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PřiPravOvané aKce:



Kněževák 2/2018 2



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 2/2018 3

 Svět knihy

ve dnech 10. - 13. května 2018 se v Praze 
konal Mezinárodní knižní veletrh Svět 
knihy Praha 2018. Jeho součástí byla i au-
togramiáda s nejoblíbenějším autorem čte-
nářů naší obecní knihovny. Jistě ho všichni 
poznáte. A kdo ne - přijďte se na jeho knihy 
podívat.
 Pavel Bareš, 
 knihovník

 Střípky

•  Opravuje se chodník ke hřbitovu – 
financuje firma Skanska.

•  Opravuje se svah pod mostem  
u Staré hospody.

•  Instalovalo se nové osvětlení na  
silnici od kovárny směrem k hřišti.

•  Opravila se socha P. Marie u Ouvalky 
– má nový podstavec a novou příchozí 
cestou.

•  Nechal se opravit sokl na budově ZŠ 
– upraveno proti vlhkosti.

•  Letiště upravuje vyhlídkové valy  
a oplocení. 

 UPOZOrněnÍ

Při třídění odpadu s využitím kon-
tejnerů v obci je nutné sešlapovat 
plastové lahve a papírové krabice, 
případně jiné objemné materiály. 
Do kontejnerů se tím pádem ve-
jde více odpadu. Šetříte tím i svoje 
peníze. Toto upozornění platí pro 
ty občany, kteří objemný odpad 
nesešlapují … ostatním občanům 
děkujeme. r

 vítání občánků

Svátek matek v letošním roce připadl na 
13. května a byl dnem, kdy se v Kapli sv. 
václava konalo každoroční vítání malých 
kněževáčků.

Starosta obce přivítal nejen miminka s do-
provodem, ale také zástupce spolků Hasiči, 
Baráčníci a Spolku Havlíček. Všichni měli 
pro vítané děti připravený dárek.  Protože 
školáci byli tou dobou na škole v přírodě, vy-
stoupily v Kapli děti z mateřinky a všechny 
přítomné dojaly svým krásným recitačním 
programem nad obecní kolébkou.
Od loňského května se v naší obci narodilo 
celkem 9 dětí. Do poslední chvíle to vypa-
dalo, že se nám čápi vyhýbají; měli jsme při-
vítat 8 holčiček, ale na poslední chvíli jeden 
zakroužil nad bývalým Čermákovým, dnes 
Chládkovým mlýnem a Honzíček, syn Mi-
chaely a Martina Chládkových byl na světě. 
Kromě něho byly vítány malé princezničky: 
Anežka Nelinka Divišová, dcera Romana 
a Hany Divišových, Livinka Kašparová, dce-
ra Oleny Viktorivny Ljašenko a Ladislava 
Kašpara, Zuzanka Zelenková, dcera Martiny 
a Radka Zelenkových, Maruška Šarapatko-

vá, dcera Marie a Jana Šarapatkových, Anež-
ka Rybová, dcera Kateřiny a Jakuba Rybo-
vých, Lilinka Vlčková, dcera Kláry Vlčkové 
a Jana Švarce a Kristýnka Holanová, dcera 
Renáty a Jana Holanových.
Obec si jako svůj dárek připravila finanční 
pozornost, 2 knihy a pamětní minci. Staros-
ta obce pan Stanislav Kettner ve svém pro-
slovu připomněl počty dětí, které se narodi-
ly od roku 2000; bylo to celkem 47 holčičel 
a 61 chlapců v obci hlášených. Porodnost 
v Kněževsi neklesá; a to je dobré zname-
ní.  Rodiče nebudou mít starosti ani poté, 
co děti půjdou do mateřské nebo základní 
školy. Mají připraveny krásné prostory, kte-
ré se podařilo v uplynulých letech postavit 
nebo zrekonstruovat.

Pokud mám dobré zprávy, po 13. květnu se 
narodil další chlapeček a další 2 děti jsou na 
cestě. Takže věřím, že v příštím roce bude 
zase nejmladší generace hojně zastoupena; 
ať už budeme vítat my, nebo ten, kdo nás 
po podzimních volbách nahradí. Důležité je, 
aby tato krásná tradice zůstala pro naše ob-
čany zachována.
 ing. václava vlčková,  
 místostarostka obce

Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
v posledním čís-
le Kněževáka jsem 
uváděl, co všechno 
od počátku roku 
upravujeme v naší 
obci. Dnes se zmí-
ním o tom, co se po-

dařilo dokončit a co je rozpracováno.
Socha PANNY MARIE SVATOHOR-
SKÉ byla dokončena díky panu  
p. M. Tamchynovi a pánů Holanů. Je zde 
upraven i chodníček, aby socha vynikla. 
Většině občanů se to líbí, ale jsou i tací, 
kteří to považují za zbytečné. Rád bych, 
kdyby nám poradili, co dělat místo ob-
novy památek. Na základní škole bylo 
nutné odizolovat sokl, protože vlhkost 

postupovala vzhůru. Byla zde uplatněna 
metoda jako na „Pastoušce“, věříme, že to 
budově pomůže. Osvětlení na Staré silni-
ci je dokončeno, zbývá osvětlit přechody 
zvláštními světly. Samostatnou kapitolou 
je oprava mostu. Ten, i když se to nezdá-
lo, potřeboval opravu, neboť hrozilo zří-
cení chodníku. K tomuto dospěl posudek 
statika, který loni most prohlédl. Opravu 
provádí stavební firma pana Stacha. Podle 
vyjádření několika občanů se obec bude 
mít čím chlubit.
Chodník ke hřbitovu opravuje firma 
SKANSKA jako pomoc obci z důvodu 
používání našich komunikací. Při této 
akci bude provedena příprava na osvět-
lení chodníku. Toto se setkalo s dobrým 
ohlasem od starších lidí, kteří navštěvují 
místní hřbitov. Dále provádíme přípravu 
na plynofikaci čp. 30 a 100. Toto se nedo-

dělalo v minulých letech. Po plynofikaci 
proběhne oprava komunikací v dolní části 
obce. Obec se snaží provádět úpravy ve 
vsi, než začne provádět nějaké další in-
vestice. V prvním pololetí byly s místními 
spolky a organizacemi uzavřeny smlou-
vy o dotacích. Máme za to, že obec musí 
podporovat spolky, aby život v obci šel 
kupředu. Pořádek v obci se daří udržet 
na slušné úrovni. Ale jsou i tací občané, 
kteří na čistotu nehledí, odpad neseparují, 
ani plasty a papír nesešlapují. Tím vzniká 
potřeba častějšího vyvážení kontejnerů. 
A další peníze za odvoz.
Pomozte nám tento nedostatek řešit. 

Stanislav Kettner
starosta obce

oprava chodníku ke hřbitovu

opravený pomník P. Marie
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Usnesení OÚ
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 19. 3. 2018 

 ZO bere na vědomí:

•  zprávu starosty Kettnera od prosinco-
vého zasedání – o činnosti ZO a Rady.  
Rada obce doporučuje ZO, aby hlasová-
ní o 2 smlouvách předložených firmou 
Přerost-Švorc proběhlo na mimořádném 
zasedání ZO dne 26. 3. 2018.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 23. 4. 2018 

 ZO schvaluje:

•  návrh na pořízení Změny č. 1 územního 
plánu obce Kněževes s tím, že tato změna 
platí pouze pro paní J. S. a stávající objekty 
v jejím majetku. Veškeré práce s tím spo-
jené i veškeré náklady bude hradit paní S. 
ze svých prostředků. Ve změně ÚP budou 
přesně vypsána všechna parcelní čísla.

•  prodej pozemků mezi obcí Kněževes 
a paní J. S. takto: obec Kněževes prodá 
pozemek č. 670/16 o výměře 101 m₂ (od 
obrubníku chodníku bude obci ponechán 
pás o šíři 1,20 m); pozemek 679/25 o vý-
měře 89 m₂. Paní J. S. obci odprodá část 
pozemku č. 97/42 o výměře 145 m₂; dále 
pozemek č. 772 o výměře 2 m₂ a pozemek 
62/4a,b o výměře 43 m₂. Cena všech jme-
novaných pozemků činí 750,- Kč /1 m₂.

•  žádost TJ Sokol o dotaci na 1. ročník tur-
naje v kopané – Pohár Sokola Kněževes 
a dále na Volejbalový turnaj;  celkem ve 
výši 15 tisíc Kč.

•  pronájmem KD v Kněževsi na výsta-
vu pudlů dne 24. 11. 2018 a dále 13. 7.  
a 16. 11. 2019.

 ZO bere na vědomí:

•  dotaz FCC Regios, a. s.  na řešení odvozu 
papíru. Starosta zjistí finanční možnosti 

odvozu 2x týdně nebo přidání dalších  
2 kontejnerů na papír. 

 ZO postupuje Komisi pro žP:

•  žádost pana P. V. o opravu stávajících  
3 světel v okolí prodejny při Hlavní silnici.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 21. 5. 2018 

 ZO schvaluje:

•  počet členů ZO pro nadcházející volební 
období 15; z toho 5 členů RO.

•  směrnici obce Kněževes pro ochranu 
osobních údajů v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000Sb.; o obcích (obec-
ní zřízení), a v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb.; o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů.

•  rozhodnutí ředitelky MŠ o přijetí žáků 
do mateřské školy  pro školní rok 2018/19 
dle kritérií vytvořených zřizovatelem.

•  celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet za rok 2017 spolu se zprávou o vý-
sledcích přezkoumání hospodaření za 
rok 2017, kterou vydal Krajský úřad Stře-
dočeského kraje, odbor kontroly, Zbo-
rovská 11, Praha 5 – bez výhrad, účetní 
závěrku obce za rok 2017.

 ZO bere na vědomí:

•  nabídku firmy Autotrak na opravu sil-
nic K Národnímu výboru, Družstevní a  
U školy v částce cca 3 miliony Kč.

•  studii na novou hasičárnu u hřbitova.
•  opravu sochy P. Marie týmem p. M. Tam-

chyny; zrestaurovaná  socha dnes byla 
umístěna na své původní místo.

•  informaci starosty obce o opravě soklu 
na budově ZŠ.

