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vážení spoluobčané,
 
letošní rok byl více méně udržovací. ne že bychom 
nic nedělali, ale velké stavby se letos rozjely až v zá-
věru roku. v listopadu po letech odkladů byla koneč-
ně zahájena rekonstrukce ČOv (čistička odpadních 
vod). Po začátečních problémech již je slušně rozjeta 
rekonstrukce první linky. Zatím počasí stavbě přeje, 
takže dodavatelská firma může bez problémů prová-
dět stavební práce. Stavba by měla být uvedena do 

plného provozu v I. čtvrtletí příštího roku.
Další změnou, která bude od 1.1. 2016, je změna zubního lékaře. Paní dok-
torka Tomášková ze zdravotních důvodů ukončí praxi 31.12. 2015. Krajský 
úřad Středočeského kraje vypsal výběrové řízení na toto uvolněné místo a 
od 1. 1. 2016 bude ordinovat paní MUDr. Lischenko. Podle referencí, které 
máme, se nemusíme obávat. Touto cestou děkuji paní MUDr. Tomáškové, 
co pro naši obec udělala za ta dlouhá léta, co působila v Kněževsi a přeji jí 
hodně zdraví na zasloužilém odpočinku. 
Úklid obce probíhá díky Petru Berkovi vcelku dobře. Tolik listí ještě ne-
pamatuji. větve jsme dávali na skládku. 6.12. hasiči provedli spálení větví. 
Při této akci vyšlo najevo, že i přes všechna opatření někdo dal do listí i 
keramické květináče, drátěnku, hlínu a různé železo. na tomto vidíte, že 
není možné nechat skládku bez dozoru.
ČeZ postupně dodělává kabelové vedení od školky do nových Středokluk. 
Společně s kabely udělali chodník před domem p. Havlůje. na této akci je 
vidět, jak by měly podniky dělat. Staveniště je čisté a uklizené. 
Do příštího roku máme již první počinek a to dar od Letiště Praha na sociál-
ní zařízení na hřiště. Letiště Praha je jedním přispěvatelem na tuto stavbu. 
Za dva roky je to dost velká částka. Letiště se chce podílet i na výstavbě 
cyklostezek podél letiště. 

vážení spoluobčané, chci vám touto cestou popřát hodně zdraví a štěstí v 
roce 2016. věřím, že společně se nám podaří zlepšit život v naší malé, ale 
krásné obci.
 

PřIPRavOvané aKce:

2016

2016
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Sousedské setkání Otevření obchvatu

výstava Betlémů III. ročník

Blahopřání

Vážení spoluobčané, jjménem zastupitelstva obce si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na 
Vánoční sousedské setkání, které se bude konat stejně jako vloni na Štědrý den od 15 hodin 
v Kapli sv. Václava. Opět si zazpíváme několik koled, připomeneme tradici nejkrásnějších 
svátků v roce a popřejeme si jen vše dobré do roku příštího. P. S. Pro zahřátí bude možné 
zakoupit si před školou ovocný čaj, punč a grog.

Ing. václava vlčková
místostarostka obce

V lednu 2016 se v Základní škole v Kně-
ževsi uskuteční již III. ročník výstavy Bet-
lémů. Ten, kdo si v minulých letech našel 
čas, mohl spatřit na desítky Betlémů z růz-
ných materiálů např. z keramiky, kovu, 
dřeva, plastu, papíru, 
textilu, vosku..., Betlémů koupených i vy-
robených po domácku, rodinných pokla-
dů. Součástí výstavy je i keramická dílna, 
ve které postupně vyrábíme jednotlivé 
součásti „Kněževeského Betléma”. V I. 
ročníku jsme si vyrobili s dětmi ovečky, ve 
II. ročníku Anděly ( to už našlo odvahu i 
několik dospěláků) a již přijdou na řadu 
figurky. Výstava se uskuteční 16.1. 2016,  

kdy se sejdeme ve 14 hodin,  v naší nádher-
ně zrekonstruované kapli, kde nám opět 
zazpívá Zpěvná parta a poté bude až do 
večera otevřena výstava ve škole. Kromě 
Betlémů, vypálených a naglazovaných no-
vých částí, budete moci obdivovat i další, 
tentokrát andělskou výstavu. 
Opět vás žádám o spolupráci. Než uklidíte 
své Betlémy a anděly, půjčte nám je 
na výstavu, zejména pokud jsme je ještě ne-
viděli. (V pátek dopoledne do školy nebo v 
sobotu 16.1. od 9 hodin do 11 hod. tamtéž.)   

