 2, 
TLC, IDX 

 

Nabídka služby internet 

100/10 Mbit  150/15 Mbit  300/30 Mbit  500/50 Mbit 

modem ZDARMA  modem ZDARMA  modem ZDARMA  modem ZDARMA 

instalace ZDARMA  instalace ZDARMA  instalace ZDARMA  instalace ZDARMA 

standardní cena  standardní cena  standardní cena  standardní cena 

299 Kč   399 Kč   499 Kč   599 Kč  

       

zvýhodněná cena  zvýhodněná cena  zvýhodněná cena  zvýhodněná cena 

199 Kč   299 Kč   399 Kč   499 K499 Kč 

 

Závěrem 

Milí spoluobčané, jsme velice rádi, že se po dlouhém čase křeče s provozem TKR naší obci podařilo                
posunout řešení situace TKR do 21. století a věříme, že výše uvedené oceníte a že pro nás všechny                  
bude nová situace dobrou lokální alternativou a hlavně celkovým přínosem. 

Budeme se Vám snažit informace ještě dále zpřístupňovat a zpřehledňovat ať už v rámci dalšího              
čísla Kněževáka a nebo průběžně prostřednictvím Kněževeského e-Věstníku. 

Za informační komisi obce Kněževes zpracovali Robert Souček a Jan aŠ rapatka 
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naši sousedé
Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rub-
rice „Naši sousedé“ vám představíme 
další členy fotbalového týmu. Práci 
s touto rubrikou si daly dvě šikovné - 
možná budoucí - novinářky z Kněževsi.
   
Jsme holky z Kněževsi Ema Dvořáková 
(10) a Zuzana Preclíková (8) a na úvod 
musíme říct, že nejsme klasické fanynky 
fotbalu. Neznáme pravidla, nevíme, co 
je ofsajd, co už je faul a kdy je to postr-
kování ještě v rámci pravidel a vlastně 
ani moc nechápeme, že ty kluky hodi-
nu a půl baví běhat za míčem. Ale jsme 
zvědavé, a když začal hrát brácha fotbal 
za Kněževes, tak jsme ho šly podpořit 
a chtěly jsme o tom taky něco vědět. 
Takže teď už víme, co nás zajímá: kolik 
těm klukům je, co studují nebo kde pra-
cují, jaké mají rádi filmy a co jim nejvíc 
chutná. Tak se o to s vámi chceme po-
dělit, abyste věděli, kdo za naši vesnici 
hraje fotbal.

 Šimon Pitterman

 útočník

Kolik ti je a co studuješ?
Je mi 17 let a studuji obchodku.
Kterému fotbalistovi nejvíc 
fandíš?
Asi je to Christiano Ronaldo.
Kolik už jsi dal gólů?

Zatím ještě nic, ještě nejsem takový střelec.
co bys řekl o svých spoluhráčích?
Jsou to fajn kluci. Jsme správný tým a mys-
lím, že nám to dobře pošlape.
Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Zelňačka, mám opravdu moc rád zelňačku.
věnoval ses jako dítě nějakému sportu?
Jako dítě jsem dělal atletiku a potom jsem 
začal hrát fotbal.

 ondřej Staněk 

 záložník

Kolik vám je a jaké je vaše po-
volání?
Je mi 32 let a pracuji ve společ-
nosti, která vyrábí sýry.
věnoval jste se jako dítě něja-
kému sportu?

Dělal jsem hodně sportů, všechno co šlo 
s míčem. Basketbal jsem hrál, volejbal, fot-
bal.
Jak dlouho hrajete za Kněževes?
Asi 10 nebo 11 let, už je to dlouho.

Jakému týmu fandíte?
Já fandím více týmům, je to Viktorka Žižkov, 
Manchester United a kněževeskému týmu.
Jaký je váš nejoblíbenější film?
To je těžké říct, těch je víc. Třeba Pulp fiction.

 Filip Tlapa

 obránce

Kolik ti je a co studuješ?
Je mi 19 let a studuji Obchodní 
akademii v Praze.
Jakému týmu fandíš a kdo je 
tvůj nejoblíbenější fotbalista?

Fandím Spartě, protože tam blízko bydlím 
a potom ještě Chelsea a Realu Madrid.
Jaký je váš největší zážitek z fotbalu?
Když jsem poprvé nastoupil na domácí zá-
pas, tak to byl neskutečný zážitek.
Jak dlouho hraješ za Kněževes?
Jenom 2 měsíce.
věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
12 let jsem hrál florbal, ale už nevím, jestli 
budu pokračovat. Teď hraju fotbal za Kně-
ževes.
Jaký je tvůj nejoblíbenější film?
Já mám rád kvalitní filmy, které mají vysoké 
hodnocení a které za něco stojí.

