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Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
V posledním čís-
le našeho časopisu 
jsem se věnoval pře-
vážně problematice 
odpadu. K tomuto 
tématu mohu uvést, 
že se situace ustálila 

k lepšímu. V dohledné době dojde k vý-
měně kontejneru na kov. Máme možnost 
umístit v obci ještě jeden, hledáme vhod-
né místo. Občanům chci připomenout, že 
připomínky ke svozu musí uplatnit vždy 
v pondělí po svozu, na OÚ.
Studie na novou hasičskou zbrojnici je ho-
tova, pro zájemce je k nahlédnutí na obec-
ním úřadě v úředních dnech.
V těchto dnech probíhá oprava komuni-
kace v zahrádkách směrem Na Slovanku. 
Jsou to poslední peníze od letiště Praha, 
které může obec použít na opravy komu-
nikací. Na této opravě se podílí finančně 
i firma Červený. V rámci této opravy bude 
provedena příprava na rozšíření veřej-
ného osvětlení. Ve spolupráci s letištěm 
Praha byla dokončena oprava střechy na 
kapli a zprovozněno zavlažování hřiště. 

Tyto akce byly připravovány v závěru 
roku 2018.
Zastupitelstvo obce se snaží, aby obec 
Kněževes stále vzkvétala a byla čistá. 
O všech akcích se zmiňujeme na schůzi 
OZ a v našem časopise. Najdou se tací ob-
čané, že naše kroky kritizují. Nám jde o to 
mít obec krásnou a moderní. Převážná 
většina občanů s námi souhlasí a oceňuje 
změny v obci.
Splnili jsme slib o umístění radarů na sil-
nici III/2405. Poslední dobou se situace 
trochu zklidnila. Byl vybudován přechod 
pro chodce přes trať. Tuto akci uskutečnila 
i financovala obec Středokluky. Toto také 
přispěje k bezpečnosti chodců v naší obci.
Úklid komunikací byl proveden obcí za 
pomoci zametacího vozu pana Poláčka. 
Tyto služby máme v rámci spolupráce 
zdarma. I na takových věcech obec šetří fi-
nance. Do současné doby tráva byla zvlá-
dána díky Petrům a dělníkům od pana 
Chládka, po deštích to bude horší.
Vážení spoluobčané, pravidelně upozor-
ňuji na vandalismus, který v poslední 
době zase “kvete”. Vandalové ničí dětská 
hřiště, malují po zdech a vrchol byl 31. 5., 
kdy rozbili dveře na hřišti. Výměna okna 
bude stát několik tisíc korun. Prosím vás, 

pomozte nám udržet obec krásnou. Po-
slední událost jsem nahlásil na policii ČR.
Rodiče by měli věnovat větší péči svým 
dětem. Ale jsou v obci tací, kteří říkají: můj 
kluk by to neudělal, to ti druzí…

Stanislav Kettner
starosta obce

obecní úřad
Usnesení oÚ
Usnesení č. 5 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 15. 4. 2019

 Zo schvaluje:

- žádost paní Barbory Červenkové o proná-
jem hrobového místa na místním hřbitově
- Celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet za rok 2018 spolu se zprávou o vý-
sledcích přezkoumání hospodaření za rok 
2018, kterou vydal Krajský úřad Středočes-
kého kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, 
Praha 5 – bez výhrad.
- Účetní závěrku obce za rok 2018.
 
 Zo pověřuje informační komisi:

- Jednáním s novým provozovatelem kabe-
lové televize a dohodnout podmínky pro
případný další provoz
 
 Zo neschvaluje:

- žádost pana Ladislava Chvoje o zpětné 
odkoupení pozemku při místní komunika-
ci před bývalým statkem č. p. 17. ZO navr-

huje schůzku pana Chvoje, zástupců obce 
a geodeta na místě samém.
- žádost paní Olgy Kuvíkové (není občan-
kou obce Kněževes) o pronájem hrobové-
ho místa. Hrobová místa jsou pronajímána 
pouze našim občanům a ZO navrhuje, aby 
žadatelka kontaktovala svou širší rodinu – 
paní Margitu Šendulovou a uložení urny 
projednala s ní do hrobu rodiny Cirokovy
 
 Zo bere na vědomí:

- uzavření smlouvy na nákup a montáž 
2 kusů radarů, které budou instalovány 
v obci

Usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 27. 5. 2019
 
 Zo schvaluje:

- vyfrézování a vyvložkování komína cha-
ty Nataša a dostavbu tohoto komína cca 60 
cm nad hřeben střechy (finanční odhad 40 
tisíc Kč včetně zednických prací)
- doporučení členů výběrového řízení 
(p. Kettnera, p. Červeného a paní Lenky 
Drábkové), aby rekonstrukci komunikace 
u zahrádkářské kolonie byla zadána firmě 
Autotrak, jejíž nabídka byla vybrána pro 

obec jako výhodnější. Cenová nabídka za 
cca 200 běžných metrů komunikace bude 
činit 1.648.500,- Kč bez DPH.
- návrh ředitelky MŠ ohledně přijatých dětí 
do MŠ na základě kritérií schválených ZO 
(z obce nově přijato 5 dětí)
- uhradit podíl na nákladech ve výši 8.000,- 
Kč (platba pro ČEZ za připojení nové ha-
sičské zbrojnice). Ing. Ivan připravuje pod-
klady pro územní řízení
- žádost vedení CTP (haly) o vykácení nále-
tových dřevin cca 75 cm od plotu směrem 
do obecního pozemku z důvodu údržby 
tohoto plotu
- lakování palet vodou ředitelnými barva-
mi v hale č. 2 CTP; plánovaná spotřeba je 
cca 20 kg barvy za 1 den
- nabídku firmy Katro servis, spol. s.r.o. na 
provozování kabelové TV
- vyměření pozemku náležícího k č. p. 63 
v souvislosti s plánovanou koupí domku č. p. 
121. Další dotazy manželů Šebestových ohled-
ně vlastnictví a využití přilehlých pozemků 
budou řešeny po jejich písemném předložení
 
 Zo bere na vědomí:

- skutečnost, že byl proveden geometrický 
plán na dělení pozemku č. 552/3 (předza-
hrádky Mickových, Čermákových atd.)
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 Lampionový průvod 

 a pálení “čarodějnic”

V úterý 30. 4. proběhl tradiční Lampio-
nový průvod a pálení čarodějnic. Takřka 
do poslední chvíle nebylo jasné, zda se 
akce uskuteční, a to z důvodu velmi tep-
lého a suchého počasí, kdy  byl vyhlášen 
ČHMÚ zákaz pálení ohňů.  Nakonec vše 
dobře dopadlo, zapršelo a akce se mohla 
uskutečnit. Lampionový průvod vyrazil 
od obecního úřadu směrem k památníku 
obětí I. sv. války, kde jsme uctili památku 
padlých a dále pokračovali na hřiště, kde 
kolem půl osmé naši hasiči zapálili hrani-
ci a malý ohýnek na opékání buřtíků. Celá 
akce se byla pohodová, počasí bylo sice 
trochu chladné, ale u ohýnků bylo teplo. 
Sousedé a kamarádi si povídali téměř do 
půlnoci.
 Bára Kubů

 vítání občánků

Svátek matek je v naší obci již řadu let (až na několik výjimek) spojen se slavnostní udá-
lostí – vítáním nových Kněževáčků. Ani letos tomu nebylo jinak. V Kapli sv. Václava 
jsme mohli přivítat dalších 8 dětí, které přišly na svět od loňského května.
Do Kaple přijeli se svými ratolestmi všichni až na Leontýnku Maternovou, která byla 
v té době nemocná. Holčičky byly tento rok v převaze – kromě jmenované Leontýnky 
ještě Evička Fibigerová, Maruška Muchová, Markétka Hanáková, Magdalénka Pavlíč-
ková a Natálka Zádová. Mužské „pokolení“ bylo zastoupeno Tobiáškem Seinerem a Ve-
nouškem Čefelínem.
Žáci ZŠ byli v této době na škole v přírodě, a tak nad kolébkou zarecitovali pouze ti 
menší – děti z mateřinky pod vedením paní učitelky. Jejich vystoupení bylo dojemné, 
krásné…
Vítaní malí Kněževáčci obdrželi od obce finanční dárek, knihu Naše děťátko s věno-
váním; další hračky a Pamětní list věnovali dětem zástupci spolků Hasiči, Baráčníci 
a Spolku Havlíček. Poděkování patří všem zúčastněným – společně jsme jistě zažily 
hezké, nevšední okamžiky.
Na závěr se uskutečnilo focení v kolébce a přání, aby všechny děti vyrůstaly ve zdraví 
a chráněné milující náručí svých rodičů.
 ing. václava vlčková
 místostarostka obce

 Petice

V minulém čísle Kněževáka jsme informo-
vali o petici - Nesouhlas se záměrem inves-
tora výstavby nového distribučního centra 
PPL SEVER ve věci plánované organizace 
(řešení) dopravy. Petici podepsalo k datu 
uzávěrky totoho čísla Kněževáka celkem 
275 občanů. 

více informací naleznete na webu: 
novestredokluky.cz/distribucni-centrum
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Historie
 Z kroniky obce