Ivana Roučková
hlavní organizátor akce

Jedno zářijové úterý letošního roku byl nejen otevřen největší internetový 
obchod AMAZON, ale své 70. narozeniny slavil v plné svěžesti starosta 
obce pan Stanislav Kettner. Popřát mu přišli současní i bývalí zastupitelé, 
vzpomínalo se a bylo nám hezky. Ještě jednou přejeme, jistě i jménem širší 
veřejnosti, panu starostovi pevné zdraví, hodně elánu, spokojenosti, radosti 
ze svých blízkých  i z další práce pro obec, kterou vykonává od roku 1971.

Jménem kněževeských zastupitelů,
Ing. václava vlčková

Usnesení OÚ
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes:

 ze dne 19. 10.  2015

ZO schvaluje:
a) návrh rozpočtového opatření č. 5/2015,
b) smlouvu o dílo – rekonstrukce ČOV – 
celkové náklady 30 mil. Kč, z toho podíl 
obce Kněževes 12 mil. Kč (40 %).
ZO přijímá:
sponzorský dar od firmy Amazon – vyba-
vení jedné třídy ZŠ elektronickými čtečka-
mi KindlePaperwhite v počtu 25. 

 ze dne 23. 11.  2015

ZO vzalo na vědomí:
problém dopravní situace v souvislosti s ote-
vřením obchvatu okolo Dobrovíze. Bude řeše-
no na jaře 2016 po zkušebním provozu.
ZO schvaluje:
a) směrnici č.13/2015 pro veřejné zakázky 
malého rozsahu do 6 mil. Kč,

b) pronájem chaty Nataša baráčníkům na 
r. 2016,
c) pronájem pozemku č. 163/5 a 678/2 p. Ša-
rapatkovi a p. Davidové  za 500,- Kč ročně 
s podmínkou zachování vjezdu k p. Kobro-
vi a pravidelné údržby pozemku,
d) příspěvek ve výši 20 000,- pro ZŠ a MŠ 
Středokluky na lyžařský  výcvik a školu v 
přírodě v r. 2016,
e) umístění polic s knihami v autobuso-
vých zastávkách v obci.

Obecní úřad

Otevření obchvatu/ Slavnostní 
otevření obchvatu v obci Dobrovíz 
nedaleko Panattoni Parku Airport 
Prague symbolickým přestřižením 
pásky se koná 21.12. 2015. Za naši 
obec byl pozván starosta Stanislav 
Kettner.
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Školská, kulturní 
a sociální komise

Informační komise

Obecní knihovna

Obecní muzeum

Během roku se komise průběžně scházela 
na pracovních poradách a operativně se 
členové scházeli dle aktuálnosti realizo-
vaných úkolů. 

Hlavními body jednání bylo zkvalitnění 
informovanosti občanů. Někteří členové 
komise stáli u zrodu nově graficky uprave-
ného Kněževáka, účastnili se na přípravě 
nového projektu zkvalitnění komunikace 
obce s občany, zabývali se otázkou webo-
vých stránek obce, stránek spolků, zavede-
ní internetu do „Baráčnické rychty“, dopi-
sování do Našeho regionu, Kladenského 