•  Informaci starosty obce o jeho účasti 
u Okresního soudu Praha – západ ohled-
ně pozemku p. č. 85 (u bytovek).

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 18. 6. 2018 

 ZO schvaluje:

•  zprávu starosty obce o činnosti RO a ZO 
za uplynulé 3 měsíce.

•  zprávu místostarostky obce.
•  povinnost platit vodné i stočné majitelů 

zahrádek v zahrádkářské kolonii č. II bez 
ohledu na místo trvalého pobytu.

•  doporučení výběrové komise na dodava-
tele opravy místních komunikací s nej-
nižší cenovou nabídkou – firmy Autotrak 
za 2,585.000,- Kč bez DPH.

 ZO bere na vědomí:

•  iniciativu p. F. s vytvořením „Petice pro-
ti rušení nočního klidu v obci Kněževes 
v souladu s platnými zákony“ – na zá-
kladě nerespektování nočního klidu při 
pořádání Technopárty v Outletu Tucho-
měřice dne 16. - 17. 6. 2018.

•  nutnost pokračovat v řešení dopravní si-
tuace na komunikaci č. III/2405, Na Hlav-
ní silnici;  dotčení občané dodají na obec 
fotografie svých poškozených domů.

•  návrh p. Červeného obrátit se na společ-
nost POOR s žádostí o opravu komuni-
kace Na Hlavní silnici formou sponzor-
ského daru (po předchozím projednání 
s příslušným odborem Středočeského 
kraje).

•  připomínku pí H. ohledně parkování ka-
mionů u vodojemu a u bytovek.

•  podnět pí P. opětovně vyvolat žádost o in-
stalaci sběrného radar Na Hlavní silnici.

 ZO pověřuje:

•  p. Bareše jednáním s vedením Outletu 
a vedení obce Tuchoměřice ohledně do-
držování nočního klidu.

•  p. Černého vyvolat další jednání ohledně 
řešení dopravní situace (radar, semafor, 
omezení rychlosti atd.).

 i letos sveze malé výletníky 

 cyklohráček na Okoř a do Slaného

Vyrazit na výlet a během cesty zažít spoustu 
zábavy – o to se opět postarají hrajvedoucí 
ve výletním vlaku plném her a zábavy. Od 
24. března do 28. října každou sobotu, neděli 
a ve sváteční dny vyrazí z Prahy kolem hra-
du Okoř do Slaného. Kromě vozu pro kola 
veze i vagony plné hraček, deskových her 
a balonků a jede po turisty vyhledávané tra-
se přes Smíchov (severní nástupiště), Hosti-
vici, Středokluky, Podlešín až do Slaného. 
Výletníci se mohou kochat výhledy na 
Prahu z Pražského semmeringu či sledo-
vat přírodu kolem hradu Okoř. Sedmkrát 

za sezonu dokonce Cyklohráček navštíví 
i Zlonice s možností návštěvy místního že-
lezničního muzea – poprvé tam na jaře vy-
razí 28. dubna.
Odjezdy z Prahy jsou naplánovány na 9.03 
a 12.58, zpět ze Slaného Cyklohráček odjíždí  
v 11.01 a 16.55. Ve vlaku platí tarif ČD i Praž-
ské integrované dopravy. Při cestě z Prahy 
do Slaného (pásmo 4) bude cestující potřebo-
vat jízdenku pro osm pásem za 62 Kč (dítě za  
31 Kč), a v případě, že již má Lítačku pro Prahu 
(pásma P, 0, B), bude postačovat označení jíz-
denky pro čtyři pásma za 32 Kč (dítě za 16 Kč).

 Zdroj: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PID, 
 Číslo 06 / 2018
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Obec
 Z kroniky obce – rok 1940

Hospodářství v č. 22, jehož majitelem je 
Dr. Bohumil Chvoj, statkář v č. 17, pro-
najmul František Kadeřávek, bývalý ná-
jemce statku v Sudetech. Týž pronajmul 
i hospodářství od Josefa Chvoje z č. 26. 
Statek Marie Stříbrné č. 29 pronajmul 
Josef Zvonař, rolník z č. 10. Statek č. 21 
Marie Hrdinové má v nájmu Antonín Vi-
dman, řezník v č. 11. Týž oženil se s Marií 
Staňkovou, dcerou Václava Staňka z č. 37. 
Hospodářství pronajímá se t. č. asi za 150 
kg pšenice z 1 korce.

V měsíci únoru konán byl říšskými vojen-
skými úřady odvod koní v sousední obci 
Středoklukách. Ze zdejší obce předvedeno 
k odvodu 61 koní. Odvedeni a ihned tam 
ponecháni 3 koně a za schopné uznáni 3 
koně. Na podzim minulého roku odevzdá-
ni též 3 koně. Za koně placeno asi 12 000 K.
Nepříznivé počasí minulého roku, jež 
zvláště zdrželo a znesnadnilo podzimní 
práce, bylo vystřídáno tuhou a dlouhou zi-
mou. Před sv. Mikulášem napadlo na roz-
moklou zemi asi 30 – 40 cm sněhu. Zdálo 
se, že na mokré zemi sníh se neudrží, ale 
silnice okresní k Hostivici, Dobrovízi, ke 
Kněžívce byly zaváty, takže čety dělníků 
musely je prohazovati. Za prohazování 
platilo se denně 30 K jednomu dělníkovi.

Celkem zaplatila obec za prohazování 
sněhu asi 5 000 K. Zima byla tuhá, mrazy 
stálé, teploměr ukazoval -10, -15, - 20 až 

i -28 stupňů Celsia. Dlouho trvajícími mra-
zy promrzaly stavení, vodovody; v někte-
rých sklepech zmrzly brambory. Ve škole 
ve třídách zamrzal inkoust v kalamářích. 
Školní vyučování bylo pro velkou zimu 
a nedostatek uhlí po celý únor zastaveno. 
Se změnou státoprávních poměrů stoupla 
i cena uhlí. Jeden metrický cent hnědého 
uhlí stál dříve okolo 15 K, nyní se platí 20 
– 25 K; černé 27K. A zima jakoby nemě-
la konce. Mrzlo plné 3 měsíce. Až na sv. 
Matěje nastala trochu obleva, ale i po něm 
bylo ještě několik 10 stupňových mrazů 
a sněžilo.

Řízené hospodářství obilní trvá již od r. 
1934. Účelem jeho bylo zajistiti ceny obi-
lí, mouky, chleba a výrobků z obilí. Toto 
provádí Výsadní obilní společnost. Po 
dobu mimořádných poměrů válečných 
byla Výsadní obilní společnost pověřena 
výhradním právem vykupovati a dodá-
vati nejen obilí, ale též luštěniny, olejnaté 
plodiny, krmiva a zajišťovat obyvatelstvo 
těmito plodinami. Výdej shora uvedených 
potravin zemědělcům provádí se na mle-
cí výkazy, nezemědělcům na lístky. Mlecí 
výkazy a lístky vydává obecní úřad. Obilí 
odvádějí do Noutonic nebo Jenče (Okresní 
hospodářské družstvo).

Českomoravský svaz pro mléko, tuky, 
vejce – účelem jeho je vybudovati sběr 
a rozdělování těchto produktů. Sběr mlé-
ka u nás provádí Trojská mlékárna. Sádlo 
z domácích porážek odvádí se prostřed-
nictvím zdejšího řezníka. Dovoleno zabí-
jení prasat jen do 100 kg živé váhy, 4 kg. 
sádla; nad 100 kg více. Sběr vajec zajištěn 

soupisem slepic. Ve zdejší obci přihlášeno 
přes 1 200 slepic. Od jedné slepice třeba 
odvésti ročně 60 vajec. Chovatel může 
si ponechati pro sebe vejce počítaje od 1 
slepice pro 2 osoby. Se sběrem vajec zapo-
čato u nás koncem března. Sbírá hokynář 
z Dobrovíze asi jednou měsíčně. Dle měsí-
ců třeba odvésti vajec od 1 slepice: v lednu 
1, v únoru 3, v březnu 6, dubnu 10, květnu 
12, červnu 12, červenci 10, srpnu 6; celkem 
60 vajec.

Místní národní pomoc v Kněževsi ujala 
se stravování školních dětí. K tomu opat-
řeny potřebné peněžité částky sbírkou 
v obci, dary, podporou státní. Celkem 
opatřeno 1 701 K,20 hal. Od Okresního 
pomocného výboru dostalo se této akci 
106 kg různých potravin, od místních 
rolníků 355 kg brambor, 5 kg mouky. Po-
dávána polévka v době školního vyučo-
vání mezi 11. – 12. hodinou. Stravováno 
průměrně denně 60 dětí od 11. prosince 
1939 do 31. května 1940. Celkový příjem 
stravovací akce činil 1 701 K,20 hal.; sku-
tečné vydání 1 501 K,20 hal. 200 K dáno 
Okresní péči o mládež na umístění 5 dětí 
ze zdejší obce v prázdninové osadě. Cel-
kové vydání s oceněním darovaných po-
travin činilo 2 492 K,20 hal.

Tato pamětní kniha musela býti t. č. ode-
vzdána Okresnímu úřadu a byla uložena 
v Archivu země české. Po skončení okupa-
ce byla v roce 1945 opět vrácena a v zápi-
sech pokračováno.

 Přepsala ing. václava vlčková, 
 místní kronikářka

 Máme se bát kybernetických útoků?

NE! Ale obezřetnost je na místě. Doba se 
elektronizuje, onlinizuje, emailizuje, …. 
prostě žijeme v době digitální, kde násob-
ně více informací chodí elektronicky spíše 
než papírově. Krom obrovského pohodlí, 
dostupnosti všech informací, možnosti vy-
řídit mnoho věcí z pohodlí domova či při 
cestě autobusem, každá věc má i stranu ri-
zika. Všichni víme - papír lze okopírovat, 
podpis lze zfalšovat, ale jak je to na interne-
tu? Reálně – stejně jako v každé jiné lidské 
činnosti, i na internetu rizika jsou. A jelikož 
jsme přes internet dostupní odkudkoliv, 
můžeme nás na rozdíl od klasické papí-
rové cesty podvést kdokoliv odkudkoliv. 
Může nás však přepadnout počítač? Může 
na nás zaútočit hacker z exotických zemí?
Odpověď zní, běžný občan se bát kybernetic-
kého útoku nemusí. Jednak není pro podob-
né útoky zajímavým cílem, ale hlavně doba 
pokročila, a vůči těmto typům útoků jsou již 

počítače poměrně imunní. Co nám tedy hro-
zí? V reálu největším nebezpečím jsou různé 
formy tzv. sociálního inženýrství = snahy 
přesvědčit vás, abyste poslali někam peníze 
(Nigerijské dopisy), zaplatili poplatek jinak 
přijde pokuta (falešné složenky), sdělili ko-
mukoliv přístupové údaje (Phishing) či spus-
tili určitě skvělou přílohu (malware).