Nacistická zvůle nezastavila se a pokračova-
la. Trnem v oku byla Němcům vždy činnost 
národně uvědomělého Sokola. Českoslo-
venská obec sokolská byla rozpuštěna. Tím 
zastavena i činnost zdejší jednoty sokolské. 
Majetek její zabaven, jmění zkonfiskováno. 
Činovníci Sokola byli zatýkáni a vězněni.
Ze zdejší obce zatčen gestapem Josef Bartoň, 
knihař, župní vzdělavatel sokolské župy 
Podbělohorské. Vězněn byl několik měsíců 
v koncentračním táboře v Terezíně. Jest to 
pisatel předních stran této kroniky. Vrátil se 
šťastně domů a věnuje se dále sokolské čin-
nosti. Jasným bodem v době německé po-

roby byla pro zdejší obec slavnostní schůze 
obecního zastupitelstva dne 19. března 1943. 
Obecní zastupitelstvo a veškeré občanstvo 
shromáždilo se na sále hostince, aby vzpo-
menulo 60. narozenin a 20 letého starosto-
vání zdejšího starosty Františka Hostouše. 
Člen obecního zastupitelstva Josef Bartoň 
pěkně vylíčil rod Hostoušů a záslužnou 
práci jubilantovu ve zdejší obci. Veškeré ob-
čanstvo blahopřálo a stiskem ruky dobrému 
starostovi dosvědčovalo, jak v těžkých do-
bách německé poroby obezřetně a blahovol-
ně vedl obecní záležitosti.
Kdy on mnohdy pro obec i jednotlivce s na-
sazením své osobní zodpovědnosti pracoval 
ve prospěch našeho lidu. Slavnostní schůzi 
byla přítomna rodina Hostoušova, zástupci 
všech korporací v obci, veškeré občanstvo, 

zástupci školy a školních dětí, deputace 
okolních obcí. Četnými upomínkovými 
dárky projevovali přítomní vděčnost dobré-
mu starostovi.
V době války zemřel místní obvodní lékař 
lidumil Dr. Ferdinand Mašek, nedočkav se 
návratu svobody našeho národa, po kterém 
tak toužil. Za své 20 leté činnosti získal si 
lásku bčanstva jako dobrý lékař a šlechetný 
člověk. Na jeho poslední cestě rozloučilo se 
s ním občanstvo před místní školou a do-
provodilo jej až na obvod obce. Pohřben do 
rodinné hrobky na Budči. Po Dr. Maškovi 
působil zde Dr. Hončík a od roku 1945 Dr. 
Ladislav Souček.
 Z kroniky obce přepsala 
 současná kronikářka 
 ing. václava vlčková

 Záchrana čmeláků

Jednoho dne se ukázalo, že u pískoviště na 
zahradě naší školky si vyhloubili hnízdo 
čmeláci. Jak se později ukázalo, jednalo se 
o čmeláka zemního. Tento druh patří mezi 
první jarní opylovače. Opyluje ovocné stro-
my, patří k důležitým opylovačům jetelo-
vých kultur. Hnízdí pod zemí v početných 
rodinách běžně o sto i více jedincích. 
(https://cs.wikipedia.org)

Protože došlo k bolestivému kontaktu čme-
láků s dětmi, bylo potřeba okamžitě jednat. 
Z paní učitelek žádná zkušenosti se čmeláky 
nemá, navíc manipulace s nimi je nebezpeč-
ná. Bylo proto potřeba obrátit se na někoho 
dalšího. Na naši výzvu rodičům reagoval 
jeden z tatínků a zprostředkoval záchranu 
čmeláků (a potažmo i dětí) odborníky. A tak 
hned druhý den po objevení naší kolonie 
(čítala přibližně 130 jedinců) přijel pan On-
dřej Hercog a celou kolonii přestěhoval do 
malého Boru u Horažďovic. Počet jedinců 
nás překvapil, viděli jsme do země zalézat 
pouze odhadem desítku čmeláků. Hnízdo 
bylo naštěstí umístěno šikmo od pískoviště
pod zemí a dalo se tudíž dobře vykopat. 
Čmeláci se v novém bydlišti dobře adapto-
vali a podle pana Hercoga dobře prospívají.
Během celé akce jsme si připomněli, že čme-
lák zemní je chráněný druh. Odborníci do-
poručují hnízdo nechat být, pokud není ne-
bezpečné jako v našem případě. Likvidace 
je až krajním řešením, pokud už se ukáže, 
že je nutné čmeláky odstranit, je vždy lepší 
spojit se s odborníky a dát čmelákům tro-
chu času a novou šanci. Přeci jen je to sou-
část naší přírody, jejíž rozmanitost dostává 
civilizací už tak dost zabrat. Více se dozvíte 
na FB Čmeláci Plus.

Školka zároveň děkuje zástupcům místních 
hasičů, kteří byli připraveni zasáhnout, pak-
liže by se nepodařilo provést záchranu ji-
ným způsobem. Čmeláci jsou sice chránění, 
ale děti jsou určitě ještě o chlup chráněnější.
 
Přibližně týden před záchranou čmeláků 
jsme u nás na zahradě zachraňovali malé 
sojče, které předčasně vylítlo z hnízda. Teh-
dy jsme se obrátili na paní učitelku Farovou 

ze základní školy, o které víme, že se orni-
tologií zabývá. Nechala si poslat fotografii 
a poradila nám, abychom ptáče šetrně od-
ložili do místa, kde ho nebudou obtěžovat 
zvědavé děti ani případní predátoři. Zá-
chrannou stanici nebylo třeba kontaktovat. 
Rodiče si podle křiku takové neposlušné 
mládě, které se vydalo předčasně do světa, 
snadno najdou a ještě ho dokrmují i mimo 
hnízdo tak dlouho, dokud není schopno 
samo létat a stravovat se. Mládě jsme ještě 
pár dní na zahradě vídali, pokaždé na jiném 
keři a pokaždé o něco šikovnější, až nám 
zcela zmizelo z očí, zřejmě již zcela osamo-
statnělé.
V naší zahradě to zkrátka žije. Jsme rádi, 
že naše hřiště není pouhá mrtvá betonová 
plocha, ale že se zde setkáváme s přírodou 
v různých podobách. Děti tak mají možnost 
pozorovat a zkoumat v bezpečí zahrady. 
Pokud se nějaké to nebezpečí objeví, je dob-
ře, že se máme na koho obrátit a ukázat dě-
tem k přírodě šetrná řešení.

 Přejeme krásné prázdniny v přírodě! 
 vaše školka

Mateřská škola
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 Dar od Letiště 

Děti ze školky děkují Letišti za krásná dřevěná autíčka, která do školky obdržely v červnu. 
Autíčka montovali zaměstnanci Letiště v rámci teambuildingu a se smontovanými autíčky 
si vzpomněli na děti ze školky, za což jsme rádi. K autíčkům jsme obdrželi i ekologicky 
nezávadné barvy a během letního provozu proto umožníme dětem, aby autíčka výtvarně 
ztvárnily dle vlastní fantazie. Zapojení dětí je velmi podstatné, za věci, na jejichž podobě se 
nějakým způsobem podílejí, dokážou být děti mnohem více zodpovědné. Letišti proto za 
podobnou formu spolupráce děkujeme. 
 vaše školka

 exkurze na Letiště Praha 

V úterý 2. 4. 2019 navštívili žáci 4. třídy výcvikové stře-
disko Letiště Praha. Poučili se o výhodách i úskalích 
létání i o snaze zvyšovat bezpečnost letového provozu. 
Dozvěděli se, jaké požadavky musí splňovat piloti, ste-
vardi i letušky, aby mohli tuto náročnou práci vyko-
návat. Hodinu a půl trvající program se sympatickým 
průvodcem všichni ocenili a moc se jim líbil.
 iva Farová

 živo(t) v základní škole

Pomalu se blíží konec školního roku, pro-
to mi dovolte malé ohlédnutí za uplynu-
lým pololetím.
Národní technické muzeum bylo na ná-
vštěvy naší školy v tomto čtvrtletí oprav-
du bohaté. Poté, co si v něm slavnostně 
předali vysvědčení žáci druhého stupně, 
jej navštívili také žáci čtvrté třídy. Prv-
ňáčci se naučili, jak mají správně pečovat 
o své zoubky a také se spolu se druháky 
podívali na Letiště Václava Havla. Proto-
že jim společné akce svědčí, navštívili ješ-
tě Českou televizi a Zoologickou zahradu 
v Praze. Do ZOO se vypravila i pátá třída 
a všichni si to náležitě užili.
Školu navštívili spisovatelé Klára Smolí-
ková a Jiří Walker Procházka, aby ukázali 
dětem, jak se tvoří kniha a komiks, což 
si pak mohli samy i vyzkoušet. Tuto ná-
vštěvu pak doplnila již tradiční Noc s An-
dersenem, které se letos poprvé účastnili 
i naši nejmenší prvňáčci. Protože téma-
tem byl Ondřej Sekora a jeho Ferda Mra-
venec, mohli jste nespočet broučků a be-
rušek spatřit ve slavnostním průvodu po 

obci. Doprovázel je na harmoniku pan 
učitel Červený a celý průvod se nesl ve 
veselém duchu.

Dne 4. 4. se konal zápis do 1. třídy naší 
školy. K zápisu přišlo 36 dětí se svými 
rodiči. Vyřizujeme ještě několik odkladů 
povinné školní docházky, ale už se na 
naše nové prvňáčky těšíme.
Romance pro křídlovku bylo další di-
vadelní představení, které žáci viděli 
v rámci Klubu mladého diváka. Osmáci 
pak ještě zhlédli divadelní představe-
ní Past a navštívili Muzeum Oty Pavla 
v Buštěhradě. Devátá třída v rámci kul-
turního vzdělávání zase absolvovala pro-
jekt Průvodci Prahou, kdy si žáci sami 
sobě dělali průvodce a představovali si 
navzájem naše
nejznámější a nejkrásnější památky. Sed-
máci navštívili Anežský klášter a nako-
nec celý druhý stupeň absolvoval pro-
hlídku veřejnosti nepřístupných prostor 
Pražského hradu.
Poprvé jsme zkusili projekt „Grantík“, 
kdy všechny třídy měly možnost požá-

dat o finanční grant z prostředků Sdru-
žení rodičů ve výši do 5 000 Kč. Do dané-
ho termínu se sešly návrhy od čtyř tříd. 
Hlavním kritériem pro výběr z řad rodi-
čů byl přínos pro co nejvíce žáků, proto
rozhodnutí padlo na projekt 9. třídy – 
zabezpečení sportovního dne s názvem 
Sportovní den.