deníku, Lidických novin, Suchdolského 
zpravodaje apod. Zástupce se zúčastnil 
regionálního školení v Černošicích. Byla 
navázána užší spolupráce s okolními obce-
mi, jako jsou Středokluky či Tuchoměřice v 
oblasti zkvalitnění regionální komunikace 
mezi obcemi. 
Řada věcí se uskutečnila, ale hodně práce 
komisi ještě čeká, a to nejenom v roce 2016. 
Například kvalita nástěnek využívaných 
obcí a spolky, zvýšení zájmu občanů vy-
užívat webové stránky obce, zrychlit pře-
dávání informací od obce a spolků směrem 
k veřejnosti apod. Je připraven projekt na 

instalaci „orientačního systému“ v obci. 
Z finančních důvodů (prvotní je realizace 
ČOV a dokončování úprav místního hřiš-
tě) se tento projekt posunul na pozdější ob-
dobí. Poděkování patří nejenom všem čle-
nům komise, kteří se dle svých možností 
snažili plnit svěřené úkoly, ale také všem, 
kteří komisi během roku tyto úkoly pomá-
hali realizovat. Do nového roku 2016 Vám 
Informační komise přeje nejenom hodně 
pohody a klidu, ale hlavně hodně zajíma-
vých informací z dění obce.     

Mgr. Luděk Černý
předseda Informační komise

vÝROČÍ aUTORa (8)
Sergej alexandrovič Jesenin 
3. 10. 1895 – 28. 12. 1925

Narodil se v kupecké rodině, vychová-
vali ho prarodiče. V roce 1904 nastoupil 
do zemského učiliště, potom do církev-
ní učitelské školy. V roce 1913 studuje na 
historicko-filosofické fakultě Moskevské 
university. Byl přírodní a milostný lyrik, 
jako člověk se nedovedl vyrovnat s válkou 
a revolucí, která v něm vzbudila mnoho 
rozporů (byl pro staré Rusko a pro svůj 
bohémský život, ale i pro revoluci a kázeň;  
původně ho revoluce uchvátila a obdivo-
val ji, záhy však ideály ztratil a bolševiky 
ve své tvorbě kritizoval). Pravděpodobně 
spáchal sebevraždu oběšením, jsou však i 
názory, že byl sovětským režimem odstra-

něn. Základní téma jeho básní je ruská pří-
roda, proto se mu říkalo poslední básník 
ruské vesnice. Ve svých básních se vyzná-
vá z pokory a odevzdanosti osudu. 

Napsal i několik básní na oslavu VŘSR, 
ale jeho díla rozhodně nejsou socialistická 
strukturou. Pro jeho tvorbu je typické vol-
né řazení obrazů a volný verš. Dílo:  Zpo-
věď chuligána, Moskva krčemná, Píseň o 
velkém pochodu, Balada o dvaceti šesti, 
Sovětská Rus, O Rusku a revoluci, Anna 
Sněgina, Lyrika, Ryšavý podzim, Za píseň 
život jsem vyměnil, Zvony v trávě, Slamě-
ný měsíc, Černý člověk – někdy též člověk, 
Perské lásky.

Pavel Bareš
knihovník

Vážení spoluobčané, v případě, že máte 
doma písemnosti, fotografie či předměty z 
dob minulých a chcete je zapůjčit pro účely 
„muzea“, kontaktujte paní Libuši Kučero-
vou či paní Janu Černou na tel. 220950606 
nebo pana Luďka Černého na tel. 723104562 
(e-mail: knezevak.ou@seznam.cz). Naší po-
vinností by mělo být zachovat historii i pro 
další generace.  Děkujeme.    R

Přejeme našim novým občánkům, letošním 
jubilantům i všem kněževeským občanům 
mnoho štěstí, pohody během vánočních 
svátků a hlavně zdraví do roku 2016. Za 
Školskou, kulturní a sociální komisi  