 Petr Popelář

 stoper

Kolik vám je let a jaké je vaše 
povolání?
Je mi 30 let a pracuji jako ob-
chodní zástupce firmy Servind.
Jakému týmu fandíte?

Fandím Manchesteru United a Realu Mad-
rid.
Jaký je váš největší zážitek z fotbalu?
Pro mě asi postup do 3. třídy.
Jak dlouho hrajete za kněževeský tým?
Za Kněževes hraju 12 let.
věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Dělal jsem ještě hokej a cvrnkal jsem čáru.
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Já jich mám víc, ale nejvíc mi asi chutná 
steak a prostě maso.

 Tomáš Besperát

 krajní záložník

Kolik vám je let a jaké je vaše 
povolání?
Je mi 32 let a jsem marketingový 
manažer.
Jakému týmu fandíte a kdo je 

váš nejoblíbenější fotbalista?
Fandím Arsenalu a fotbalista – to je těžký, 
těch je víc.
Jaký je váš největší zážitek z fotbalu?
Asi zápas Arsenalu v Londýně.
Jak dlouho hrajete za kněževeský tým?
Za Kněževes hraju zhruba 3 roky.

věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Dělal jsem hlavně tenis, asi 15 let.
Jaký je váš nejoblíbenější film?
Třeba Gladiátor.
 
 radek rákos

 útočník

Kolik vám je let a jaké je vaše 
povolání?
Je mi 21 let a už pracuju.
Jakému týmu fandíte a kdo je 
váš nejoblíbenější fotbalista?

Fandím Slávii Praha a oblíbený fotbalista je 
Souček.
Jaký je váš největší zážitek z fotbalu?
Asi postup Slávie do čtvrtfinále evropský 
ligy.
Jak dlouho hrajete za kněževeský tým?
Za Kněževes hraju asi 2 roky.
věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Nedělal.
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Tak to určitě řízek.
 
 Karel vtípil

 útočník

Kolik vám je a jaké je vaše po-
volání?
Je mi 25 let a dělám v restauraci 
číšníka.
Jakému týmu fandíte a kdo je 

váš nejoblíbenější fotbalista?
Fandím Spartě a nejoblíbenější fotbalista je 
Wayne Rooney.
Jaký je váš největší zážitek z fotbalu?
Asi když vyhraje Sparta.
věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Nedělal jsem žádný sport.
Jaký je váš nejoblíbenější film?
Já jsem fanda do Marvelů, takže nejvíc se mi 
líbí asi Avengers.
 
 Marek Dědouch

 stoper

Kolik vám je a jaké je vaše po-
volání?
Je mi 31 let a jsem strojní inženýr, 
konstruuji tramvaje.
Jaký je váš nejoblíbenější fotba-

lista a jakému týmu fandíte?
Asi nemám nejoblíbenějšího fotbalistu, mám rád 
takový ty běhavý typy. Mám rád Real Madrid.
věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Celý život jsem hrál fotbal, v dorostenecké 
i žákovské lize a potom jsem šel na vysokou, 
tak jsem s tím seknul.
Jaký je váš nejoblíbenější film?
Já na televizi nekoukám, ale mám rád seriál 
Big Bang Theory.
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PiD
 regionální den PiD ve Strančicích 

 12. 10. 2019

Na sobotu 12. října 2019 připravujeme le-
tošní poslední akci zaměřenou nejen na 
historickou dopravní techniku. Ve stře-
dočeských Strančicích se uskuteční další 
z oblíbených tzv. Regionálních dnů PID, na 
který chystáme tradiční nostalgické jízdy 
autobusy či vlaky do okolí Ladova kraje. 
Čekají na Vás zajímavé komentované pro-
hlídky ve hvězdárně v Ondřejově, která tu 
na kopci Žalov stojí více než sto let a patří 
k nejdůležitějším vědeckým pracovištím ve 
svém oboru v Evropě. Milovníci dobrého 
piva jistě ocení prohlídky Velkopopovické-
ho pivovaru, kam budou zajištěny mimo-
řádné jízdy po železniční vlečce ze Strančic. 
K návštěvě také doporučujeme Památník 
Josefa Lady v Hrusicích, který návštěvníky 
seznámí s dílem oblíbeného českého ma-
líře, ilustrátora a spisovatele, autora slav-
ného kocoura Mikeše či ilustrátora dobré-
ho vojáka Švejka. K vidění i svezení bude 
nejen československý „erťák“, jehož různé 
varianty byly vyráběny tehdejším národ-
ním podnikem Karosa především v 60. le-
tech minulého století, ale také příměstská 
verze kloubového Ikarusu či model dál-
kového meziměstského autobusu Karosa 
ŠD 11. Na železnici se objeví tzv. žabotlam, 
který cestující sveze na hlavní trati z Prahy 
do Strančic, nebo motorový vůz řady 131 
„Hurvínek“, jenž zajistí spojení do Velkých 
Popovic. Mimořádně bude na den PID pro-
dloužen i jeden obrat vlakové soupravy 
z Posázavského Pacifiku vedený dieselo-
vou lokomotivou s patrovými velkoprosto-
rovými vozy řady Bmto.