V první půlce května odjeli naši prvňáčci 
a čtvrťáci spolu se svými učitelkami, do-
provodem a zdravotnicí na školu v příro-
dě do Skryjí. Vrátili se všichni spokojení, 
moc se jim tam líbilo. Na Den otevřených 
dveří, který se konal 21. 5.2019 v prosto-
rách „malé“ i „velké“ školy ve Středoklu-
kách se připravovali učitelé i žáci. Byly 
připraveny ukázky z prací dětí, pokusy, 
hry, hádanky a mnoho dalšího.
Blíží se konec školního roku, máme však 
před sebou výjezd do Anglie, klasifikaci, 
výlety a exkurze, sportovní den, přes-
to chci všem popřát zasloužené klidné 
a dlouhé prázdniny.

 ivana Bádalová, eva Kuchařová

Základní škola
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 Škola v přírodě 

Žáci 1. a 4. ročníku se vypravili na školu 
v přírodě do krásného prostředí křivoklát-
ských lesů u řeky Berounky. Navštívili 
jsme společně zajímavá místa – Skryjský 
luh, Jezírka, Lesní správu Křivoklát. Ob-
ratnost si děti vyzkoušely na sportovních 
hrách a odvahu na noční bojovce. Pobyt se 
všem moc líbil.
 irena Houbová a iva Farová

 výjezd do velké Británie

Na přelomu května a června jsem odjela s přihlášenými žáky 6., 7. a 9. třídy na poznávací zájezd do Velké Británie, který byl částečně fi-
nančně podpořen PAR – Zájmovým sdružením právnických osob dotčených provozem Letiště Praha. Navštívili jsme Londýn, Stratford, 
Warwick, Oxford, Bath, Salisbury, Stonehenge, Windsor. Program byl velmi bohatý a nachodili jsme pěšky kolem 60 km.
Děti byly ubytované v anglických rodinách, procvičovaly konverzaci v angličtině. Poslední den
v Londýně před Buckinghamském palácem jsme viděli i příjezd amerického prezidenta ke královně.
 ivana Bádalová
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 Fotbal

Vstup do jarní části soutěže byl pro mužstvo více než uspokojivý. 
Už jen účast na přípravných zápasech proti Branovu a Statenicím 
značila, že druhá část sezóny by nemusela být špatná. První mis-
trák doma to potvrdil, favorizované Roztoky jsme s přehledem 
porazili 4:0 s gólovou účastí nových posil Mirka Telváka a Davida 
Adamce. Další vítězství v Hostivicích a remíza se suverénní Dob-
říčí, kde jsme jako první mužstvo v sezoně bodovali na jejich hřišti, 
značila skvělou formu našeho týmu. Duo domácích zápasů s Rud-
nou a derby s Tuchoměřicemi jsme taktéž zvládli. Tuchoměřice jsme navíc porazili po velmi dlouhé době. Zápasy s Řevnicemi a Statenicemi 
provázela velká smůla z naší strany, kdy jsme vždy byli lepším týmem, ale nedokázali jsme proměnit velké šance. V jarní části jsme ještě 
nenašli přemožitele a aktuálně v tabulce držíme 2. místo, které splňuje naše cíle před začátkem jara. Herní a výsledkovou pohodu chceme 
přenést i do následujících zápasů a další sezóny. Velkou radost nám dělá osvěžený tým o mladé tváře (Hašpl, Pittermann, Dvořák, Rákos 
a Tlapa) který je skvělým příslibem i do budoucna. Děkujeme všem sponzorům a fanouškům za podporu a přízeň.
 Vedoucí mužstva,
 Jakub Šebesta

 volejbalové střípky

Konečně jsme mohli začít „trénovat“ venku. Květnové počasí tomu přálo. Přestože mezi vo-
lejbalisty máme značnou marodku (hlavně u jedinců 50+), stále se většinou scházíme v do-
statečném počtu. Pomáhají nám i volejbalisté z okolních obcí. Na turnaje zatím nejezdíme, 
ale Kněževeský turnaj na podzim snad bude. V sobotu 30. 3. se v Doksech u Kladna konalo 
druhé kolo ženského volejbalového turnaje „Dámská jízda“. Naše děvčata zabojovala – po-
razila Stochov a uhrála set s Kladnem. Konečné pořadí: Švermov, Kladno, Kněževes, Sto-
chov. V září se Stochovem připravujeme další kolo, které se možná uskuteční v Kněževsi. 
Takže se máme na co těšit. Od Amatérské volejbalové ligy jsme dostali voucher na bowling 
– získali jsme ho za „borce víkendu“, kdy jsme vyhráli v jeden den všechny zápasy. Využili 
jsme ho 19. 4. v RADAVĚ na Praze 7, kdy jsme si s dětmi některých volejbalistů nejenom 
bowling zahráli, ale ukončili chutným obědem. Přejeme všem čtenářům Kněževáka krásné 
prožití dob dovolených včetně sportovních aktivit všeho druhu.
 Za VO TJ Sokol Kněževes Luděk Černý

 výsledky jarních zápasů:

7.4. Kněževes – Roztoky B 4:0
14.4. Hostivice B – Kněževes 0:2
28.4. Dobříč B – Kněževes 1:1
5.5. Kněževes – Rudná B 2:0
12.5. Kněževes – Tuchoměřice B 2:0
19.5 Řevnice – Kněževes 0:0
26.5. Kněževes – Statenice 1:1

 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

TJ Sokol Kněževes

Volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes srdečně zve volejbalové 
příznivce na 12. ročník volejbalového turnaje smíšených 

družstev o „KNĚŽEVESKÝ POHÁR“. 
Jsou pozvána družstva z Prahy, Stochova, Černoviček, 
Tuchoměřice, Kralup, Statenic. Přijďte na místní hřiště 

podpořit naše volejbalisty.

kněževeský
pohár

21. září od 9 hodin
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Hasiči
Drazí čtenáři,
je mou milou povinností vás seznámit s čin-
ností sboru od minulého vydání Kněževá-
ka. Jak jsem psal minule, zúčastnili jsme se 
kurzu na obsluhu motorových pil (teoretic-
ká část).
24. 3. 2019 nás čekala část praktická. Ráno 
v 7:00, byl sraz na základně, kde jsme při-
pravili auto, pilu vč. pohonných hmot 
a převlékli se do zásahového oblečení. 
V 8:00 vše vypuklo. Ve Středoklukách byl 
sraz a také rozdělení do skupinek na vý-
cvik. My a náš instruktor jsme se vydali do 
prostorů Kněževeské „bažiny“ kde jsme až 
do oběda prořezávali a káceli nebezpečné 
stromy a větve. Simulovali jsme různé situ-
ace a vše si každý z nás náležitě vyzkoušel. 
Po obědě bylo vše završeno testem, kte-
rý jsme splnili na výbornou. Nyní máme 
v jednotce čtyři nové členy na obsluhu 
motorových pil (O. Botka, V. Čefelín ml, J. 
Drábek a T. Seiner).
Ještě téhož dne jsme vytěžené dřevo nalo-
žili a odvezli na místní hřiště, kde poslou-
žilo na stavbu hranice pro tradiční pálení 
čarodějnic.

na podzim nás nejvíce potrápila naše „ma-
šina“, u které vlivem letitého opotřebení 
odešlo hlavní čerpadlo. Po rozebrání celé 
čerpadlo putovalo za odborníkem, který 
nám vše zkontroloval a proměřil. Výsledek 
byl – čerpadlo je neopravitelné! Nezbylo 
než rozbít hasičské prasátko a koupit nové. 
Vašek Čefelín ml. si vzal jeho výměnu za 
své a vše sám namontoval a seřídil tak, 
že celá požární stříkačka je opět ve 100% 
kondici. Po montáži následovala zkouška 
a hned dva tréninky. U prvního jsme cel-
kem vymrzli -
sychravé a větrné počasí nás moc dlouho bě-
hat nenechalo, ale druhý trénink byl o dost 
lepší, sluníčko svítilo, hřiště bylo prázdné 
a my běhali jak o život.

V neděli 28. 4. 2019 jsme se sešli na stavbě 
hranice na ,,čarodějnice“, i když jsme netu-
šili, zda vůbec nějaké pálení bude. ČHMÚ 
vydalo celorepublikový zákaz pálení z dů-
vodů velkého sucha, ale počasí nakonec 

stálo při nás. Po deštivém pondělku byl zá-
kaz pálení zrušen a pálení čarodějnic moh-
lo začít. Přibližně v 19:30 jsme po příchodu 
průvodu zapálili hranici a malé ohniště na 
opékání buřtů. Celá akce se dle zúčastně-
ných odvíjela v přátelském duchu. U ohně 
bylo teplo, sousedé si povídali a občerstve-
ní bylo také zajištěno. Téměř o půlnoci byl 
oheň zajištěn proti jeho šíření a šlo se domů 
a ti odvážnější ještě do místního hostince.

Jako již tradičně jsme obci Baráčníků po-
mohli s májkami. Vynesení z lesa, naložení, 
zbavení kůry, uskladnění, rozvoz malých 
májek a vyzdobení sálu bylo v naší režii. 
Hlavní věc - tedy stavba májky u rychty 
byla také naší záležitostí. V průvodu jsme 
také měli zastoupení, a to starostu SDH 
pana Pavla Kratochvíla. Ráno v den konání 
staročeských májů nás čekaly první letošní 
závody. Okrsková soutěž se jako již tradič-
ně konala ve Středoklukách. Účast nebyla 
příliš hojná. Za ženy se zúčastnily pouze 
děvčata z SDH Kozinec a za muže SDH 
Středokluky a my. Po prvním běhu Stře-
dokluk nám bylo jasné, že máme dost času. 
Po našem běhu jsme byli první, ale proto-
že soupeři spadl terč, mohl běh opakovat 
a jelikož byl jejich reparát více než úspěšný, 
skončili jsme nakonec druzí.