Co mají tyto rizika společné – my SAMI 
uvěříme a následně pustíme podvodníka 
k sobě, či hůře předáme mu přístup k našim 
datům/penězům. Ano, statistiky jasně uka-
zují, že jsme spíše obětmi těchto podvodu 
a vlastní chyby, než kybernetického útoku ! 
Často mail od kamaráda s určitě zajímavou 
přílohou, kterou doporučil jiný kamardád, 
způsobí mnohem více škod než hacker. 
Podvodníci totiž stále vymýšlejí nové triky 
k ošálení svých obětí a činí tak v reálném i ve 
virtuálním světě. Vždy, když obdržíte e-mail 
nebo jinou zprávu s podezřele výhodnou 

nabídkou, s žádostí o pomoc, s přiloženým 
souborem se skvělou nabídkou nebo s poža-
davkem na poskytnutí vašich údajů, vezměte 
rozum do hrsti a vše nejprve v klidu promy-
slete. Opravdu je zdroj zaručený a znáte jej?
 
V článku použity citace z webové stránky 
www.jaknainternet.cz. Tento server doporu-
čuji, pomocí 2 minutových videí se můžete 
seznámit se základními informacemi kolem 
internetu. Projekt vyrobilo sdružení CZ.NIC.

 Pro Kněževák zpracoval 
 ing. vladimír Bareš.
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 velikonoce a návštěva národního technického muzea

Práce dětí ze 3. třídy na téma Velikonoce a obrázky z návštěvy 
Národního technického muzea v Praze. Muzeum jsme navštívili 
ve čtvrtek 5. 4. 2018.    
 iva Farová

 TiMSS 2019

Dne 13. 3. 2018 se žáci 4.třídy naší školy 
zúčastnili pilotního šetření mezinárodního 
projektu eTIMSS 2019, do kterého bylo vy-
bráno pouze 38 škol z ČR. Žáci vyplňovali 
test obsahující úlohy z matematiky a příro-
dovědy. Přes počáteční technické problé-
my testování proběhlo úspěšně. Zúčastnili 
se ho všichni žáci, jejichž rodiče s testová-
ním souhlasili.
Výsledky tohoto pilotního šetření budou 
dle České školní inspekce známy přibližně 
v listopadu toho roku.
 Mgr. ivana Bádalová,
 ředitelka ZŠ Středokluky

 večer s matematikou

Je čtvrtek 7. 6. a žáci druhé třídy společně s rodiči jdou do školy. Nic neobvyklého, 
ale ne v 18.00 hod. Co dělají ve třídě? Prezentují na tabuli zažité matematické postupy 
a vysvětlují, co a jak se počítá. Následně jim byl rozdán pracovní list, na kterém si spo-
lečně s rodiči vypočítali příklady podle postupu. Nechybělo ani občerstvení - maminky 
upekly bábovku a koláče. Bylo vidět, že děti matematika baví. Nezáleží na tom, zda 
se matematika vysvětluje dle Montessori, Hejného nebo kamínků. Nejdůležitější je, že 
tento předmět žáky zajímá a mají ho rádi.
 Mgr. ivana Bádalová, 
 ředitelka ZŠ Středokluky

Základní škola
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 Škola v přírodě

Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili školy v přírodě ve Skryjích u Rakovníka. Pobyt nám 
všem rychle utekl a i počasí nám přálo. Užili jsme si nejen krásnou přírodu, ale i spous-
tu zábavy a navštívili jsme velmi zajímavá místa v okolí (Skryjský luh, Skryjská jezír-
ka, Muzeum J. Barranda, Lesní správu a naučnou stezku na Křivoklátě). Velký úspěch 
měla večerní bojovka.
Smutné i poučné bylo vyprávění místní obyvatelky paní Zímové o osudu židovských 
žen, které vysazovaly v místních lesích stromy. K jejich památníku jsme odpoledne 
položili květiny.
Všem se nám ve Skryjích velmi líbilo a za rok se tam opět vrátíme.
 Za žáky 3. a 4. ročníku, 
 iva Farová a irena Houbová

 Jak se dělají komiksy

Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili spisova-
telské soutěže. Letošním tématem byl ko-
miks s názvem „Bábovka“. Tato práce děti 
velmi bavila. Za odměnu pro ně starosta  
Ing. J. Paznocht domluvil besedu se spi-
sovatelkou Klárou Smolíkovou a jejím 
manželem J. W. Procházkou. Přivezli s se-
bou spoustu knížek a připravili krásnou 
prezentaci na interaktivní tabuli. Všichni 
si vyzkoušeli tvorbu komiksu na částeč-
ně předtištěných pracovních listech. Psaní 
předcházela dramatizace začátku příběhu, 
který pak každý dotvořil podle svého. 
Husité – to bylo téma pro žáky 4. třídy,  
3. třída se poučila o řemeslech. Zaujala  
i prohlídka předmětů jako ševcovské  
kopyto, podkovy, kolo od koláře apod. Děti 
nejen pozorně poslouchaly, ale zároveň se 
aktivně zapojily do různých soutěží.
 Za 3. a 4. třídu,  
 iva Farová a irena Houbová
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 Den otevřených dveří

Dne 24. května 2018 proběhl na druhém stupni naší školy „Den otevřených dveří“. Ko-
lem třetí hodiny odpoledne začaly do školy přicházet první děti s rodiči. S přivítáním 
a uvedením návštěvníků do tříd pomáhaly děti z deváté třídy a byly tak rodičům a dětem 
k dispozici jako průvodci i pomocníci s úkoly, které pro ně byly připravené. Zatímco rodi-
če měli možnost si prohlédnout prostory, ve kterých probíhá výuka, včetně nově zrekon-
struovaných prostor přírodovědného kabinetu, děti si mohly vyzkoušet některé z nově 
zakoupených pomůcek. 

V učebně fyziky pro ně byly připraveny úkoly z oblasti magnetismu, optiky a elektřiny. 
Ve výtvarné dílně si mohly vyrobit „placku“ s logem školy nebo svíčku a v učebně ang-
lického jazyka pak mohly vyzkoušet svoji znalost angličtiny. Ve druhém poschodí pak na 
ně čekal zeměpis hravě v počítačové učebně nebo rozmanité úkoly zaměřené na ptáky 
a lidské tělo v učebně přírodopisu. Během celého odpoledne ve škole vládla příjemná 
atmosféra.
 eva Kuchařová

 Dny pro záchranu života

Dne 5. 3. 2018 proběhl první den programu 
Dny pro záchranu života, který se konal 
v prostorách prvního stupně ZŠ Středoklu-
ky nad obecním úřadem. Zdravotníci děti 
hravou formou seznámili se základy biolo-
gie lidského těla, učili je rozpoznat závaž-
nost akutního stavu a komunikaci s dispe-
činkem záchranné služby.
Žáci si zkusili ošetřit rány, zlomeniny i kr-
vácení na kamarádech nebo figurínách. 
Velký zájem vzbudil nácvik neodkladné re-
suscitace na resuscitačních modelech a pro-
hlídka sanitního vozu s jeho vybavením. 
Způsob prezentace všechny zaujal. Na kon-
ci zúčastnění obdrželi diplom za absolvo-
vání kurzu první pomoci Mladý záchranář.
 Za první stupeň ZŠ Středokluky
 iva Farová
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 20 let volejbalu v Kněževsi

20 let je relativně krátká doba, ale pro nás – volejbalisty z Kněževsi – je to fůra 
zážitků. Tréninky, turnaje, brigády, účast v Amatérské volejbalové lize, okres-
ní soutěže, poznávání krás naší vlasti, cesty do zahraničí, společné dovolené, 
silvestry, oslavy kulatých narozenin, … to vše jsme společně zažili. Volejbalo-
vý oddíl TJ Sokol Kněževes, nesoucí poslední dobou „honosný název „ELITA 
Kněževes“, oslavil 19. 5. na místním hřišti v Kněževsi 20 let svého působení. 
Pozval současné i bývalé volejbalové hráče, hosty z obce, zástupce spolků, ob-
čany … Zahrál se přátelský volejbal za účasti několika fotbalistů ze Sokola, 
grilovalo se, čepovalo pivko, prima hudba, promítaly se „retro“ akce, byly ňa-
mky od volejbalistek … počasí přálo, takže celodenní pohodička. Děkujeme 
všem, kteří nás všechny ty roky podporovali a byli našimi příznivci. Věřme, že 
i dalších 20 let bude ve stejné pohodě, jako doposud.
 Za „eLiTU“ … Ďábel

 Turnaj na Šumavě

Začátek června strávila volejbalová „ELITA“ z Kněževsi v Koutě na 
Šumavě. V pátek 1.6. se přijelo do zámku v Koutě, přespalo a v so-
botu ráno to začalo. Sluníčko, vedro, 15 družstev, 3 hřiště – a hlavně 
obrovská přátelská pohoda, přestože boje byly někdy velice tvrdé. Vý-
sledkem pro kněževáky bylo získání tradičního Koutského dřeváku 
s tvrdým mokem. 
Museli jsme vyhrát zápas, abychom ho z 15. místa získali – trochu pa-
radox, ale nová tradice je na světě. Pohodu provázelo grilování selátek, 
uzené, „koutské“ pivko, dobroty a příjemná obsluha. Večer posezení 
a probrání zářijového volejbalového turnaje v Kněževsi. V neděli ráno 
se vyrazilo do sousedního Německa. Jeli jsme se podívat do WaldWi-
pfelWegu – naučná stezka v korunách stromů s řadou naučných zastá-
vek a domem stojícím na střeše. Je to unikát, který stojí za to vidět. Jo 
také náš tip na výlet za hranice. V Horšovském Týně jsme zakončili výlet vynikající večeří. Velké poděkování závěrem letí do Kouta všem, 
kteří se na přípravě víkendové akce účastnili, jmenovitě hlavnímu organizátorovi Ivoši Hanuskovi.
Pozn.: Turnaje za ELITU Kněževes se zúčastnili – Magda Čefelínová, Lenka Černá, Ivana Roučková, Iva Skálová, Jaroslav Roučka, Václav 
Čefelín st., Roman Linhart, Luděk Černý. Luděk Černý
 