 Zdroj: PiD inForMaČnÍ 
 ZPravoDaJ, Číslo 17 / 2019

 nebojte se mobilní aplikace 

 PiD Lítačka

Všechny jízdenky PID pro jednotlivou jíz-
du pro Prahu a Středočeský kraj už rok 
snadno zakoupíte v mobilu. Když byly na 
počátku léta 2019 osazeny do všech praž-
ských tramvají bezkontaktní terminály, 
které umožňují si zakoupit trojici základ-
ních jízdenek PID, setkalo se to s velkým 
ohlasem veřejnosti. I média informovala, 
že Praha konečně umožňuje koupi jízdenek 
moderním způsobem.
Přitom už od srpna 2018 mají všichni 
Pražané, obyvatelé Středočeského kraje 
i návštěvníci tohoto regionu možnost si 
koupit veškerý sortiment jednotlivých jíz-
denek PID (s platností od 15 minut po 3 

dny) v mobilní aplikaci PID Lítačka. Stačí 
k tomu chytrý mobilní telefon a platební 
karta (a ani nemusí být bezkontaktní).
Přestože spuštění aplikace PID Lítačka 
bylo v srpnu 2018 výrazně komunikováno, 
mnoho cestujících stále tuto možnost ne-
zaregistrovalo. Někteří třeba stále zůstali 
u SMS jízdenek. Ty ale neplatí ve vlacích 
a příměstských autobusech a bez české SIM 
karty je nemohou využít ani turisté. Apli-
kace PID Lítačka už tato omezení nemá. 
Může jí využívat Čech i turista, člověk 
s kontaktní či bezkontaktní platební kartou, 
ceny jízdenek jsou bez přirážek či poplatků 
za odeslání SMS a jízdenky platí ve všech 
prostředcích PID v Praze a na celém území 
Středočeského kraje.

co hlavně aplikace PiD Lítačka umí?
Najde vám nejvhodnější spojení a současně 
nabídne správnou cenu jízdného. Pokud 
máte dlouhodobý kupón na nějaké pásmo 
v PID, při vyhledání ceny za jízdu zohled-
ní tento kupón a nabídne již jen potřebnou 
doplňkovou jízdenku pro kupónem nepo-
krytá pásma. Nabízí celý sortiment jízde-
nek PID platných v Praze a Středočeském 
kraji (jízdenku platnou od 15 minut ve Stře-
dočeském kraji až po třídenní jízdenku pro 
území Prahy).

Jízdenky z aplikace nemají žádné omezení 
platnosti jako SMS jízdenky. Je možné je 
využít plnohodnotně ve všech prostředcích 
Pražské integrované dopravy.
Aplikaci mohou využít plnohodnotně i za-
hraniční turisté, neboť je k dispozici i ang-
lická verze.
Po uložení vaší platební karty koupíte jíz-
denku, na kterou jste zvyklí, na dvě klik-
nutí. Umožňuje nakoupit až 10 jízdenek 
najednou (vhodné při cestě větší skupiny 
cestujících). Jízdenky si můžete nakoupit 
do zásoby a aktivovat je, až když potřebu-
jete. Aktivaci (obdoba označení papírové 
jízdenky) můžete provést rovnou při kou-
pi jízdenky, nebo si nastavit konkrétní čas, 
kdy jízdenka začne platit. Třeba dle odjez-
du vašeho spoje.
Vždy vidíte, jak dlouho vám ještě jízdenka 
bude platit. Aplikace vás současně upo-
zorní na blížící se konec platnosti vašeho 
kupónu. V závěru roku 2019 bude pak 
v aplikaci možné dlouhodobé kupóny i za-
koupit a plnohodnotně se jimi i prokazovat.