12. 5. Se konalo vítání občánků. Vedle obce 
Baráčníků, spolku Havlíček a zástupců obce 
nás reprezentovali O. Botka a J. Drábek. 
Malým Kněževáčkům jsme předali drobné 
dárečky s motivy SDH. Pro nás jako hasiče 
bylo toto vítání zajímavější, že jediní dva 
chlapečci byli od našich hasičů.

8. 6. Jsme Svazu žen pomáhali na Dětském 
dni, kde jsme se do disciplín pro děti zapo-
jili hořícím domečkem, který už letos nebyl 
zapůjčený, ale náš vlastní. Domeček měl 
tedy svou premiéru a musím říct, že nejen 
u dětí sklidil veliký úspěch. Dále náš sbor 
zajistil houpačky pro děti, vystavil svoji 
techniku a zajistil ozvučení celé akce. Dle 

našeho názoru se celá akce velmi vydařila, 
a děti si užily dopoledne plné zábavy. Za 
SDH Kněževes se zúčastnili Vašek Čefelín, 
Ondra Botka, Honza Drábek, Honza Ha-
nuš, Standa Kettner, Vašek Kettner a Tomáš 
Seiner.

Na závěr jedna prosba. Protože se nám blíží 
léto a s ním období tepla a sucha, žádáme 
vás o zvýšenou opatrnost při pálení ohňů. 
V případě, že by byl vydán zákaz rozdělá-
vání ohňů,
PROSÍM, oželte toho opečeného buřta, my 
vás také rádi uvidíme, ale raději na zábavě, 
nebo při jiné podobné příležitosti nežli pod 
světlem modrého majáku.
Ještě vám všem a hlavně dětem, chceme 
popřát prosluněné prázdniny a krásné do-
volené.
 Za SDH a JSDH Kněževes, 
 Jan Drábek
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Svaz žen - Klub Kněževes
 Dětský den

Takový dětský den jsme už dlouho neorga-
nizovaly. Počasí přiměřené, žádné ukrutné 
vedro, které panovalo předcházející dny. 
Ale v 10 hodin začátek a na hřišti se prohá-
nělo jen pár dětí s rodiči. Na letišti a v Me-
tropoli také dětský den, na Letné velká 
sportovní akce. Ale naše děti i s rodiči 
a prarodiči nás nezklamali. V půl jedenácté 
už bylo hřiště plné dětí, převážně malých. 
Všechny atrakce: 2 skákací hrady, bumper 
Balls, tetování, malování na obličej, kulič-
ková dráha byly vytíženy až do konce. Děti 
se mohly opravdu vyřádit. A ještě všech-
ny dostaly jako vždy zdarma občerstvení 
a pití. O rodiče bylo také postaráno. Pivo 
a klobásy byly výborné.
S našimi hasiči je vždy výborná spolupráce - 
připravili nám pohodové ozvučení (Honzík 

Drábek), velkým překvapením byly pouťo-
vé houpačky, které poskytl Ondra Botka, 
stříkalo se hadicí do plechového domečku 
(ostatní hasiči). My ženy jsme stejně jako ka-
ždý rok zabezpečily různé soutěže a pro ty 

nejmenší bazének s koulemi a překážkovou 
dráhu, nechyběla tradiční cesta za pokla-
dem s otázkami ze všech oborů lidské čin-
nosti. A Poklad? Ten byl letos ukryt ve velké 
bedně. A co to bylo? Tentokrát smetanová 
ruská zmrzlina pro každého dětského účast-
níka. A po takové dobrotě ještě běh přes celé 
hřiště pro dárky, které jsou vždy pro všech-
ny děti rozházené v trávě. Nejdříve menší 
děti a po 30 vteřinách starší děti. Všichni 
byli nakonec spokojení a hodně rodičů nám 
na konci poděkovalo za hezké dopoledne. 
To nás moc potěšilo. Pak už jen poděkovat 
všem – ženám, hasičům, našemu obecnímu 
úřadu, sponzorům a p. Berkovi za krásně 
připravené hřiště, všechno sklidit a hurá 
domů na pozdní oběd.
 
 Za ČSŽ Kněževes 
 Bohdana Pavlíková

 Karafiáty a samet

Český svaz žen Kněževes a Spolek Havlíček je propojen i některými svými členkami. Ně-
které z nás jsme se zúčastnily jarní procházky spojené s projížďkou na Vltavě po Pražských 
Benátkách. Účastníci akcí Spolku Havlíček po procházce většinou zajdou na nějaký ten 
gáblíček. My jsme učinily totéž, ale navíc jsme zašly do Městské knihovny na výstavu 
Karafiáty a Samet – umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968-1974-1989. 
Zvláštní podobnost revolučních událostí u nás a v Portugalsku.
Plno dobových fotografií, rešerší ČT, ČR, filmových záběrů, výstřižků z novin. Velmi nás 
překvapila díla některých našich umělců – Kmentová, Nešleha, Knížák, Mlčoch… Trubky, 
papír, bílé nic, kus látky – prostě jiný náhled na umění. Není to ani Raffaelo, Dalí ani Fr. 
Muzika ani Picasso. A tak jsme odcházely trochu zklamané.
 Bohdana Pavlíková

 Talk show v KD Ládví

Letošní MDŽ jsme oslavily 
hned dvakrát. Poprvé v Hrn-
čírně, kde se nás sešlo hod-
ně přes dvacet. Stoly se jako 
vždy prohýbaly dobrotami, 
které jsme si doma nachysta-
ly. Až do půlnoci jsme si měly 
co povídat, oslavily jsme 
kulatiny některých našich 
členek, probraly jsme akce 
uplynulé a i ty, které připra-
vujeme. Podruhé jsme slavily 
v kulturním domě Ládví, kde 
pro členky jednotlivých okre-
sů připravila krajská organi-
zace ČSŽ Středočeského kraje talk show. 
Vystoupila tam Naďa Konvalinková, která 
se snad 30 let nezměnila, Ivanka Devátá 
vyprávěla nejen o svém rozverném životě, 
ale i o svých knížkách, Marie Formáčková - 
novinářka, publicistka, spisovatelka a stře-
doškolská pedagožka vyprávěla o své práci 
šéfredaktorky Vlasty a Květů. Celým pořa-

dem nás provázel italský zpěvák a fotbali-
sta Andrea Andrei, který mluvil takovou 
roztomilou češtinou a zpíval populární ital-
ské písničky. A to jsme si užily – zazpívaly 
jsme si sice většinou jen refrény, ale i tak to 
bylo fajn. Živé zpívání je živé zpívání.

 Za ČSŽ Kněževes 
 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 15 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. 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
Zpívání koled, tvořivé dílničky s vánočním 
motivem. Vánoční nadílka 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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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

 krásné prázdniny! 

Hodně sluníčka, spoustu zajímavých 
zážitků a budeme se těšit, že nám 
namalujete, nebo napíšete na konci 
prázdnin vaše příběhy do Kněževáčka! 
rádi je zveřejníme. redakce.
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Kněževáček
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 S vnoučaty na Pražském hradě

11. května byly otevřeny reprezentační 
místnosti Pražského hradu. Tak jsme si 
s vnoučaty vystály půlhodinovou frontu 
a už jsme byly ve Španělském sále, v Ru-
dolfově galerii, obdivovaly jsme servisy, na 
nichž se stoluje při oficiálních návštěvách, 
dary pro oficiální návštěvy, vnoučci mohli 
oči nechat na obrovských obrazech s bitva-
mi na mořích, zaujaly nás nádherné sály, 
kde se přijímají diplomaté, kde jsou jmeno-
váni členové vlády ….

Na výstavě 100 let česko-slovenské ko-
runy jsme byli téměř 2 hodiny. Tolik za-
jímavostí o naší měně, kolkované i nově 
vytištěné papírové bankovky, plno au-
torů (Mucha, Kulhánek, Švabinský) a je-
jich návrhů, z nichž některé se nakonec 
opravdu tiskly. Vidět opravdové zlaté 
cihly i cihličky o váze několika uncí, to se 
nepodaří každému. Mince, kterou necha-
la banka vyrobit jako symbol oslav vzni-
ku československé koruny,  váží 130 ki-
logramů, má průměr 535 milimetrů a sílu 
48 milimetrů. Prostě to byl zážitek nejen 
pro děti, ale i pro nás dospělé.

Sobotní den jsme zakončili v Královské 
zahradě, kde se po celý den konala opako-
vaná vystoupení středověkých sokolníků 
s dravými ptáky a psy. Sokolnický program 
se zvířaty si užívaly zejména děti. Sokolnic-
ká družina připomenula českého krále Vác-
lava IV. Prvně po rekonstrukci bylo možné 
navštívit Dům sokolníka vedle Císařské jíz-
dárny. Ten tu sídlil od r. 1620. Viděli jsme 
mláďata sokolů, krmená čerstvým masem, 
orly, káňata, poštolky. Ale také jsme se od 
sokolníka dozvěděli plno zajímavostí – jak 
často krmit mláďata, jak dlouho trvá vycvi-
čit ptáka k lovení zvěře, čím se krmí, jak je 
vše finančně náročné. A co se dětem kromě 
ptáků a psů ještě líbilo? Dobové oblečení. 
Na náš dotaz, odkud to vše mají, odpově-
děli „Vše si zhotovujeme sami, od bot po 
náročné klobouky, jen brnění dovážíme“. 
A také nám ženy a dívky v dobových sta-
nech ukazovaly, jak vše dělají. Prostě to 
bylo, jako bychom se přesunuly o 4-5 sto-
letí nazpátek. Komu se podaří vyzkoušet si 
brnění a drátěnou košili? Pohladit si káně 
nebo irského vlkodava? A to děti milují.