 Fotbal

Jarní část sezóny měla jak pozitiva tak ne-
gativa. V zápasech se silnými soupeři, kte-
ří hráli o postup, jsme dokázali bodovat či 
hodně potrápit. Tři body z Hostivic i velmi 
dobrá hra s Tuchoměřicemi patřila k tomu 
lepšímu, co se na jaře zadařilo. Přišli noví 
hráči, ovšem někteří služebně starší na fot-
bal chodí sporadicky nebo vůbec. Pokud 
mančaft ustálíme, budeme opět hrát o vyš-
ší příčky než je 8. místo v tabulce IV. tří-
dy.  Děkujeme všem fanouškům, podpo-
rovatelům i sponzorům za zájem o fotbal 
v Kněževsi.
 Jakub Šebesta

 TJ Sokol Kněževes  pořádal fotbalový
 turnaj  o pohár Sokol Kněževes
 a Obecního úřadu.

O výsledcích se dočtete v příštím
čísle Kněževáka.

sobota 23. 6. 2018
14.30 – Novo Kladno - TJ Sokol 
Statenice
17.00 – TJ Sokol Kněževes - TJ Slavoj 
Suchdol

neděle 24. 6. 2018
14.30 – utkání o třetí místo
17.00 – Finále

TJ Sokol Kněževes
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vážení a milí spoluobčané, drazí čtenáři,

za uplynulé období, co jsem naposledy psal 
do Kněževáka, se toho událo více než dost. 
Jak už to tak bývá, ty největší události jsme 
v plánu neměli. Úspěšně jsme absolvovali 
Josefskou zábavu, na které po celou dobu 
panovala přátelská nálada, k níž přispěla, 
jako již tradičně, kapela RETRO band.

V pátek 30. března ráno jsme dorazili k “ba-
žině” kde jsme uklízeli a připravovali dřevo 
na čarodějnice. Odpoledne téhož dne jsme 
vyjeli oběma vozy do Chýně, kde Vašek 
Čefelín ml. vyjednal s vedením firmy OK 
trans zapůjčení servisního místa v dílnách 
na vozy MKD. Tam naše Máňa absolvovala 
výměnu všech olejových náplní, promazání 
celého podvozku a několik drobných oprav. 
Tímto děkujeme firmě OK trans za poskyt-
nutí prostor na údržbu našeho vozu. Bohu-
žel při návratu na základnu jsme zjistili, že 
uzávěr vodního děla nám vlivem silných 
mrazů praskl. Bylo tedy zapotřebí sehnat 
nový nebo opravený. Naštěstí jsme získali 
kontakt na mechanika z Liberce, který nám 
ventil opravil za zlomek ceny nového.
V sobotu 7. dubna nastal čas prvního tré-
ninku, při kterém jsme vyzkoušeli nové 
vybavení od “Ježíška” a hlavně se pokusili 
o vylepšení celkového provedení požárního 
útoku a zlepšit tak čas. Samozřejmě, že jsme 
si to ještě dvakrát zopakovali.

V pátek 27. dubna v 7:33 byl jednotce vyhlá-
šen poplach požáru v Amazonu.
Naštěstí se jednalo o pouhé prověřovací 
cvičení. Jednotka vyjela do deseti minut 
v počtu 1+1 (Seiner + Botka) a dorazila na 
místo zásahu, kde naši členové opět získa-
li několik užitečných rad. Poté absolvovali 
exkurzi po celém areálu, která byla určena 
pro složky HZS.
29. dubna jsme s předstihem postavili hra-
nici na čarodějnice a těšili se na druhý den, 
kdy zapálíme hranici pro pobavení děti 
i dospělých, sejdeme se se sousedy, pode-
batujeme a hlavně budeme dohlížet na bez-
pečný průběh akce.

V pondělí 30. dubna bylo ovšem vše jinak. 
Ve 13:03 byl opět jednotce vyhlášen poplach 
POŽÁR SKLADU ÚHOLIČKY. První auto 
vyjelo do sedmi minut v počtu 1+1 ( Seiner 
+ Botka), cisterna dojela téměř v rekordním 
čase a kluci dojeli na místo pátí v pořadí. Po 
nahlášení se u Velitele zásahu prováděli ky-
vadlovou dopravu vody. Ve 14:20 mi kluci 
volali, že situace je již dobrá a další členové 
nemusí jezdit. Avšak v 15:00 byl i druhému 
vozu vyhlášen poplach. A tak jsme vyrazili 

v počtu 1+2 (Čefelín, Čefelín ml., Drábek). 
Cca v 15:20 jsme dorazili na místo skládky 
v Úholičkách. Tam jsme se sešli i s Tomá-
šem a Ondrou, posádky jsme promíchali 
a Tomáš nás dovedl na místní vodárnu, kde 
jsme čerpali vodu do cisteren. Zde jsme pra-
covali s jednotkami Úholiček a Libčic nad 
Vltavou.
Přibližně v 18:45 začali posílat první jed-
notky domů. Náš velitel Vašek začínal být 
paradoxně lehce nervózní ze situace, kdo 

zapálí hranici v Kněževsi (když ti, co jí měli 
zapálit a hlídat, byli v Úholičkách na sklád-
ce). Rozhodli jsme, že domů s Máňou poje-
de právě Vašek a samozřejmě Tomáš s On-
drou. Po jejich odjezdu jsme předpokládali, 
že za chvilku je budeme následovat a poje-
deme taky domů.
Omyl. V 19:00 začaly najíždět nové jednotky 
s velkými auty a my s Vaškem a kolegy z Úho-
liček jsme se nezastavili až do pozdních ho-
din. Až ve 23:00 jsme mohli 
nahlásit, že obě auta dorazila 
v pořádku na základnu. To, 
že se jednalo o  mimořádnou 
situaci, svědčí fakt, že okolo 
páté hodiny bylo kolem 110 
zasahujících hasičů a více jak 
30 požárních cisteren.

Čarodějnice v naší obci pro-
běhly pokojně a bez obtíží, 
nebo alespoň takovou in-
formaci jsme dostali.
12. května jsme se zúčast-
nili Okrskové soutěže ve 
Středoklukách, kam jsme 

po dlouhé době dorazili v plném počtu zá-
vodníků a dokonce i s jedním náhradníkem. 
Rovněž se musíme pochlubit, že fanouš-
kovskou základnu jsme měli taktéž silnou. 
V závodech jsme se umístili na třetím místě 
a odvezli si krásný diplom.
Druhý den 13. května proběhlo v naší obci 
tradiční vítání občánků, kde jsme opět měli 
zastoupení našeho sboru (Botka, Drábek). 
Malým občánkům jsme předali drobné dár-
ky se znakem dobrovolných hasičů a pa-
mětní list. Kdo měl zájem, mohl se s našimi 
hasiči i vyfotit, téměř všichni této příležitos-
ti využili a to nás těší. 
V sobotu 26. května v 10:00 se konal dětský 
den. Hasiči byli připraveni.
Ověřenou disciplínu “hořící domeček” 
jsme opět zapojili do programu, plus jako 
novinku jsme napustili káď vodou a děti jí 
v horkém dopoledni využily jako bazének. 
A jako tradičně jsme děti postříkali vodním 
dělem. Akce dle reakcí dětí i rodičů byla 
zdařilá . Celé akce se zúčastnilo šest hasičů 
(V. Čefelín, O. Botka, T. Seiner, J. Hanuš,  
R. Souček a V. Kettner).

Na závěr bych vám chtěl popřát krásné 
prázdniny, dětem pěkné vysvědčení a nám 
všem, aby našich služeb v těchto horkých 
měsících nikdo nepotřeboval. 

 Za celou jednotku a SDH 
 Jan Drábek

Hasiči
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Svaz žen - Klub Kněževes
 cyklovýlet Kněževes – Lidice

Již po sedmé jsme vyrazili z naší krásné 
obce do Lidic, abychom uctili památku ne-
právem popravených obětí.
Předpověď počasí byla hrozná – déšť, bouř-
ky, krupobití. Opak byl pravdou. Slunce 
nám celý den svítilo, lehce pofukoval vět-
řík a lány obilí okolo cyklostezky se jemně 
vlnily. Připravili jsme 2 trasy: 20km pro ro-
diče s dětmi a 40 km pro dospěláky. Sešla 
se nás menší skupina dospělých. Vybaveni 
pitím, ovocem a dobrotami jsme vyrazili 
přes Středokluky, Běloky do Lidic. Růžový 
sad v plném květu, pietní plocha uprave-
ná. Ptáci zde vůbec neštěbetají. Je to místo 
úplného ticha. Vše jsme si pomalu prošli, 
Robert Souček nám vyprávěl o historii Li-

dic. U sousoší 82 lidických dětí jsme zapálili 
svíčky a dojatě postáli. Nakonec jsme navští-
vili dům č.116, kde je nová stálá expozice – 
hodinová prohlídka domu s průvodkyní. 
V Lidicích se naše skupina rozšířila o p. Pro-
tivu, který s námi pokračoval do Kladna na 
Kožovu horu. Vyprávěl o svých horolezec-
kých zážitcích. Lezl nejen u nás, ale i v Ně-
mecku, Rakousku, Itálii a Švýcarsku (Ma-
tterhorn severní stěnou). Rozhledna Kožová 
hora ční nad stromy a je z ní krásně vidět do 
dálky. Dali jsme si dobrou polévku a vydali 
se na zpáteční cestu přes Dolany a Hostouň. 
V kněževeské Maštali jako vždy byl závěr. 
Vínečko, tatarák, poháry … Ani jsme nevě-
děli, že jsme ujeli téměř 40 km.
 Za Český svaz žen Kněževes 
 Bohdana Pavlíková