Kde si aplikaci může cestující stáhnout?
Stačí přejít na adresu app.pidlitacka.cz 
a tam zvolit, jestli si aplikaci chcete stáh-
nout z Google Play či App Store. K dispozi-
ci jsou verze pro obě platformy.

 Zdroj: PiD inForMaČnÍ 
 ZPravoDaJ, Číslo 17 / 2019
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Trvalé změny PID v září 2019 
Od 16. 9. 2019 bude zřízena nová zastávka Jirny, Kulturní dům mezi zastávkami Jirny 

a Nehvizdy, škola pro linku 655 obousměrně a pro linku 343 mezi zastávkami Jirny, Zámek a Jirny 
ve směru Nehvizdy. Zastávka bude v režimu „stálá“. 

Dále bude od 16. 9. 2019 linka 393 ve směru z Prahy zastavovat v zastávce Mníšek pod Brdy, 
závod (hl. sil.) také všemi odpoledními a večerními spoji. 

Od 28. 9. 2019 bude ve směru Letňany zřízena nová zastávka Kbelský pivovar mezi 
zastávkami Kbely a Huntířovská pro linky 185, 209, 302, 375, 376, 378. Zastávka bude v režimu 
„na znamení“. 

Změna způsobu odbavení v Lounech od 16. 9. 2019 
Od 16. 9. 2019 bude díky 

osazení označovačů jízdenek 
možné využívat papírové 
jízdenky PID pro jednotlivou 
jízdu bez předchozího označení 
jinde i ve stanicích a zastávkách 
– Louny; Louny střed; Louny 
město na linkách U11, U12, 
U40. 
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 velké Březno

Státní zámek Velké Březno poblíž Ústí nad 
Labem je jeden z nejmladších, nejmenších, 
ale zároveň i nejkrásnějších zámků v Čes-
ké republice. Nový zámek obklopuje nád-
herný, jedinečný přírodní anglický park 
s množstvím vzácných stromů a keřů. 
Zámek, který původně připomínal spíše 

empírovou vilu, si na penzi nechal postavit 
nejvyšší purkrabí Českého království hra-
bě Karel Chotek mezi lety 1842–1845. Ro-
dové sídlo bylo Chotkovým vnukem poz-
ději přestavěno v novorenesančním stylu.
Z velkobřezenské linie rodu Chotků po-
chází i Žofie Chotková, pozdější manželka 
Ferdinanda d´Este, která byla společně se 

svým manželem 28.června 1914 zastřelena 
při známém sarajevském atentátu, jenž se 
stal záminkou k vypuknutí první světové 
války. Zámek dnes nabízí několik pro-
hlídkových okruhů, půvabné, do detailu 
zařízené interiéry i silné příběhy. Více na 
www.zamek-vbrezno.cz.
 P. Bareš

 cyklohráčkem v říjnu i do 

 Lužné nebo Prokopským údolím

Výletní vlak Cyklohráček čeká na konci 
jeho letošní sezóny dvoutýdenní výluka 
mezi Prahou a Slaným v souvislosti s opra-
vami železničních tratí. Pro cestující jsme 
tak společně s Českými dráhami připravili 
náhradní trasy, po kterých se svezete tam, 
kam Cyklohráček běžně nejezdí.

víkend 19. a 20. 10. 2019
Dopolední pár vlaků bude veden v trase 
Praha hl. n. – Hostivice – Kladno – Lužná u 
Rakovníka a zpět. V úseku mezi stanicemi 
Jeneč a Slaný bude zajištěna náhradní auto-
busová doprava.
Odpolední pár vlaků bude veden v trase 
Praha hl. n. – Praha-Holešovice – Kralupy 

nad Vltavou – Slaný a zpět. V úseku mezi 
stanicemi Hostivice a Slaný bude zajištěna 
náhradní autobusová doprava.

Prodloužený víkend 26., 27. a 28. 10. 2019
Dopolední pár vlaků bude také veden v tra-
se Praha hl. n. – Rudná u Prahy – Hostivice 
– Kladno – Lužná u Rakovníka a zpět s tím, 
že v úseku mezi stanicemi Praha hl. n. a 
Hostivice pojede Prokopským údolím, kde 
zastaví v žel. zast. Praha-Holyně. V úseku 
mezi stanicemi Jeneč a Slaný pak bude za-
jištěna náhradní autobusová doprava.