 Za ČSŽ Kněževes 
 Bohdana Pavlíková

 Kněževes – bunkr Drnov – 

 – Lidice 8.ročník cyklovýletu

Tentokrát jsme si opravdu sáhli na dno. 
Termín 15. 6. jsem vybrala proto, abychom 
se vyhnuli červencovým vedrům. Co nadě-
láte, sv. Petr nám tentokrát přál – bylo 32 st. 
ve stínu a dusno. Ve vlaku to ještě šlo, ale 
jakmile jsme vyjeli z Podlešínského nádra-
ží směrem k bunkru Drnov, už jsme toho 
měli dost. Tento objekt ale stál za to. Měli 
jsme objednanou prohlídku na 12. hodi-
nu. Paní průvodkyně a major Fr. Chmelař 
z PVOS nám vše ukázali, popsali a protože 
jsme byli zvídavá skupina, tak jsme místo 
plánované hodiny vycházeli až po hodině 
a třičtvrtě, protože už přicházela další sku-
pina. Tolik zajímavých informací, zbraní 
a poznatků na jednom místě. Odtud jsme 
po řádném posilnění a zahřátí (v bunkru je 
jen 9 st. ) vyrazili směrem do Lidic. V plá-
nu bylo téměř 40 kilometrů s jedním pře-
výšením. Ovšem po „lehké“ úpravě trasy 
jsme toho začínali mít opravdu dost. Kopce 
jsme my ženy nevyjížděly, ale vyšlapávaly. 

Robert Souček totiž navrhl malou zkratku 
- zajížďku do Blevic, kde je zachovalý ži-
dovský hřbitov. To jsme ovšem nečekali, že 
nám přibydou další parádní kopce . Umíte 
si představit, jak jsme mu spílali, když jsme 
konečně na vrcholu dojeli ke hřbitovu a ten 
byl zavřený. Do Lidic jsme dojeli v pohodě, 

protože nás cestou stihl vítaný déšť. Cestu 
jsme si razili mezi kapkami deště rozra-
dostnění, že se trochu ochladilo. A Lidice? 
Zase jsme se neubránily slzám. Muži na nás
čekali venku a my jsme v muzeu při čtení 
dopisů dětí, které byly následně po jejich 
napsání udušeny výfukovými plyny v uza-
vřených nákladních vozech, brečely a bre-
čely. Uvědomily jsme si, jak jsme šťastné, 
že žijeme v míru.

Během sobotního dne jsme prožili plno 
emocí, ale závěrečné šampaňské, tatarák 
a další dobroty nás zase vrátily do reality.
 
 Za ČSŽ Kněževes 
 Bohdana Pavlíková
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Baráčníci
 Staročeské máje v Kněževsi

Letos se 7. Novodobé Staročeské máje ko-
naly v sobotu 11.5. a nesly se v duchu „ba-
ráčnického maratonu“. Součástí totiž byla 
Staročeská veselice s doprovodným kultur-
ním programem a večerní Májová zábava. 
Ráno kněževeští hasiči spolu s baráčníky 
postavili před Baráčnickou Rychtou velkou 
májku ozdobenou místními ženami a tetič-
kami. Od 12.00 se už mohli tetičky, sousedé 
i občané za doprovodu hudební skupiny 
„DUO soused“ občerstvit a děti se moh-
ly pobavit v dětském koutku. Máje přijeli 
podpořit tetičky a sousedé z okolních žup 
a baráčnických obcí – z Prahy, Středokluk, 
Hostouně, Dobrovíze.

Pro případ deště se postavily 2 „party sta-
ny“ – a bylo jich potřeba. Než se ve 14.00 
vydal májový průvod obcí, pršelo – a dost. 
Během průvodu však vysvitlo sluníčko. 
Průvod měl několik zastávek. U Ouvalky 
došlo k „otevírání pramene“. Rychtář po 
krátkém „žehnání“ pramene dal pokyn 
drábovi, ochránci pořádku, aby s podpo-
rou těch nejmenších – sourozenců Tomáše 
a Jakuba Peterkových a Jendy Šarapatky 
– odemkli „historickým klíčem“ pramen 
a společně otevřeli tak cestu k hojnosti 
úrody na polích a zahradách. Poté dráb do 
země zasadil březovou ratolest a účastníci 
si zatancovali. Další zastávka byla u statku 
souseda Botky. Po velice chutném občers-

tvení se pod „mobilní“ májkou tancovalo, 
zpívalo a to i s „medvědem Míšou“, který 
celý průvod doprovázel. Nejenom dětem 
se to líbilo. Další kroky směřovaly k po-
mníku padlých v I. a II. světové válce před 
místní ZŠ. Po minutě ticha rychtář Baráč-
níků z Kněževsi a rychtářka III. župy Jaro-
slava Štěpánková k pomníku položili kytici 
– opět v doprovodu mladé generace. Pak 
průvod pokračoval směrem k Rychtě, kde 
pokračovaly radovánky dětí i dospělých té-
měř do 16.00. Blížící se mraky však přiměli 
všechny přesunout se urychleně do Kul-
turního domu. Tam totiž pokračoval další 
program. V rámci Veselice, kterou hudebně 
doprovázela skupina „RETRO band“, vy-
stoupili za doprovodu harmoniky žáci ZŠ 
pod vedením p. uč. Emila Červeného a pí 
uč. Ivy Farové. Následovala velká, možno 
říci historická událost. Pí Lucii Vomáčkové 
se podařilo během 2 měsíci nacvičit se žáky 
I. stupně - mladou chasou baráčnickou 
„Kněževáčci“ - „Českou besedu“. Smíšené-
mu souboru 8 dětí byl odměnou bouřlivý 
potlesk. Velké poděkování patří nejenom 
pí Vomáčkové, ale i rodičům dětí. Na závěr 
vystoupila taneční skupina Ďáblíci z Řisut, 
kdy 8 dívek předvedlo „Slovenskou bese-
du“. Nádherné vystoupení pod vedením sl. 

Kristýny Kramerové bylo opět odměněno 
velkým potleskem. Pozitivně se k vystou-
pení vyjádřili za Kněževes starosta Stani-
slav Kettner a za obec Řisuty starostka Jitka 
Ryšavá. V rámci doprovodného programu 
byla i výstava děl žáků ZŠ a tetiček Jarosla-
vy Sůvové a Marie Novotné. A tečkou za 
odpolední Staročeskou veselicí bylo bohaté 
kolo štěstí. Večer od 20.00 pokračoval v KD 
program Májovou zábavou, na které opět 
hrála skupina „RETRO band“.

Zpestřením bylo také 2. kolo štěstí. Po 
24.00 odcházeli účastníci příjemně unave-
ni, a věřme, že i s příjemnými zážitky. Po-
děkování patří všem, kteří Máje pomohli 
organizovat i všem, kteří se během dne na 
některou z akcí přišli podívat a pomohli 
tak udržet tyto tradice do dalších let. Podě-
kování patří také OÚ Kněževes, spolkům 
z Kněževsi, firmám i občanům, kteří po-
mohli jak finančně, tak materiálně či osobní 
pomocí. Bez nich by nebylo možné v tak 
velkém rozsahu „baráčnický maraton“ re-
alizovat. Přejme si, aby i v dalších letech 
se Staročeské máje setkávaly s větší a větší 
oblibou mezi veřejností a u dětí postupně 
získávaly na zajímavosti. 
 Luděk Černý, rychtář
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Spolek 
Havlíček
 

informace ze spolku Havlíček

Na jarním setkání členů spolku Havlíček 
koncem března 2019 jsme se domluvili na
uskutečnění vycházky do Prahy spojenou 
s vyjížďkou lodí po Vltavě, tzv. Pražské Be-
nátky.

Měli jsme to v plánu již v době adventu, 
ale kvůli špatnému počasí jsme tento výlet 
odložili na jaro. Společně jsme vybrali ter-
mín také s průvodkyní Janou, která nám 
zajistila vstupenky jak na lodičku, tak také 
do Muzea Karlova mostu. První květnovou 
sobotu dopoledne se většina účastníků se-
šla již v autobusu, kterým jsme dojeli na ko-
nečnou do Veleslavína a dále jsme pokračo-
vali metrem na Staroměstskou.

Vycházku jsme zahájili již na náměstí Jana 
Palacha u budovy Filosofické fakulty UK, 
kde jsme si poslechli krátký výklad naší 

průvodkyně Jany a přitom jsme se kochali 
krásným pohledem na Hrad s jeho zahra-
dami a vinicemi. Poté jsme procházkou 
došli ke Klementinu a k soše Karla IV. Pár 
kroků jsme tak byli od vchodu do Muzea 

Karlova mostu i přístaviště malých loděk.
Přiblížil se náš čas a už jsme opatrně na-
stupovali do loďky. Naše skupina obsadila 
převážně přední část kajuty a od personálu 
Pražských Benátek jsme obdrželi sluchátka, 

 Baráčnické střípky

•  Baráčníci z Kněževsi děkují místnímu 
OÚ za zavedení vody a kanalizace do 
Baráčnické Rychty a opravu komína. 
Hygiena a bezpečnost jsou důležité věci 
pro realizaci aktivit nejenom pro tetičky 
a sousedy, ale pro všechny občany, kteří 
se akcí zúčastní. Desítky let se do Rychty 
voda nosila v kanystrech a lahvích. A při 
větších akcích to s hygienou bylo na štíru. 
A obdobné to bylo i s používáním kamen. 
Při nedávné kontrole kominíkem dokon-
ce rada OÚ zakázala z bezpečnostních 
důvodů kamna používat. Vše je již díky 
OÚ zažehnáno a můžeme se všichni je-
nom těšit na další akce v Rychtě a okolí.