 Dětský den

I když pro naše děti připravujeme dětský 
den již tolik let, stejně jsme s blížícím se da-
tumem nervózní. 26. 5. 2018. Vyjde počasí? 
Přijdou děti? Bude klapat ozvučení? Nesta-
ne se nikomu nic? Vše vyšlo. Sluníčko nám 
od rána svítilo, p. Berka perfektně připravil 
hřiště i jeho okolí. Robert Souček nám při-
pravil aparaturu a celé dopoledne byl s námi 
pro případ, že by „něco“ na promočené apa-
ratuře vypadlo. Bára Kubů s Tomášem při-
vezli a nafoukli skákací hrad. Malých dětí 
s rodiči a prarodiči přišlo nečekaně hodně. 
Dokonce jedno se klubalo na svět a opravdu 
v neděli již v porodnici křičelo na mamin-
ku. Děti se vyřádily v soutěžích, mohly si 
dokonce zastřílet z laserových pistolí na ter-
če. Nechyběla ukázka výcviku psů od Celní 
správy. Jako vždy byla připravena cesta za 
pokladem s prolézáním křovin a spoustou 
zajímavých otázek. Např. „Kde má cvrček 
uši“, „Kolikrát se dá přehnout papír“, „Kdo 
byl první prezident naší republiky“, „Jak 
se jmenuje starosta naší obce“, „Do čeho se 
dávala pasta na zuby, než byla dávána do 
plastové tuby“ ? Poklad – zmrzliny – si děti 
musely vyhledat samy. Odměna byla tedy 

sladká a studená. Naši hasiči byli připraveni 
hasit a také na konci „hasili“ splavená těla 
dětí, které se nebály svléknout a běhat pod 
proudem vody nebo skákat do velké nádrže 
se studenou vodou. Díky Obecnímu úřadu 
a dalším sponzorům jsme mohly malým 
i velkým dětem nabídnout občerstvení a zá-
bavu. Prostě ideální dětský den.
 Za Český svaz žen Kněževes 
 Bohdana Pavlíková

 akce Českého svazu žen  
Klub Kněževes v roce 2018

Drakiáda - pouštění draků a jiných
létajících těles
V sobotu 6. 10. od 10 hod. na sportovním 
hřišti. Občerstvení pro děti zajištěno.
rodinné dlabání dýní a řepy  
Halloweenská párty

V sobotu 6. 10. od 15 hod. v KD.
Dýně, nožíky, lžíce a svíčky s sebou! 
Řepy pro Vás budeme mít.
Občerstvení pro děti zajištěno.

Soutěž o nejhezčí vánoční svícen

Příjem svícnů v pátek 30. 11. 
od 18 do 20 hod. v KD
Svícny vystavíme v sobotu 1. 12. na dětské 
mikulášské, kde budou bodovány všemi
zúčastněnými. První tři svícny s nejvyšším 
počtem bodů budou oceněny.

Mikulášská besídka pro děti
V sobotu 1. 12. od 14 hod. v KD
Zpívání koled, animační vystoupení 
„VESELÉ PEKLO“, tvořivé dílničky 
s vánočním motivem. Vánoční nadílka 
s příchodem Mikuláše, čertů a anděla.
vánoční taneční zábavu
V sobotu 1. 12. od 20 hod. v KD.
K tanci a poslechu hraje skupina 
„PREMIUM BAND“. Vstupné 90 Kč
Tradičně velké množství cen !!!

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

najdete nás nově na Facebooku  
jako SvaZ žen KněževeS.
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 vyjižďka na koni

valda (koník), andulka a amálka 

Čefelínovi. Foto: Jana Č. 

 Zvířátka v naší obci

Milý Kněževáčci, 
při procházkách v naší obci můžeme po-
tkat spoustu zvířátek.. Určitě chodíte moc 
rádi k rybníkům krmit kachny a pozorovat 
čerstvě vylíhnutá kachňátka, házíte jim 
staré pečivo, že? Na velkém rybníce byla 
spatřena i volavka. Cestou se můžete ještě 
zastavit u oveček, kde jsou také husy, kach-
ny, slepičky. Jsou rády, když jim natrháte 
travičku. Ale POZOR, plechovky určitě 
NEpapají! Na jaře za halami vznikla nová 
ohrada pro koníky (Valdu a Báru), můžete 
je pozorovat, jak se pasou, avšak nekrmte 
je, mohli byste jim tím ublížit, bolelo by je 

bříško! I letos se poštěstilo a u Ouvalky u 
dětského hřiště hnízdila kachna, snesla 11 
vajíček. Děti jí ze hřiště pozorovaly, jak sedí 
na vejcích do té doby, než nějaký vandal 
kachnu vyplašil, vyhnal ji z hnízda a už se 
bohužel na hnízdo nevrátila. Z 11 vajec se 
žádné kachňátko nevylíhlo.  U Ouvalky na 
hřišti můžeme pozorovat i kapra, ukazuje 
se jen výjimečně, ale když budete trpěliví a 
budete mít štěstí, také ho zahlédnete. Děti, 
buďte ohleduplní ke zvířátkům! 

Vždyť jsme rádi, že je tady máme a že se 
jim u nás v Kněževsi daří! 

 Marie Šarapatková

Kněževáček
Kam posílat články, fotografie, kreslené výtvory dětí … ?
1) Zaslat mailem: knezevak.ou@seznam.cz
2) Přinést na Obecní úřad v Kněževsi.
Dotazy: 723 104 562 (redakce)
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 Čarodějnice nezklamaly

Opět se ukázalo, že obec Kněževes má nej-
krásnější „čarodějnice“ v širokém okolí . 
Kdo šel obcí a viděl je - nemusel se bát. Byly 
roztomilé. Bylo je možno vidět na plotech, 
před okny, na stromech – v různých bar-
vách, tvarech i velikostech.

Lampionový průvod s položením kytice 
u pomníku padlých a následná sešlost na 
místním hřišti – to byl zase jeden z krásných 
dnů v Kněževsi … všem, kteří se zúčastnili 
děkujeme.       r  

Dobrý anděl
 85 % rodin s onkologicky nemocným 

 rodičem potřebuje finanční pomoc

Tento fakt potvrdila nadace DOBRÝ  
ANDĚL, která právě těmto rodinám pravi-
delně pomáhá. Nemocný rodič se neobejde 
bez finanční pomoci přátel, rodiny, nezis-
kových organizací či cizího zadlužení.
Průměrně trvá u dospělých onkologická léč-
ba s následnou rekonvalescencí 3 roky, tedy 
o několik měsíců déle než u dětí. Trvalé ná-
sledky po ní navíc nejsou zanedbatelné. Více 
než polovinu pacientů trápí dlouhodobá 
chronická únava, která mnohdy ovlivňuje 
možnost návratu do původního zaměstná-
ní. Čtvrtina rodičů se potýká s depresemi, 
pětinu trápí bolesti či otoky. Ztráta některé-
ho z orgánů potkala každého osmého.
Rodina, ve které onemocněl rodič rakovi-
nou, krátce po stanovení diagnózy přichází 
o část příjmů. Nadace Dobrý anděl uvedla 
modelový příklad úplné rodiny se dvěma 

dětmi, jejíž celkový příjem před onemocně-
ním činil 26 000 Kč. Jakmile se objevila ne-
moc, došlo k poklesu příjmu na 16 000 Kč, 
rodina ze dne na den přišla o jeden příjem. 
Zároveň se objevily nové výdaje spojené 
s léčbou ve výši 6 000 Kč měsíčně – jedná 
se například o náklady spojené s častou 
dopravou do nemocnice, speciální stravou, 
doplatky na léky a potravinové doplňky, 
zdravotní materiál. Nečekaným výdajem 
je tak zvýšená spotřeba energií způsobená
častým praním a úklidem, protože nemoc-
ný má během léčby téměř nulovou imunitu 
a musí dodržovat přísné hygienické pod-
mínky. V domácím rozpočtu tak scházelo 
celkem 16 000 Kč.

„Když rakovinou onemocní rodič, má to 
dopad také na jeho děti. Není to pouze do-
pad psychický, ale například také na jejich 
volný čas, kroužky, děti musí doma více 
pomáhat. Zároveň mají strach o rodiče, 
z neznáma a smutnou zkušenost si nesou 
po celý zbytek života. Setkáváme se s tím, 

že se tyto děti stávají rychleji dospělými 
než by měly,“ vysvětlil Petr Sýkora, spolu-
zakladatel nadace Dobrý anděl.

Nadace eviduje 750 rodin s onkologicky 
nemocným rodičem, kterým pravidelně 
rozděluje příspěvky od dárců, Dobrých 
andělů. Každý měsíc si o pomoc zažádá 30 
nových rodin. Celkem Dobří andělé během 
6 let pomohli 1 700 rodinám, ve kterých 
onemocněl rodič rakovinou.

Máte ve svém okolí rodinu, které by  
Dobří andělé mohli pomoci?
Doporučte jim nadaci DOBRÝ ANDĚL! 
Pravidelná finanční pomoc umožní rodi-
nám zvládnout těžkou situaci snadněji.

OrDinaČnÍ 
HODinY
 Zubní ordinace – Kněževes

od 1.7.2018

Pondělí  8:00 – 16:00
Úterý  8:00 – 18:00
Středa  8:00 – 16:00
Čtvrtek  7:00 – 17:00
Pátek  8:00 – 12:00

Mimo výše uvedené časy možné 
objednání po telefonické domluvě.
Zubní ordinace Kněževes rozšiřuje ordi-
nační hodiny a přijímá nové pacienty.

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

Volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes 
srdečně zve všechny příznivce volejbalu 

na volejbalový turnaj o „Kněževeský 
pohár“. Šestkový volejbal smíšených

 družstev se bude konat 

1. září od 9 hodin

na místním volejbalovém hřišti. 