Ivana Roučková

Činnost Informační komise v roce 2015

10. Čaje pro seniory 
aneb posezení při oslavách 15. výročí 
„Lípy tisíciletí“ pro mírně pokročilé 
KULTURnÍ DŮM v KněževSI  
24. říjen, LP 2015, 17.00, sobota (I. část) 
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V naší mateřské škole pracujeme ve dvou-
týdenních integrovaných blocích, jak již 
bylo na tomto místě několikrát uvedeno. 
V rámci takového integrovaného bloku vy-
mýšlíme celou škálu činností pohybových, 
výtvarných, hudebních, vzdělávacích i dal-
ších aktivit tak, aby se vztahovaly k vybra-
nému tématu. Téma se pak dle možností 
snažíme doplňovat vycházkami, výlety, 
exkurzemi, návštěvami výstav a podobně. 
Témata jednotlivých bloků buď vyplývají 
z běhu roku školního i kalen-
dářního (vítání nových dětí 
do školky a jejich adaptace, 
Mikuláš, Vánoce, Noc s Ande-
rsenem, Velikonoce, jaro, blí-
žící se letní prázdniny),  nebo 
navazují na Rámcový vzdělá-
vací program pro předškolní 
vzdělávání. Můžeme se při 
jejich volbě nechat inspirovat 
místními podmínkami, mož-
nostmi jednotlivých pedago-
gů, požadavky rodičů, dětí, 
zkrátka ledasčím. Bloky jsou 
vždy naplánovány na celý 
školní rok dopředu tak, aby škála témat 
byla dostatečně široká, aby bylo možno 
zahrnout různou obtížnost pojetí témat dle 
aktuálních schopností a dovedností dětí a 
aby si každý v průběhu roku mohl najít 

něco, v čem vyniká a co ho baví.   
Jedním z velmi úspěšných integrovaných 
bloků byl ten s názvem Cesta do vesmíru. 
Ve třídě Žabiček, tedy dětí převážně tříle-

tých, jsme se zaměřili pouze 
na planety naší Sluneční sou-
stavy. Děti se skutečně za ty 
dva týdny naučily planety 
vyjmenovat, mnohokrát je v 
různých variantách nakresli-
ly, vymodelovaly, vybarvily, 
pracovaly s nimi na interaktiv-
ní tabuli. Téma jsme doplnili 
návštěvou v Petřínské hvěz-
dárně. 
Z Kněževsi se na Petřín dá po-
hodlně a vcelku rychle dojet 
s pouhým jedním přestupem 
na Divoké Šárce, takže tuto 

návštěvu doporučujeme všem, komu se 
do Prahy nechce jezdit autem, třeba kvůli 
parkování. Ve hvězdárně jsme se předem 
objednali, a tak pro nás měli připravený 
program šitý na míru. Nejprve krátký film 

Povídání o sluníčku, pak malá přednáška 
a na závěr návštěva pozorovací kopule a 
podívání se hvězdářským dalekohledem. 
Vesmírné téma jsme do našeho plánu za-
řadili poprvé a pro velký úspěch ho hodlá-
me v příštích letech zařazovat opakovaně. 
Dalším oblíbeným integrovaným blokem 
je Mikuláš. Letos ho mladé kolegyně po-
jmenovaly Nebe, peklo, ráj. Již tradičně 
se v tomto čase zabýváme tvorbou velko-
plošných koláží, ze kterých je na kobercové 
stěně v sále kulturního domu v Kněževsi 
uspořádána velká výstava. Koláže mají mi-
kulášské a vánoční téma, podílejí se na nich 
všechny děti, i kdyby jen nějakou malič-
kostí, a výstava tak doplňuje výzdobu sálu 
k pořádání Mikulášské besídky pro děti i 
večerní zábavy pro dospělé. Svaz žen, jenž 
tyto akce pořádá, školce jako poděkování 
věnuje příspěvek do mikulášských balíčků 
pro školkové děti. A my jsme za tuto spo-
lupráci moc rády. 

 vaše školka Kněževes

 výlet na Karlštejn 
 se žabkou Kuňkalkou
 V sobotu 7. listopadu uspořádala třída Ža-
biček naší školky výlet na Karlštejn. Sešli 
jsme se na parkovišti pod hradem a každé 
z dětí dostalo svoji vlastní průkazku, do 
které si mohou dávat razítka či lepit vizitky 
v jednotlivých muzeích. Je zde i místo na 
zobrazení nejlepšího zážitku z celého výle-
tu a také několik otázek, které prověří, jak 
dávají děti i jejich rodiče pozor. 