Odpolední pár vlaků bude veden v trase 
Praha hl. n. – Praha-Holešovice – Kralupy 
nad Vltavou – Slaný a zpět. V sobotu 26. 
10. 2019 bude Cyklohráček prodloužen až 
do stanice Zlonice. V úseku mezi stanicemi 

Hostivice a Slaný bude zajištěna náhradní 
autobusová doprava. V sobotu 26. 10. 2019 
bude náhradní doprava zajištěna historic-
kými autobusy, které zároveň zajistí kyva-
dlovou dopravu ve Zlonicích mezi nádra-
žím a železničním muzeem.

Letiště
 na cestách po okolí

Letiště Praha v rámci oblíbené ROAD-
SHOW navštívilo již tři ze čtyř podzimních 
zastávek, mezi kterými byly Městské pivní 
slavnosti v Hostivici, festival českého de-
signu Design Lock v Roztokách a kultur-
ní akce Babí léto v pražských Řepích, kde 
návštěvníky skutečně přivítalo opravdové 
babí léto. Na akcích je vždy připraven bo-
hatý program nejen pro děti, ale i pro do-
spělé. Ti se mohli na stánku Letiště Praha 
informovat o rozvoji letiště, o hlukové situ-
aci nebo o pracovních nabídkách na letišti. 
Návštěvníci akce měli možnost zasoutěžit 
si o hlavní cenu ve formě letenek po Evro-

pě, pořídit si fotografii ve speciálním foto-
koutku nebo se seznámit s letištními zvíře-
cími kolegy.

Podzimní putování se blíží ke svému konci, 
potkáme se na buštěhradském Jarmarku v 
neděli 13. října?

 LeTiŠTě PraHa ZÍSKaLo

 Již Po ŠeSTé ZLaToU MeDaiLi 

 Za SvŮJ KvěTovÝ MeD

Zisk již šesté Zlaté medaile v soutěži Čes-
ký med, která oceňuje zejména menší pro-
ducenty českého medu vlastní produkce, 
potvrzuje vysokou kvalitu letištního medu. 
Ten byl v akreditované laboratoři Výzkum-
ného ústavu včelařského ohodnocen nej-
vyšší 100% procentní známkou. Celkem 

se soutěže zúčastnilo 360 vzorků. Důvod 
chovu včel je však jiný. Díky včelám, které 
během své cesty za opylováním kvetoucích 
rostlin obletí okruh několika kilometrů a 
získají tak vzorky z okolního prostředí, lze 
chemickým rozborem plástového pylu zís-
kat cenné údaje o čistotě životního prostře-
dí v okolí letiště. Rozbory ani letos nepro-
kázaly ve vzorcích obsah škodlivých látek 
z leteckého provozu.

Tip na výlet

4 / 4  
 

Kampaň  „Slušná  jízda“  upozorňuje  na  další  z častých  nešvarů,  které  bohužel  mohou            
zkomplikovat  život  jak  cestujícím,  tak  řidičům.  Zvlášť  na  podzim,  kdy  je  v ulicích  nejvíce  cestujících               

a zároveň  nevlídné  počasí  přispívá  ke  zhoršené  pozornosti  lidí  a  také  k nebezpečným  situacím             
vlivem   zhoršených   jízdních   vlastností   na   kolejích.  
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FoToKUrioZiTa

Nebeská pusa. Foto: B. Kubů

TJ Sokol Kněževes 

Vás srdečně zve na 

BIGBEATOVÝ VEČER KAPELY 

Fernetový opar  
a jejích hostů 

1. 11. 2019 od 20 hodin 

v KD Kněževes 

Přijďte si zatančit, pobavit se a poslechnout 
si známé i méně známé bigbeatové pecky. 

Vstupné 100,- a bohatá tombola. 

 3. PoZnávacÍ ZáJeZD 
Pro SeniorY

sobota, 26.10. L.P. 2019
9.00 - odjezd od oÚ Kněževes
18.00 – příjezd k oÚ Kněževes

 Program:

• Šestajovice – exkurze do svíčkárny + nákupy
• návštěva pivovaru v Kostelci nad Černými lesy

• návštěva pivovarského muzea
• návštěva galerie moderní keramiky a skla

• možnost návštěvy rozhledny
• oběd v Kostelci nad Černými lesy v rámci Čajů pro seniory 

• aneb posezení v Kostelci zahraje hudba L. Krupičky

Záloha 100,- Kč, přihlášky možno zaslat na: ivanarouckova@seznam.cz 
nebo na OÚ Kněževes. Akci pořádá OÚ Kněževes, organizačně zajišťuje 

Spolek Havlíček a Obec baráčníků Kněževes.
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13. 9. 2019

14. Čaje pro seniory