Přijďte podpořit naši „Elitu Kněževes“.

kněževeský
pohár
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Baráčníci

chovatelé

 2. zájezd pro seniory 

Uskutečnil se dne 16.6. 
2018. Trasa výletu byla 
přes Svijany - Hrubý 
Rohozec do Hrubé Ská-
ly. Výletu se zúčastnilo  
38 osob. 
Více se dočtete v příštím 
čísle Kněževáka.  r

 Zopakovat rok 2017

Jak všichni jistě víte,obhájit jakoukoli věc je 
vždy těžší, než něčeho dosáhnout. Pokud 
si pamatujete z posledního Kněževáku, zá-
kladní organizace chovatelů dosáhla hodně 
úspěchů. 
Po mezinárodním šampionu holubů, dvou 
mistrů republiky v holubech, uznání v se-

nátu a množství čestných cen. A chtěli by-
chom v tomto trendu pokračovat. Proza-
tím se nám to daří, od nového roku kromě 
úspěchu na naší výstavě v Kněževsi se nám 
to daří. Málokteré organizaci se povede, 
aby na výstavě, která se koná mimo okres 
se povedlo to, co našim členům na výstavě 
v Litoměřicích. 

Tři naši členové, p. Krunt, p. Olišar  
a p. Šafránek, získali nejen 3 čestné ceny, 
ale p.Krunt cenu za nejlepší kolekci v bar-

vě, p. Olišar za nejlepšího chovného králí-
ka a p. Šafránek cenu za nejlepší holubici. 
A máme již 3 čestné ceny z místních výstav. 
Pokud to bude takto pokračovat, je naděje, 
že loňské úspěchy obhájíme.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
členům a všem, kteří se podíleli na naší vý-
stavě za uskutečnění této výstavy, přesto, 
že jsem byl v nemocnici. Málokterá organi-
zace je tak semknutá.
 J. Boukal

 „Kvetoucí“ rychta

Možná, že když jste šli na autobus, tak jste si všimli „kvetoucí“ Rych-
ty. Baráčníci se rozhodli, že kolem Rychty zhotoví okrasný zelený 
pás. Zásluhu na tom mají tetička Uhlíková a sousedé Matiášek a Du-
šek. Vydatně pomáhala tetička Vorlíčková. Děkujeme. Děkujeme  
i hasičům a manželům Kosikovým, kteří pomáhají s dodávkou vody a závlahou.

 Baráčnická činnost

Baráčníci se snaží udržet a podporovat tradice. Proto za pomoci OÚ Kněževes, 
místních spolků a firemních partnerů uspořádali 5.5. Staročeské máje a Staro-
českou veselici. Všem za pomoc děkujeme. V průvodu obcí se objevil i medvěd 
Míša. Z dalších aktivit byla účast tetiček a sousedů na vítání občánků, seniorském 
zájezdu do Svijan, podpora dárcovství krve, účast na přípravách průvodu oslav 
III. a II. župy v Praze, účast na sezeních župy … Připravujeme zájezd do Lán 
u příležitosti 100 let vniku ČSR. Přijali jsme další 3 nové členy – tetičky Ludmilu 
Uhlíkovou a Renátu Vorlíčkovou a souseda Pavla Duška. Připravujeme knížku 
pro děti a mladistvé s tématem baráčnických tradic. Koncem roku bychom rádi 
uskutečnili setkání s významnými osobnostmi. A pochopitelně podpoříme osla-
vy 930 let od první zmínky o obci Kněževes.

 Za Obec Baráčníků Kněževes 
 soused Luděk Černý

Na sezení baráčníků 9.6. 
v místní Rychtě se mimo gra-
tulace oslavencům svátků 
a narozenin oslavilo i kulaté 
výročí dlouholetého baráční-
ka pantatínka Miloslava Čer-
máka. Ještě jednou gratuluje-
me a přejeme hodně zdraví, 
štěstí a životní pohody.

 Tetičky a sousedé 
 Obce Baráčníků Kněževes 

 informace pro chovatele

Je možno si objednat kvalitní kuřice s dovozem „až do kur-
níku“. Nejkvalitnější kuřice na českém trhu ve 14 druzích 
s nadstandardním vakcinačním programem a ve výborné 
chovné kondici.

Kontakt: www.kurice.cz, tel.: 737 736 775
prodejkuric@seznam.cz

 chcete získat osvědčení  prokazující znalost hub? 

Máte trvalé bydliště ve Středočeském kraji? Je tady pro vás poslední 
termín zkoušek v letošním roce: 23. srpna (čtvrtek) v 10.00, zasedací 
místnost budovy KHS Středočeského kraje, Dittrichova 17, Praha 2. 
Formulář žádosti naleznete na: www.khsstc.cz

více informací na: www.knezeves.cz
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Spolek Havlíček

 vÝrOČÍ aUTOra 

Karel Čapek  9. 1. 1890 – 25. 12. 1938
Narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině 
venkovského lékaře. S rodiči se brzy přestě-
hoval do Úpice, kde absolvoval základní ško-
lu. Roku 1915 ukončil studium na Filosofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal 
doktorát. Po ukončení studia krátce působil 
jako vychovatel v šlechtické rodině; v roce 

1917 byl domácím učitelem Prokopa La-
žanského na zámku Chyše. Jako vychovatel 
působil tři měsíce, pak přešel k novinařině. 
V letech 1921–1923 byl dramaturgem i reži-
sérem Vinohradského divadla. Čapkovy Ho-
vory s T. G. Masarykem (sepsány 1928–1935, 
ve 3 svazcích) jsou  jedinečným svědectvím  
o T. G. Masarykovi, o jeho názorech nejen po-
litických, filozofických, ale i lidských, a jeho 
vzpomínek. Mnichovská dohoda a po ní 

následující kapitulace znamenaly pro Kar-
la Čapka zhroucení jeho dosavadního světa 
a osobní tragédii. Jeho nejznámější díla: Lou-
pežník, RUR (1920), Ze života hmyzu (1921), 
Továrna na absolutno, Krakatit, Věc Mak-
ropulos (1922), Zahradníkův rok, Povídky 
z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy (1929),  
Hordubal (1933), Povětroň (1934), Válka s mlo-
ky (1936), Bílá nemoc (1937), Matka (1938). 
 Pavel Bareš, knihovník

Od počátku tohoto roku se nám podařilo ve 
spolku uskutečnit několik akcí, které jsme 
si naplánovali. Nejprve jsme měli štěstí, 
když jsme získali v únoru vstupenky do 
divadla Semafor na představení s názvem 
Osvobozené divadlo Semafor. V květnu 
jsme také v Semaforu shlédli představe-
ní Čochtanův divotvorný hrnec. Obě tato 
představení všem vřele doporučujeme.

Již několik let po sobě se v březnu schází-
me s žáky ZŠ, kteří navštěvují 3. a 4. ročník 
školy v Kněževsi na besedě. Po domluvě 
s učitelkami, pí Ivou Farovou a pí Houbo-
vou, děti dorazily do místní obecní knihov-
ny v 1. patře OÚ, kde jsou také umístěny 
sbírkové předměty obecního minimuzea. 
Členky správní rady, pí Černá a Kučerová, 
si připravily přednášku o historii školství 
v Kněževsi a o pravěké historii na dnešním 
území obce. V rámci besedy si děti mohly 
prohlédnout vystavené předměty i listiny 
a velice bezprostředně reagovaly svými 
zvídavými otázkami. Na besedu s dětmi se 
těšíme i v příštím roce.

Celou zimu jsme se těšili na jarní vycház-
ku do Jeleního příkopu, těsně přiléhajícímu 
k Pražskému hradu. Krátce před stanove-
ným datem jsme se dozvěděli, že z tech-
nických důvodů Správa Pražského hradu 
uzavřela dolní část Jeleního příkopu pro 
veřejnost. To nás ale v žádném případě ne-
odradilo od jeho návštěvy. Díky naší prů-
vodkyni Janě jsme věděli, že i tak si vycház-
ku pěkně užijeme.
Na zastávce Brusnice jsme se všichni sešli, 
byla nás skupina čítající 35 osob a zdaleka 
ne jen ti dříve narození. Nasměrovali jsme 
se do ulice Na Brusnici a docela nenápad-
nými vrátky jsme vešli do Jeleního příkopu. 
Již po několika krocích jsme se ocitli v oáze 
klidu a zeleného ticha a cesta nás vedla stá-
le níže. Během krátké chvíle jsme na pro-
tějším svahu zahlédli domek medvědáře 
a medvědárium z doby 1. Republiky. Pro-
cházkovým tempem s četnými zastaveními 
jsme vystoupali až na velmi pěkně polože-
né místo Masarykovy vyhlídky, ze které 

jsme spatřili úplně neznámé pohledy na 
zahradu jízdárny nebo na protilehlé straně 
jsme mohli vidět jinak odvrácenou stranu 
Šternberského paláce. Opravdu poutavý 
Janin výklad jsme si užívali po celé trase 
naší vycházky a rádi jsme se na Masaryko-
vě vyhlídce poněkud zdrželi. Kdo měl více 
unavené nohy, mohl se posadit a trochu si 
odpočinout. Poté jsme se vrátili na pěšinu 
před medvědáriem a pokračovali přes mos-
tek nad potokem Brusnice ke schodům, kte-
ré nás dovedly už nahoru k Prašnému mos-
tu, míjeli jsme budky vojáků Hradní stráže, 
a již jsme vstoupili do Královské zahrady.
Tím jsme se ocitli opět „v civilizaci“ a to 
znamenalo, že jsme si museli více hlídat, 
abychom se jako skupina udrželi pohroma-
dě v tom množství turistů. Další zastavení 
nás čekalo u Zpívající fontány před leto-
hrádkem Belveder. Někteří z nás se chtěli 
přesvědčit, že fontána opravdu zpívá a ne-
váhali se přikrčit pod její okraj. Za odměnu 
se nechali od fontány dobrovolně postříkat. 
Využili jsme tohoto krásného místa pro 
hromadné foto na památku.