Když na parkoviště dorazili i všichni opoz-
dilci, vyrazili jsme vzhůru ku hradu. Prv-
ní zastávkou bylo Muzeum betlémů. Celé 
jsme si ho společně prošli, nahlédli jsme do 
sklepení obývaného Bílou paní a vystoupa-
li jsme na půdu k největšímu loutkovému 
betlému v Čechách.
Nedaleko od hradu jsme si v parku udělali 
chvilku na rukodělnou aktivitu. Ze spada-
ného listí děti vyráběly housenky. Rodiče 
trochu pomáhali, ale stihli se u toho občer-
stvovat svařákem z blízkého stánku. Dále 
nás čekalo WAX muzeum voskových figu-

rín. Voskové figuríny vypadaly jako živé. 
Do tohoto muzea nešli úplně všichni, na 
někoho je to příliš strašidelné. Ostatním se 
návštěva líbila. 
Když jsme došli na hradní nádvoří, čekala 
nás poslední společná aktivita – vyrábě-
li jsme společnou koláž. Na nádvoří byly 
poschovávané houbičky z březové kůry  a 
různá zvířátka, která jsme nalepili na při-
pravený plakát.
Zde se již některé rodiny odpojily, někdo 
šel i na prohlídku hradu, jiní se šli naoběd-

vat do restaurace. Děti mají na památku 
vyplněnou průkazku a housenku z listí, ve 
školce nám zůstala společná koláž. Po celu 
dobu nás doprovázela žabka Kuňkalka, 
která je členkou třídy Žabiček a každý ví-
kend tráví u někoho ze třídy v jeho domo-
vě. A účastní se s námi všech zajímavých 
akcí. Kuňkalka si o tom píše deník! 

Výlet se nám podařil, počasí bylo nádherné 
a společné zážitky nám umožní si čas od 
času zavzpomínat!

Mateřská škola



5knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.cz4 Kněževák 4/2015

Projektový den
V pondělí dne 16. 11. jsme dětem připravili 
projektové vyučování. V minulých letech 
probíhalo již pravidelně na druhém stupni 
naší školy a letos se zúčastnily všechny děti 
na prvním stupni. Do Kněževsi přijela pátá 
třída s panem učitelem Emilem Červeným 
a hned ráno byly děti rozděleny do smíše-
ných skupin z jednotlivých tříd. Vedoucím 
každé skupinky byl žák 5. třídy. Na začát-
ku jsme si zazpívali píseň Večerníček. Na 
harmoniku nás krásně doprovodil pan 
Mgr. Emil Červený. 
Tématem dne byla Pohádková škola a 
všichni jsme si připravili masky postav z 
pohádek. 
V každé třídě byla 3 stanoviště, na kterých 
skupiny plnily úkoly. Děti si zahrály di-
vadlo, složily puzzle, vyrobily model tele-
vizní obrazovky s Večerníčkem, vyhledaly 
dvojice pohádkových postav, vyrobily 
Večerníčkovu čepici z novinového papíru 
apod.
Po úspěšném splnění všech úkolů dostali 
žáci zaslouženou odměnu. Za ni bych ráda 
touto cestou poděkovala spolku žen z Kně-
ževsi, který škole na tyto výdaje pravidelně 
přispívá.
 Za 3., 4. a 5. třídu,
 Mgr. Iva Farová

 MISS HaSIČKa a MISS HaSIČ 

 ČeSKOSLOvenSKO 2015

Soutěž o nejkrásnější hasičku ČeskoSloven-
sko je určena pro dobrovolné i profesionál-
ní hasičky. Cílem soutěže je zvýšení pově-
domí o činnostech SDH v obcích, hasičském 
sportu a poukázat na rozsáhlou hasičskou 
základnu v České republice. Dívky repre-
zentující své hasičské sbory v rámci soutě-