•  od dubna do června jsme měli 2 brigá-
dy na úpravu Rychty a okolí (zeleně) 
a pomohli jsme při výkopových pracích 
u Rychty.

•  13. 4. dopoledne jsme se zúčastnili akce 
„burza na Veleobci“ – kde jsme si mohli 
zakoupit různé košile, halenky s baráč-
nickou tématikou (sice to nedopadlo, ale 
poznali jsme další aktivity baráčnické Ve-
leobce).

•  13. 4. odpoledne jsme po baráčnickém se-
zení v Rychtě uspořádali pro tetičky, sou-
sedy a pro veřejnost „POSEZENÍ S HAR-
MONIKOU“ s grilovačkou na „Plácku 
u Rychty“, promítaly se videoklipy z akcí 
v Kněževsi, uskutečnil se historicky prv-
ní turnaj v šipkách o putovní „Baráčnic-
ký pohár“, rychtář zahrál na harmoniku 
ke zpěvu i k poslechu, děti mohly využít 
dětský koutek.

•  11. 5. jsme ve spolupráci s OÚ Kněževes 
a spolky z Kněževsi uspořádali „baráč-
nický maraton“: 7. Novodobé Staročeské 
máje + Staročeská veselice + Májová zába-

va. V rámci Májů jsme realizovali „oteví-
rání pramene“ (Ouvalka).

•  15. 5. jsme se zúčastnili Svatojánské slav-
nosti NAVALIS na Vltavě, které připomí-
nají příběh Jana Nepomuckého, patrona 
všech lidí od vody.

•  25. 5. jsme jeli do Soběslavi na oslavy 145 
vzniku Českého baráčnictva, 90 let vzni-
ku Obce baráčníků Soběslav a 30 let vzni-
ku chasy mladé v Soběslavi

•  22. 6. jsme pro veřejnost zabezpečili 
z Letiště Praha a.s. sokolníka, který 
na místním hřišti prezentoval „opeře-
nou ochranku“ letiště, děti se mohly 
s dravci vyfotit a ti co přišli, se dozvě-
děli hodně zajímavostí nejenom o léta-
jících dravcích.

 
 obec Baráčníků Kněževes

 opeřená ochranka brání 

 pražské Letiště václava Havla

Srážka letadla s hejnem ptáků může skončit smrtí nejen zvířat, ale 
i cestujících. Jak vypadá opeřená ochrana pražského Letiště Vác-
lava Havla? Srážky letadel s ptáky jsou relativně časté, mnohem 
častější, než si většina cestujících myslí. Jen na pražském letišti je 
to každoročně kolem 20 případů.  Proto je potřeba, zejména před 
většími hejny, letadla chránit. Zkušenosti z celého světa ukazují, že 

nejúčinnějším způsobem obrany jsou vycvičení dravci.
Draví ptáci rozhání hejna ptáků na Ruzyni už od roku 1982. Pro-
jekt takzvané biologické ochrany sice vyjde letiště ročně na několik 
milionů korun, bohatě se ale vyplatí. 
 Zdroj: ČT 24, 5. 4. 2017.

Baráčníci z Kněževsi zkontaktovali sokolníky z Letiště Václava 
Havla a dojednali praktickou prezentaci dravců na hřišti v Kně-
ževsi.  Luc
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chovatelé

církev

do kterých nám pouštěli komentář k trase 
vyjížďky po Vltavě. V ceně jízdenky bylo 
také malé občerstvení. Od přístaviště jsme 
vypluli směrem pod první mostní oblouk 
Karlova mostu s původní klenbou Juditina 
mostu a již se před námi otevřel nádherný 
pohled z úrovně hladiny Vltavy na Kampu 
na jednom břehu řeky a za Mánesovým 
mostem na protější Rudolfinum. Středem 
řeky jsme zpátky podpluli Karlův most 
a dostali jsme se přímo pod dlouhý vltav-
ský jez a po obou stranách jsme měli celé 
srdce Prahy na dohled – Pražský hrad, Ma-
lou Stranu, na opačné straně Novotného 
lávku, Národní divadlo a vše ostatní. Byl to 
zase jiný pohled na naše hlavní město, než 
ho známe z tramvaje nebo z pěší procház-
ky po nábřeží. Nejmalebnější část trasy naší 
vyjížďky nás teprve čekala, když jsme mí-
jeli sloupy k upevnění protipovodňových 
zátaras u vjezdu do Čertovky. Ocitli jsme se 
v zajetí vody, v blízkosti starobylých domů 
zapuštěných do hladiny, v množství zeleně 
s rozkvetlými kaštany a starým mlýnským 

kolem. Toto velmi romantické místo snad 
nadchlo každého. Navíc povídání do slu-
chátek bylo moc fajn a každý si ho mohl 
užít nerušeně. Vrátili jsme se do přístaviště 
po slabé hodince jízdy spokojení a jako z ji-
ného světa.

Po vystoupení z lodičky a krátké přestáv-
ce na osvěžení jsme již měli připravené 
vstupenky do Muzea Karlova mostu, jehož 
návštěva byla součástí celého programu 
s názvem Pražské Benátky. Prostory v mu-

zeu byly plné předmětů, různých popisů 
zmenšených modelů strojů, které se použí-
vali při stavbě mostu. Každý si mohl udě-
lat představu o tom, jak se tehdy stavělo. 
Celkově by se dalo v muzeu určitě strávit 
více času, opravdu zajímavé. My jsme měli 
v plánu ještě krátkou procházku po Starém 
Městě. Průvodkyně Jana nás vedla nejprve 
po nábřeží kolem parku s novogotickou 
kašnou a jezdeckou sochou císaře Františ-
ka do ulice Karolíny Světlé a na  Betlém-
ské náměstí, kde jsme se krátce zastavili 
a připomněli jsme si historické zajímavosti 
o Betlémské kapli, o Vojtěchu Náprstkovi 
a dalších osobnostech. Prošli jsme Jilskou 
ulicí, Michalskou ulicí ke Staroměstskému 
náměstí, kde jsme naši vycházku ukončili. 
Opět se nám tato akce spojená s vyjížďkou 
po Vltavě velmi líbila a ještě jednou moc dě-
kujeme paní ing. Janě Horákové za zajíma-
vé a poučné povídání a za čas, který nám 
věnovala.
 Za spolek HAVLÍČEK, 
 Libuše Kučerová

V současné době prožívají chovatelé druhé 
náročné období. V prvním, kdy se strachova-
li, jak dopadnou mláďata - kolik se vylíhne 
kuřat, kolik králíků a jak vyvedou holubi ho-
loubata, nyní mají na starost odbornou práci 
- jaká mláďata vybrat do chovu. Vědí, jací byli 
rodiče a jaká mláďata vyvedli. A nyní nastává 
ten okamžik, která mláďata si ponechat, které 
eventuálně prodat a které dát do kuchyně.
Barevní králíci hned po narození vykazují 
odlišnosti, u kuřat je nutné čekat alespoň do 
kroužkování, u holubů, kteří se kroužku-
jí nejpozději do týdne po vylíhnutí, je třeba 
také čekat půl roku, než přepeří.
Zda jsme vybrali ta správná mláďata, testu-
jeme na výstavách, nejprve místních, okres-
ních, speciálních /většina chovaných zvířat 

má své kluby, kde se vybírají - většinou na 
podzim - nejlepší zvířata toho druhu, který 
představuje klub. Výhoda těchto výstav je 
v tom, že je na výstavě pouze stejný druh 
zvířat, případně variet. Proto také si chova-
telé nejvíce cení úspěchu na speciálce/ a pak 
celostátní výstava mláďat králíků a drůbeže 
- letos v Přerově na Moravě 14. a 15. září 2019 
a pak vrchol Celostátní výstava 15. a 16. 11. 
2019 v Lysé nad Labem.

V současné době jsou výstavy vlastně jen pro 
návštěvníky jako propagace činnosti chova-
telů většinou místních - i když výstava ve Sla-
ném měla u našeho čtenáře velký ohlas. Proto 
Vás budeme o výstavách v okolí informovat 
v Kněževeském věstníku. Pokud Vám nedo-
chází, určitě si jej zajistěte na Obecním úřadě 
nebo přímo u ing. Šarapatky. Menší raritou 
v naši obci je narození dvou beránků u př. 

Botky. A jistě by se mohl prezentovat svými 
přírůstky pan Staněk Vl., který má dle mých 
informací kvalitní chovy exotů.
 
 J. Boukal

 Kostely ve dne i v noci

V pátek 24. května se odehrála Noc kostelů. 
V tuto noc byly otevřeny stovky kostelů po 
celé republice. V naší farnosti byly otevřeny 
3 kostely. Pro kostel sv. Víta v Tuchoměřicích 
to nebylo nic neobvyklého: je otevřený neje-
nom každou neděli, ale také skoro každý den 
na různé bohoslužby nebo časy modlitby, 
protože je to hlavní kostel farnosti. Kostel sv. 
Prokopa ve Středoklukách je také otevřený 
každou neděli na mši sv. (v 9h), ale během 

týdne jenom výjimečně, a Noc kostelů byla 
příležitost, kterou využilo 78 lidí (včetně účin-
kujících při koncertu). Příležitostí překročit 
práh rotundy sv. Maří Magdalény v Přední 
Kopanině je ještě méně. Kromě Noci kostelů 
(při které ji letos navštívilo 73 lidí) jsou tam 
modlitby se zpěvy z Taizé - jednou za měsíc 
na jaře a na podzim (zpravidla 3. pátek v mě-
síci v 19h) - a mše sv. na svátek sv. Štěpána 
(26. 12.) a na pouť sv. Maří Magdalény (letos 
v neděli 21. července v 10h30). Ale máme ve 
farnosti ještě další kostely nebo kaple, které 
nejsou otevřené pravidelně, ale které stojí za 

návštěvu. A poutní mše jsou k jejich návštěvě 
vhodnou příležitostí: v kostele sv. Vavřince 
v Černovičkách to bude v neděli 11. srpna 
v 10h30 a v kapli sv. Václava v Kněževsi v so-
botu 28. září v 10h. Neváhejte si napsat tyto 
termíny do diáře a přijďte se podívat, setkat 
se a modlit se!