Pak jsme prošli zahradou kolem Míčovny 
a východem u Lvího dvora jsme se dostali 
na Prašný most a s ostatními davy turis-
tů pomalu došli ke Svatovítské katedrále. 
Tady nás průvodkyně Jana nasměrovala 
k vratům, která se nacházejí vedle hlavní-
ho vchodu do katedrály a poslechli jsme si 
moc zajímavé povídání o významu jednot-

livých figur zobrazených na jejich reliéfu. 
I další výklad týkající se historie výstavby 
katedrály a její dostavby v minulém století 
mnohé překvapil.
Po potřebné hygienické přestávce kdo měl 
zájem, mohl alespoň nahlédnout z předsálí 
do Vladislavského sálu. Pak již naše kroky 
vedly tzv. Býčím schodištěm do Jižních za-
hrad Pražského hradu, které se staly tako-
vým završením celé naší vycházky. Bylo 
zde opravdu krásně, a to nejen díky pěkné-
mu počasí, odměnou byly úžasné výhledy 
na město pod námi. Opět jsme si k tomu 
poslechli příjemné povídání, zopakovali 
si trochu dějepisu o pražské defenestraci. 
Nedošlo sice na posezení u kávy, ale stihli 
jsme si dát alespoň dobrou zmrzlinu.

Ještě jsme před sebou měli cestu po Starých 
zámeckých schodech ke stanici metra Ma-
lostranská. Ale dali jsme se zlákat a navští-
vili jsme ještě jednu nádhernou zahradu, 
kterou jsme viděli z terasy Jižních zahrad, 
a to Valdštejnskou zahradu. Tam naše vy-
cházka opravdu skončila a my se vrátili 
metrem a autobusem pohodlně domů.

Spolek Havlíček děkuje za obětavost 
a vstřícnost paní ing. Janě Horákové, jejíž 
zásluhou se letošní jarní vycházka do Jele-
ního příkopu a na Pražský hrad velmi vy-
dařila a všem se moc líbila.

 Sepsala: L. Kučerová
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církev
 Pouti a spolupráce mezi 

 farností a obcí

V naší farnosti je léto sezónou poutí, pro-
tože svátky patronů našich kostelů jsou 
všechny v tomto období. Začíná to v červnu 
svátkem sv. Víta, patrona kostela v Tucho-
měřicích, který připadá na 15. června (sla-
víme to vždy v neděli, pouť sv. Víta bude 
letos 17. června). Pak 4. července je svátek 
sv. Prokopa, pod jehož ochranou je kostel 
ve Středoklukách (letos budeme slavit pouť 

sv. Prokopa ve Středoklukách v neděli  
8. července). Následuje pouť sv. Maří Mag-
dalény v Přední Kopanině 22. července.  
10. srpna je svátek sv. Vavřince, patrona 
kostela v Černovičkách (pouť bude v neděli 
12. srpna).  A sezóna poutí skončí až 28. září 
svátkem sv. Václava, kterému je zasvěcená 
kaple v Kněževsi.
Tradice poutí je náboženského původu, ale 
byla vždy spojená se zábavou pro všechny 
obyvatele vesnice. V některých místech se 
tato spojitost vytratila, ale jinde se obno-
vila. Mám radost z toho, že pouť sv. Víta 
se v posledních letech stala příležitostí 
neformálních setkání a kulturních a spole-

čenských příjemných zážitků pro obyvatele 
Tuchoměřic a okolí díky spolupráci mezi 
farností, Komunitou Chemin Neuf a různý-
mi lidmi a spolky. V jiných obcích jsme také 
na cestě a hledáme způsob, jak prohloubit 
spolupráci ve službě obyvatelům. „Chemin 
Neuf“ znamená „Nová cesta“, tak hledejme 
spolu nové cesty spolupráce mezi farností, 
zastupitelstvem a obyvateli obce. Myslím, 
že to stojí za to! 
 
 Otec alain cleyssac, 
 administrátor vaší farnosti

PS: v kapli sv. václava bude poutní mše 
sv. v pátek 28. září v 10h

napsali jste nám
 Poslední bobek

Milí spoluobčané, 
to, co vidíte na snímku byl „poslední bo-
bek“, který mě podnítil k napsání tohoto 
příspěvku!! Co na to říkáte? Od koše na psí 
exkrementy s doplněnými sáčky je to pou-
hých 10m!!! Naše obec se mi líbí, máme nové 
chodníky, hřiště, pracně udržované veřejné 
prostranství i zeleň... A to vše a všude hyzdí 
psí „bobky“, na chodnících, v trávě, v zeleni, 
u cest, prosím nekažme si to! A uklízejme po 
našich psech, je to na nás, naši psi to sami ne-
zvládnou! Jak vypadá Vaše zahrada? Nech-
me hnojení na odbornících, ať se můžeme 
s klidem proběhnout po vsi, ono se to totiž 
tak rychle nerozloží :-)!! 
 Helena Pejclová

 Mladý hasič z SDH Středokluky 

 suverénně zvítězil

V neděli 17. června vyrazila výprava Okres-
ního sdružení hasičů Praha – západ do 
Lubence, kde se konala soutěž v požárním 
sportu, konkrétně pak v disciplíně běh na 
100 metrů s překážkami. Soutěž v rámci se-
riálu s názvem STIMAX CUP pořádalo Kraj-
ské sdružení hasičů Ústeckého kraje.

V dorostenecké kategorii se soutěže zúčast-
nil Ondřej Kubů z SDH Středokluky. Talen-
tovaný mladý sportovec v loňském roce re-
prezentoval náš okres a kraj na Mistrovství 

České republiky, které se konalo ve Zlíně. 
Jeho dřívější výkony daly tušit, že by i v Lu-
benci mohl výrazně promluvit do pořadí 
soutěže. Již prvním pokusem si připsal čas, 
který by jej řadil na stupně vítězů. 

Druhým pokusem však doslova vzal ostat-
ním jakékoliv šance. V osobním rekordu 
18,23 sekund suverénně zvítězil v doroste-
necké kategorii. Ondra je bezesporu talent, 
jakých se rodí jen málo – a pokud jeho nad-
šení vydrží a bude podpořeno ze strany sbo-
ru a okresu, myslím si, že se od něj dočkáme 
výsledků ještě lepších. Společně s Ondrou 
již plánujeme start na dalším závodě seriálu 
STIMAX CUP, které se bude konat prvního 

září v Lovosicích, a myslím si, že můžeme 
myslet na kvalitní umístění jak v tomto zá-
vodě, tak také v celém seriálu.

 Za OSH Praha - západ, starosta OSH 
 Josef Myslín

 Taxi služby

Vazeny Kněževák,
som ubytovany v Penz. U pilota, kde som 
si prave pochutil na vybornej veceri, preci-
tal Vas pekne spracovany Knezevak 1/2018 
a podiskutoval s velmi milym personalom 
penzionu.
Spomenul som aj velmi neochotneho taxi- 
dispecera na letisku-Terminal 2, ktory za spo-
ludiskusie dvoch dalsich vodicov taxi mi prac-
ne vopred „vypocital“ cenu z Terminal 2 do 
Knezeves Penz U pilota...400 Kc a nasadil ma 
do taxika ktory ma tam aj viezol, ale na prvy 
krat adresu, ktoru som mu presne nadiktoval 
(Na Hlavni silnici 171...Penzion u Pilota) nena-
siel a previezol ma az na koniec obce...tam sa 
pytal na adresu na zastavke jednej starsej pani, 
ktora mu to vysvetlila a potom na druhy krat 
ma doviezol na pozadovanu adresu.

Poziadal som aj o uctenku...no a cena sa za-
hadne „vysplhala“ na =389,-Kc. No a k tomu 
mi miestny personal oznamil, ze bezna cena 
je do 200kc. No a takyto primitivny podvod 
samozrejme hneva!!!...a preto sa s doverou 
obraciam na vas aby ste taketo konanie pra-
nierovali a oznamili na zodpovedne miesta.
Pri takomto pocinani taxikarov je zjavny do-
vod protestov proti firme UBER, kde som ich 
sluzby uz vo viacerych mestach vyuzil a su 
jedinecni, absolutne bez moznosti takychto 
ubohych podvodov a k max. spokojnosti 
zakaznikov. Mozno by este bolo aj riesenim 
odoberanie licencii takymto „predrazovate-
lom“ taxisluzieb.

Dakujem za pozornost, prajem pekny den 
a zostavam s pozdravom

 neUMair Branislav, 
 Piešťany, SK
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naši sousedé
Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rub-
rice „Naši sousedé“ vám představíme 
dlouholetého fotbalového nadšence, 
který procestoval téměř všechny konti-
nenty – Františka Straku, kterého pře-
zdívají „Franz“. Děkujeme za rozhovor 
i za fotky ze soukromého archivu.

 Za redakci Luděk Černý. 

řekneš nám něco ze svého života?
Narodil jsem se v Českých Budějovicích, 
fotbal jsem začal hrát v Dynamu České Bu-
dějovice. Po vojenské službě v Tachově, kde 
jsem hrál za Duklu Tachov, jsem přestoupil 
do Sparty Praha a tam jsme začal hrát profe-
sionálně fotbal. Mám vystudovanou střední 
hotelovou školu v Poděbradech a jsem ab-
solventem Karlovy univerzity s červeným 
diplomem. Dále mám vystudovanou profe-
sionální fotbalovou licenci FIFA a německou 
Hochschule pro profesionální trenéry v Ně-
mecku v Kolíně nad Rýnem.