P. S.: Obyvatelé Kněževse jsou zvlášť pozvaní 
na poutní mši sv. v kapli sv. Václava v sobotu 
28. září v 10h.
 P. alain cleyssac 
 administrátor farnosti
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Zahrádkáři

napsali
jste nám

 Letní pozdrav zahrádkářů

V létě zahrádky hýří barvami, všude plno 
květin a vůní. Záhony jsou plné různých plo-
din, ovocné keře a stromy slibují úrodu. Se 
vší tou krásou a užitkem nám pomáhá hmyz, 
nejvíc včely. Ty jsou, bohužel ohroženy ne-
vhodným zásahem lidí. I na zahrádkách se 
snažíme pomáhat. Pro užitečný hmyz šikov-
ní zahrádkáři budují hmyzí domečky a pro 
čmeláky čmelníky. Pěstujeme medonosné 

rostliny a samozřejmostí by mělo být použí-
vání ochranných postřiků v době, kdy včely 
venku nelétají.
Možná jste si všimli zvláštních, velkých 
a tmavých včel, které připomínají spíše čme-
láky. Jsou to včely samotářky, Drvodělky. 
Jsou až 28 mm velké, hnízdí v mrtvém, su-
chém dřevě. Rády vyhledávají chodbičky, 
které zanechal jiný hmyz. Tam si budují plo-
dové komůrky, oddělené pilinami, svoje plo-
dy zásobují pylem a nektarem. Když na svojí 
zahrádce vytvoříte vhodný příbytek pro ten-
to velmi užitečný hmyz, prospějete přírodě, 
sobě a navíc máte postaráno o zajímavé po-

zorování těch malých, neúnavných pracantů.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a do-
spělým ty nejhezčí letní zážitky!
Léto budiž pochváleno!

 Májový závod 8. 5. 2019 - Středokluky

Májový závod 2019 se nám opravdu vyda-
řil. Počasí jsme si vyprosili až u Krakonoše, 
i když to dělá nerad, letos nám vyhověl, ale 
museli jsme slíbit, že na podzim budeme zase 
sbírat kaštany. No a na stupních vítězů jsme 
si své chvilky slávy také docela užili. 1. místo 
ml. dívky brala Alenka Novotná, poprvé na 
trati Viktorka, se statečně poprala s trémou, 
což dokázala skvělým 7. místem. 1. místo ml. 
chlapci vybojoval Vojta Krupička, 2. místo 
závodnický nováček Tobiáš Hrubec, a aby 
toho nebylo málo, 3. místo tedy bronz přidal 
do sbírky Filip Cihlář. I další umístění nebylo 

vůbec špatné František 5., Tonda 10., Václav 
15. a bohužel Tomáš oba pokusy neplatné 
- ale on to dožene. Poprvé ve starší katego-
rii vyběhly na trať Naty s Majdou a ve vel-
ké konkurenci obsadily skvělé 5. a 6. místo, 
Madlenka 8. Míša 14. Anežka 19.. Ani starší 
kluci se nenechali zahanbit, Karel překvapil 
krásným 4. místem a Vojta taky jako nováček 
ve starších zaběhl 5. místo, Ondra 6. a Honza, 
který to trochu zmrskal má 19. místo. V kon-
kurenci devíti týmů (Libčice, Hostivice, Solo-
pisky, Jílové, Brandýsek, Hřebeč, Stehelčeves, 
Úholičky) jsme si celkově vedli velmi dobře. 
Děkujme všem sportovcům za skvělé výko-
ny a přejeme jim i nám, aby to tak fungovalo 
i v průběhu celé závodní sezóny, ALE NA 
TO JE POTŘEBA MAKAT I PŘI TRÉNINKU 
PŘÁTELÉ!!

Děkujeme všem sponzorům, příznivcům, 
fanouškům, členům sboru a samozřejmě ro-
dičům za velkou pomoc a podporu při pří-
pravě a realizaci závodu.

 Za SDH Středokluky, 
 Jiří Černý

 Úspěšní mladí “Kněževáci” 

 v soutěži SoLLerTia 2019

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje 
každoročně dovednostní soutěže Sollertia, 
které jsou určené pro žáky středních odbor-
ných škol vybraných oborů vzdělání s výuč-

ním listem a také pro vybrané obory vzdělání 
s maturitní zkouškou. Hlavním principem 
soutěží Sollertia je přímé porovnání výkonu 
žáků a odborníka z praxe, tzv. vyzývatele. 
V závěrečném kole jsou všem nastavena stej-
ná pravidla a žáci se posuzují za stejný sou-
těžní úkol podle stejných kritérií jako vyzý-
vatel. Díky tomu je možné objektivně zjistit 
úroveň získaných vědomostí a dovedností 
žáka v porovnání s profesionálem v oboru. 
Nejlepší žák z každého oboru, který dosáhne 
alespoň 66% výsledku vyzývatele, je oceněn 
čestným titulem SOLLERS (z lat. ZRUČNÝ) 
a stříbrnou medailí ze 42 gramů ryzího stří-
bra.

Ve středu 22. května proběhlo na Staroměst-
ské radnici předání letošních cen této doved-
ností soutěže. Mám velkou radost, že dvě 
ocenění letos  putovala do Kněževse. V obo-
ru  Kadeřník si ocenění převzala  Kristýna 
Kuviková a v oboru Kuchař - Ondřej Kubů. 
Oběma “Kněževákům” moc gratulujeme 
a přejeme, aby se jim v jejich oboru dařilo, 
aby se nadále pilně vzdělávali a jejich řemeslo 
jim přinášelo potěšení, zábavu a v budoucnu 
mnoho pracovních příležitostí.
 B. Kubů
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naši sousedé
Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rub-
rice „Naši sousedé“ vám představíme 
hned několik našich sousedů. Práci 
s touto rubrikou si daly dvě šikovné - 
možná budoucí - novinářky z Kněževsi 
a já musím říct, že mě jejich práce moc 
potěšila. Jelikož holky jsou pilné a do-
daly spoustu materiálu, určitě se s jejich 
prací setkáte i v příštím vydání Kněže-
váka.  B. Kubů  
   
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.

 Jakub Šebesta

vedoucí týmu

Kolik vám je a jaké je vaše povolání?
Je mi 28 let a pracuji jako kontrolor kvality.

co byste řekl o svém týmu?
Co bych řekl o svém týmu? Máme ambicióz-
ní tým, mladý tým, doplněný staršími ma-
tadory a myslím si, že velmi kvalitní a dou-
fám, že budeme vyhrávat a postoupíme dál.

Jaký je váš nejoblíbenější fotbalista?
Můj nejoblíbenější fotbalista je určitě Lionel 
Messi.

Jaký je váš největší zážitek z fotbalu?
To je těžké říct, ale fandím Spartě, tak mám ra-
dost, když Sparta vyhrává, když třeba vyhraje 
titul a také když se daří naší reprezentaci.

věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
V mládí mě bavil hlavně fotbal, ale věnoval 
jsem se i florbalu a hrál jsem třeba i házenou.

a poslední otázka mimo fotbal: Jaké je 
vaše nejoblíbenější jídlo?
Mám rád mexickou kuchyni, takže chilli con 
carne.

 Jiří ečer 

 kapitán

Kolik vám je let a jaké je vaše povolání?
Je mi 30 let a pracuji jako stavbyvedoucí na 
stavbě.

Jak dlouho jste kapitán a jak se vám 
spolupracuje s ostatními hráči?
Kapitán jsem asi 4 nebo 5 let, a když je nás 
dost, tak se mi spolupracuje dobře a když je 
nás málo tak špatně.

Kdo je váš nejoblíbenější fotbalista?
Byl to kdysi Roberto Carlos, ten už dneska 
nehraje.

věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Asi jsem se nevěnoval ničemu jinému než 
fotbalu.

a jedna otázka mimo fotbal: Jaký je váš
nejoblíbenější film?
Tak to bude asi Forrest Gump.

 
 Petr Sláma

brankář

Kolik vám je a co je vaše práce?
Je mi 47 let a podnikám v dopravě.

Jakému fotbalistovi fandíte?
Fandím Ronaldovi, protože si myslím, že je 
to jeden z nejlepších fotbalistů.

Kolik míčů jste chytil za minulý zápas?
Nevím přesně kolik míčů, ale asi tak kolem 
třiceti.

Jaký je váš největší zážitek z fotbalu?
Nejlepší zážitek je asi z každého fotbalu, 
protože se můžu hýbat a mám rád vítězství.

věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Dělal jsem atletiku a potom jsem přešel na 
fotbal a fotbal dělám do dneška.

Jak dlouho hrajete za Kněževes?
V Kněževsí bydlím 18 let, tak 18 let.

 Daniel Dvořák

 levé křídlo

Kolik ti je a co studuješ?
Je mi 18 let a studuji Ekonomické lyceum 
v Praze.

Jak ses cítil při svém prvním zápase 
za Kněževes?
Díky podpoře spoluhráčů se mi hrálo dobře. 