Jaké sporty si v životě dělal, a jak jsi se 
dostal k fotbalu?
Sport mám rád celkově, do 18 let jsem hrál 
jak fotbal, tak hokej v Českých Budějovi-
cích. Rád si zahraji tenis a posledních 10 let 
jsem podlehl golfu a hraji, kdykoliv mi to 
čas dovolí.

v kolika týmech jsi hrál fotbal a kolik fot-
balových týmů jsi ve své kariéře trénoval? 
(případně jaké)
Jak jsem již podotkl, profesionální fotbal 
jsem začal hrát v 21 letech ve Spartě Praha. 
Odehrál jsem ve Spartě 9 sezón, 9 krásných 
let. Získal jsem s ní čtyřikrát Titul Mistra 
Československé republiky a třikrát jsme 
vyhráli Československý pohár. Reprezen-
toval jsem Československou republiku v 35 
zápasech oficiálních a 75 přátelských zápa-
sech a byl jsem účastníkem Mistroství světa 
ve fotbale v Itálii. 
V roce 1988 jsem jako první český fotbalista 
přestoupil ze Sparty Praha do Bundesligy 
do Západního Německa do klubu Borussia 
Monchengladbach D, ale hrál jsem v Ně-
mecku Bundesligu a Pohár Mistrů evrop-
ských zemí za Hansu Rostock. Dále jsem 
přestoupil do klubu SV Wupperta, který 
hrál 2. Bundesligu a do Preussen Koln. Po 
ukončení mojí profesionální hráčské karié-
ry jsem začínal jako trenér v SV Wuppertal 
ve 3. neměcké Bundeslize. A dále ve Vikto-
rii Koln. V roce 2000 jsem odešel do klubu 
FK Teplice jako trenér a hrál s Teplicemi 
Evropské poháry, a také jsme vyhráli Čes-
ký pohár. Na základě těchto úspěchů mě 
povolali jako hlavního trenéra do Sparty 
Praha, kde jsme uhráli Více mistra ČR a vy-

hráli Český pohár. Ale co bylo nejdůležitější 
– postoupili jsme do Ligy Mistrů.
V roce 2006 jsem se opět vrátil do Němec-
ka a trénoval jsem Bundesligový tým LR 
Ahlen. Následovalo trénování FC Wacker 
Innsbruck v 1. rakouské Bundeslize, Dy-
namo České Budějovice, OFI Kréta, MFK 
Rožumberok. Také jsem trénoval Český ná-
rodní tým. Dále následovalo krásné angaž-
má v Austrálii v North Queensland FURY 
FC. Dále Slavie Praha a FK Příbram, vše 
v České první lize. Působil jsem ve Slova-
nu Bratislava, kde jsme hráli o Champions 
League a uhráli postup do Evropské ligy. 
Následovala práce v Egyptě u klubu Isma-
liy SC a Smouha SC v Alexandrii. Nyní pů-
sobím již od ledna v Libanonské Premier 
League v Beirutu v klubu Al Ansar, hráli 
jsme Asijský pohár, což je Asijská podoba 
Evropské ligy. Tam se také 1. července vra-
cím a začínáme s klubem přípravu na no-
vou sezonu.

Tvůj nejhorší a nejhezčí zážitek z fotbalu?
Nejhorší zážitek byl, když mě při pohá-
rovém zápase v Belgii nohou hráč zlomil 
klíční kost. A nejlepší určitě postup na Mis-
trovství světa s národním týmem do Itálie 
a možnost si tam zahrát až do čtvrtfinále 
proti Německu.

největší tvůj životní úspěch – sportovní  
a osobní? 
Sportovní úspěch je asi dvojnásobné vítez-
ství v Českém poháru, jak s FK Teplice, tak 
se Spartou Praha. A životní je moje rodina 

- manželka Zdena, dcera Tereza a nyní už 
i její manžel Dominik a jeho rodina.

Kde teď působíš?
Jak jsem již uvedl, působím v Bejrútu v Li-
banonu u klubu Al Ansar.

Jaké máš ještě životní cíle? 
Hlavně zůstat zdráv a ze sportovní stránky 
asi trénovat Národní tým České Republiky 
a nebo klub z Bundesligy.

Proč právě Kněževes …? 
Naše kamarádka Mahulena Bočanová a její 
bývalý manžel Viktor Mráz nás pozva-
li v roce 2005 k nim domů do Číčovic na 
večeři, kde má Viktor dodnes krásný dům 
a pension s restaurací. Moc se nám u nich lí-
bilo a také jsme si přáli mít bydlení v rekon-
struovaném statku s velikou zahradou. Pak 
přišla možnost koupit náš dům v Kněževsi 
a po dvouleté totální rekonstrukci jsme se 
mohli nastěhovat.

Jaké je podle tebe nejhezčí místo v Kně-
ževsi? 
Nejhezčí místo je samozřejmě u nás doma 
na zahradě ... Ale žerty stranou, Kněževes 
jako ves je velice dobře poskládaná, máme 
příjemné sousedy a kamarády a to je to, co je 
fajn. Také sportovní vyžití je príma, hrajeme 
s klukama fotbal za Sokol Kněževes, když 
mi to čas dovolí tak také tenis, to jsou velké 
bitvy. A potom zajít na pivčo či víno nebo 
něco dobrého. I po této stránce máme v Kně-
ževsi po restaurační nabídce z čeho vybírat.

co bys popřál čtenářům Kněževáka?
Všem čtenářům přeji hlavně zdraví a život-
ní pohodu, optimismus a dobrou náladu. 
Také hezké prázdniny a dovolenou.
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 v noci do Prahy pouze s tiššími letadly

Letiště Praha zavedlo významné změny 
v hlukových poplatcích s cílem přísněji re-
gulovat noční provoz a motivovat dopravce 
k nasazování tišších letadel. Jedná se o opat-
ření, které navazuje na dlouhodobou snahu 
letiště snižovat hlukovou zátěž v blízkém 
okolí, a reakci na vzrůstající zájem o létání. 

Pro okolí letiště je zároveň pozitivní, že loň-
ský rekord v počtu cestujících neznamenal 
rekordní počet vzletů a přistání, který z dů-
vodu lepšího plánování naplněnosti letadel 
zdaleka nedosáhl výše leteckých pohybů 
rekordního roku 2008. Nově nastavené hlu-
kové kategorie lépe zohlední velké rozdíly 
v hlukových vlastnostech letadel, za ta hluč-
nější a také za noční provoz zaplatí dopravci 
významně více. Finanční prostředky vybra-
né tímto způsobem od leteckých společností 

jsou využívány pouze na financování pro-
tihlukových opatření v blízkém okolí letiště 
či na monitoring hluku na stacionárních i mo-
bilních stanicích. Hlukový poplatek je jedním 
z nástrojů komplexního přístupu k řešení 
hluku z leteckého provozu, který je na Letišti 
Praha aplikován. Mezi další řešení regulující 
hluk patří řada provozních opatření, např. 
pravidla omezující použití reverzního tahu 
motorů při brždění letadel nebo pravidla pro 
provádění motorových zkoušek. Nový ceník 
byl v souladu s platnou legislativou projed-
nán předem s leteckými společnostmi a je 
platný od 25. 3. 2018 do 30. 3. 2019.

 Kam se létá nejčastěji

Nejnavštěvovanější zemí podle počtu cestu-
jících byla v prvním čtvrtletí Velká Británie, 
kam směřoval přibližně každý sedmý cestu-
jící. Další v pořadí byla, stejně jako v minulém 
roce, Itálie následovaná Ruskem. Největší 
nárůst zájmu ovšem zaznamenalo Španělsko 
(meziroční nárůst přes 63 %). Nejoblíbenější 
destinací se začátkem roku stala Moskva, dru-
hou v pořadí Amsterdam a loňská TOP desti-
nace Paříž byla odsunuta na třetí místo. Velký 
nárůst cestujících zaznamenaly destinace jako 
Budapešť (+18,4 %), londýnské letiště Stan-
sted (+45,8%) nebo španělská Barcelona.
 Zdroj: Zpravodaj pro obce a MČ Prahy 
 v okolí Letiště Václava Havla, duben 2018

 Uzavření spotterského valu v Kněževsi

Z důvodu plánované stavby produktovodu 
a přestavby obvodové komunikace dojde na 

několik měsíců k uzavření spotterského valu 
u Kněževsi. Zrušený val bude přesunut a na-
hrazen novým zhruba do půl roku. Po dobu 
stavby nebude z bezpečnostních důvodů 
možné vyhlídku navštěvovat. K pozorová-
ní a fotografování letadel je nadále možné 
využívat hostivický val, vyhlídkové terasy, 
střechu OC Šestka nebo navštívit fotoexkur-
ze pořádané Letištěm Praha. Do budoucna je 
plánovaná výstavba zcela nového valu, který 
bude výrazně větší a pro návštěvníky kom-
fortnější i díky přilehlému zázemí.
 Zdroj: Zpravodaj pro obce a MČ Prahy 
 v okolí Letiště Václava Havla, květen 2018

 Hledáme posily na bezpečnostní 

 kontrolu

S blížící se letní sezonou hledáme posily 
do týmu bezpečnostní kontroly. Zajímavá 
a zodpovědná práce v atraktivním prostředí 
je vhodná pro ženy i muže. Nabízíme zají-
mavé platové podmínky a zázemí stabilní 
úspěšné firmy s širokým výběrem benefitů. 
Pozice ve směnném provozu je otevřená pro 
absolventy i osoby, které mají chuť změnit 
profesi. Přijďte zkusit něco nového, seznámit 
se s moderními technologiemi, které při prá-
ci využíváme a staňte se důležitou součástí 
ochrany bezpečí na největším českém me-
zinárodním letišti. Široká nabídka volných 
pracovních pozic na hlavní poměr, DPČ i bri-
gády je k dispozici na webových stránkách 
www.pracenaletisti.cz .
 Zdroj: Zpravodaj pro obce a MČ Prahy
 v okolí Letiště Václava Havla, květen 2018

Letiště

 Hrubý rohozec

Zámek Hrubý Rohozec leží na severozápadním okraji města-
Turnova obklopen anglickým parkem. Od roku1534 vlastnili 
hrad Vartemberkové. Karel z Vartemberka přeměnil hrad cel-
kovým zvýšením a přestavbami na zámek. Po porážce českých 
vojsk na Bílé hoře připadl zámek Albrechtu z Valdštejna. Ten jej 
daroval svému válečníkovi Mikuláši Desfoursovi. 

Tento původně francouzský šlechtický rod vlastnil zámek až do 
roku 1945. V současnosti zámek nabízí několik prohlídkových 
okruhů: Reprezentační místnosti, Soukromá apartmá, Sklepy a 
zázemí i Zámek dětem. První dva okruhy lze i cenově výhodně 
sloučit. Více informací na www.zamek-hrubyrohozec.cz.

 Pavel Bareš, knihovník

Tip na  
výlet
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 Jste farmáři a prvovýrobci? 

Tak právě pro Vás se právě otevřela 
registrace na jeden z největších 
FARMÁŘSKÝCH TRHŮ V ČR.

Kontaktujte nás na 
farmarskytrh@dozinkynaletne.cz

Folklor, tradice, kapely bohatý 
doprovodný program. To jsou Dožínky 
na Letné v sobotu 8. 9. 2018!

FOTOKUriOZiTa

… i tady je krásně.
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raci, výlov rybníka

den dětí