Pomáhají mi pochopit hru týmu z taktické
stránky.

Jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalista?
Můj nejoblíbenější fotbalista je Kevin de Bru-
yne z Belgie, ale za nejlepšího hráče historie
fotbalu považuji Lionela Messiho.

Jaký je váš největší zážitek z fotbalu?
Před dvěma roky jsem byl na historicky 
prvním zápase Brightonu v Premier League 
proti mému oblíbenému týmu Manches-
ter City. Také jsem viděl londýnské derby 
Tottenhamu proti Chelsea ve Wembley.

Jakému týmu fandíš?
Mé dva nejoblíbenější týmy jsou tedy Barce-
lona a Manchester City.

věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Od 4 let jsem hrál lední hokej až do 14, kdy 
jsem přešel na florbal, se kterým jsem skon-
čil tuto sezónu.

 
 Lukáš Procházka

 obránce

Kolik vám je a co studujete?
Je mi 20 let a studuji vysokou obchodní školu, 
obor letový provoz a do toho ještě pracuji.

Jakému týmu fandíte a kdo je váš 
nejoblíbenější fotbalista?
Fandím Spartě samozřejmě. A můj nejoblí-
benější fotbalista je asi Messi.

věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Ano dělal jsem toho docela dost – hokej, tenis.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Asi hovězí na česneku.

 
 ondřej Hašpl

 útočník

Kolik ti je a co studuješ?
Je mi 18 let a studuji informační technologie.

Jakému týmu fandíš a kdo tvůj 
nejoblíbenější fotbalista?
Fandím Slavii a můj oblíbený fotbalista je 
Tomáš Souček.

věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Žádný sport jsem nějak intenzivně nedělal, 
ale hrál jsem na kytaru.

Jaký je váš největší zážitek z fotbalu?
Asi když jsem fandil Slavii při utkání se 
Sevillou.

Jak dlouho hraješ za Kněževes?
Za Kněževes hraju od podzimu minulého roku.

Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Nejraději mám špagety.
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 chýše 

Nejstarší historické zprávy o Chyších jsou 
z 12. století, kde na místě dnešního zámku 
stála tvrz, sídlo vladyckého rodu Odoleno-
viců. Pak se střídalo několik vlastníků, až 
v roce 1766 získal panství hrabě Prokop 
Lažanský z Bukové. Panství Chyše se tak 

dostalo do vlastnictví rodu Lažanských, 
kde zůstalo až do roku 1945. Zámek má po 
poslední přestavbě vzhled ve slohu tudo-
rovské novogotiky.
V roce 1996 koupil objekt pan Ing. Vladi-
mír Lažanský s plánem zámek zachránit. 
V roce 1999 byla otevřena první zámecká 
expozice včetně stálé expozice „ Karel Ča-

pek a západočeský kraj“, která připomíná 
pobyt K. Čapka na chyšském zámku v roce 
1917. Do budoucna plánují manželé Lažan-
ští prodloužení prohlídkové trasy o další 
krásné historické interiéry, jež se skrývají v 
prostorách novogotického zámku. Více na 
www.chyse.com

Tip na  
výlet

 Letní destinace

Letní prázdniny se nezadržitelně blíží a 
pražského letiště nabízí celou řadu zajíma-
vých destinací. Mezi nejoblíbenější rozhod-
ně patří Chorvatsko. Do Dubrovníku, Splitu 
či Zadaru se dostanete z Prahy s leteckými 
společnosti Smartwings a Ryanair. Pokud 
byste rádi vyrazili někam trochu dál, může-
te navštívit největší baskické město Bilbao a 
prozkoumat úzké uličky, zakusit španělskou 
kulturu či ochutnat místní kuchyni. Do špa-
nělského města se můžete vydat s Českými 

aeroliniemi. Dalším dovolenkovým rezortem 
je i francouzské přístavní město Marseille, 
které vás nadchne množstvím památek, vy-
nikající kuchyní a středomořskou atmosfé-
rou. Do Marseille pravidelně létají z Letiště 
Václava Havla Praha aerolinky Ryanair či 
Volotea.
 Zdroj: Zpravodaj pro obce 
 a MČ Prahy, květen 2019

 Letiště Praha hledá způsoby 

 omezení nočního provozu

V rámci příprav na provozně nejsilnější mě-
síce v roce řeší pražské letiště i problematiku 
nočního provozu, který je pro blízké okolí 

nejvíce obtěžující. Některá konkrétní opatře-
ní se ve spolupráci s Úřadem pro civilní letec-
tví a Řízení letového provozu ČR již podařilo 
realizovat. Jedná se především o změnu hlu-
kových poplatků s významným navýšením 
za noční provoz, přísnější požadavky na 
hlukové vlastnosti letadel pro noční provoz, 
striktnější dodržování přidělených slotů a 
hlavně účtování nadstandardních poplatků 
dopravcům za neoprávněné porušení pravi-
del. Do budoucna se počítá s dalším soubo-
rem opatření, který bude noční provoz dále 
regulovat.

 Zdroj: Zpravodaj pro obce 
 a MČ Prahy, květen 2019

PiD
 nově přímým vlakem 

 z Prahy až do Blatné 

Každou sobotu, neděli a svátek od 9. června 
až do 28. října 2019.

Od neděle 9. června 2019 začne jezdit oblíbe-
ný turistický vlak Cyklo Brdy nově z Prahy 
bez přestupu až do jihočeské Blatné (mimo 
PID). Spěšný vlak má místo pro 232 cestují-
cích, kteří si s sebou mohou vzít do speciální-
ho vozu 41 jízdních kol.

Jede ráno tam a odpoledne zpátky 

08:37 Praha hl. n. 19:02
11:10 Blatná 16:31

 Pro turisty i místní

Vlak Cyklo Brdy využívají rádi hlavně turis-
té, kteří vyráží do Středních a nově i jižních 
Čech na víkendové výlety. Prodloužení jeho 
trasy až do Blatné přinese ale také velmi po-
hodlné přímé spojení všem místním obyva-
telům do hlavního města.
Blatná je výchozím místem pro desítky ki-
lometrů oblíbených cyklotras. Mezi nejzají-
mavější turistické cíle v Blatné a okolí patří 
vodní zámek Blatná, hrad Zvíkov, viklan v 
Kadově nebo skanzen v Chanovicích a mno-
ho dalších.

 vlak s unikátní lokomotivou

Vlak Cyklo Brdy patří mezi výjimečné spoje, 
které táhne historická lokomotiva Bardotka.
Zážitkem tak bude už samotná jízda vlakem, 
a to nejenom pro železniční fandy. V běžném 
provozu se tyto unikátní lokomotivy, které 
vyráběla pražská ČKD před 50 lety, objevují 

už jen velmi zřídka. Patří mezi technické uni-
káty a jezdí se na ně dívat do Česka železnič-
ní nadšenci z celého světa. Při jízdě krajinou 
jsou nepřeslechnutelné, jejich charakteristic-
ké brumlání je slyšet často i kilometry daleko.

 Jízdné ČD i PiD

Z Prahy do stanice Březnice platí jízdenka 
Českých drah i Pražské integrované dopravy 
(koupíte u pokladen ČD nebo v aplikaci PID 
Lítačka). Dále do jihočeské Blatné platí ve vla-
ku už pouze jízdenky Českých drah.
 Zdroj: PID INFORMAČNÍ 
 ZPRAVODAJ, Číslo 11 / 2019

Letiště
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 obecní knihovna

vÝroČÍ aUTora / Jindřich Šimon Baar 
7. 2. 1869 – 24. 10. 1925
Narodil se v Klenčí pod Čerchovem. Vystu-
doval gymnázium, potom teologii v Praze a 
stal se knězem. Působil na několika místech 
jako duchovní a v této funkci se zapojoval do 
snah o církevní reformu. Nejprve jako kap-
lan v Přimdě, Spáleném Poříčí, Stochově a 
Úněticích, poté v letech 1895 – 1897 a 1909 

– 1919 farář v Ořechu a 1899 – 1909 v Klo-
bukách. V letech 1918 – 1921 byl předsedou 
Jednoty katolického duchovenstva českoslo-
venského. Roku 1919 odešel do důchodu a 
žil ve svém rodném městečku. Nejznámější 
díla: Chodská trilogie Paní komisarka (1923) 
o působení Boženy Němcové na Chodsku, 
Osmačtyřicátníci (1924) a Lůsy (1925). Dále 
následovaly Jan Cimbura (1908), Hanýžka a 
Martínek, Holoubek, Cestou křížovou 1900), 
Poslední rodu Sedmerova, Farské historky 

(1908 – 1912), Rodnému kraji (1903), Poslední 
soud (1911), Skřivánek a jiné povídky (1912).
Po jeho smrti v Klenčí bylo zřízeno Muzeum 
Jindřicha Šimona Baara. Nedaleko Klenčí, v 
malé vsi Výhledy, mu byl zřízen památník se 
sochou v nadživotní velikosti. Byl knězem, 
básníkem a spisovatelem, představitelem 
realismu, tzv. venkovské prózy a Katolické 
moderny.

 Pavel Bareš, knihovník

 Posílení letištního autobusu 119 

 od 15. 6. 2019

Pro hlavní návštěvnickou sezónu připravilo 
Hl. m. Praha společně s organizací ROPID,
Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Letištěm 
Praha posílení páteřní autobusové linky 119, 
která spojuje Letiště Václava Havla Praha 
s nejbližší stanicí metra Nádraží Veleslavín. 

Od 15. června do 15. září 2019 pojedou 
o víkendech cca mezi 9:00 a 20:00 
od každého metra dva autobusy místo
jednoho, ve směru z letiště bude současný 
interval 7,5 minuty zkrácen na polovinu.
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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.

FoToKUrioZiTa



8. června 2019
Dětský Den v kněževsi