že absolvovaly - základní kolo, semifinále 
– casting, focení a finálový galavečer, který 
se konal 31. října 2015. Finále se zúčastnilo 8 
hasiček a 4 hasiči. Zvítězila čtyřiadvacetile-
tá Kateřina Müllerová z SDH Bezděčín, kte-
rá získala ve veřejném hlasování i titul Miss 
Hasička Sympatie. Titul Vicemiss Hasička 
ČS 2015 získala jednadvacetiletá Miroslo-
va Koľveková ze Slovenska (DPO Košická 
Belá). Třetí se umístila a získala titul II. Vi-

cemiss Hasička dvacetiletá Lenka Kotulová 
z SDH Bělá. Během večera byla vyhlášena i 
nová kategorie FERNET STOCK Hasič, kte-
rou získal Lukáš David z SDH Víska. A Ha-
sičem roku pro rok 2015 se stal David Hájek 
z HZS České Budějovice. 
Pozn. redakce: Za SDH Kněževes se do fi-
nále nedostala žádná hasička (zatím )
 R.

Přání do nového roku
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Středokluky přejí   
příjemné  prožití vánočních svátků a do 
nového roku 2016 mnoho zdraví, štěstí, 
pohody, lásky , spokojenosti   a co nejmé-
ně každodenních  starostí.
Děkujeme obci Kněževes a obci Středo-
kluky za dosavadní skvělou spolupráci.
prosinec 2015

Mgr. Ivana Bádalová

Zápis do 1. třídy
Ředitelství Základní školy a mateřské školy ve Středoklukách 
zve všechny děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010  
a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy.
Zápis dětí se koná 21. 1. 2016 od 14.00 do 17.00 hod.
v 1.třídě v budově Obecního úřadu ve Středoklukách  v 1. patře.
Prosím vezměte s sebou rodný list dítěte.

Základní škola

Hasiči



Tak jak bývá zvykem s příchodem jara pro-
vádět velké úklidy, rozhodli se místní ha-
siči tentokráte provésti „podzimní úklid“ 
hasičské zbrojnice. V neděli ráno 4. října 
se sešla hrstka hasičů (V. Čefelín st., V. 
Čefelín ml., O. Botka, J. Drábek, T. Seiner 
, R. Souček a M. Čefelínová) a pustili se do 
práce. Bylo potřeba přeorganizovat stání 
hasičské techniky pro lepší manipulaci v 
případě zásahu. Součástí bylo i sestavová-
ní regálů a výroba polic k uložení hasičské 
výzbroje. Jelikož došlo k úplnému vykli-
zení zbrojnice, mohl se provést generální 
úklid.  Během těchto prací bylo připraveno 
občerstvení, o které se tradičně postaral Va-
šek Čefelín st. V odpoledních hodinách se 
mohlo konečně zahlásit – vše plánované je 
hotovo.

Hasiči se také zúčastnili dva-
kráte úklidu a čištění větví na 
místní skládce. Jednou byla 
akce zrušena pro velký vítr, 
podruhé se již uskutečnila. 
Přesto vítr znovu zaúřado-
val a obrátil se do obce, kde 
znepříjemnil lidem ovzduší, 
za což se občanům omlou-
váme. Příště bude úřadovat 
větší předvídavost a i snad 
také štěstí.
Oznamujeme svým dlou-
holetým členům, že „prasečí výbor“ při-
pravuje znovu na začátku roku 2016 „La-
dovy hody“, o jejichž přesném termínu a 
čase budou všichni včas informováni. Dále 
všem svým členům a také všem občanům 

Kněževsi přejeme krásné prožití Vánoč-
ních svátků a mnoho příjemných chvil a 
radosti v příštím roce 2016.

Za Sbor dobrovolných hasičů v Kněževsi 
R. Souček

vyhláška
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14. 12. 2015 schválilo 
obecně závaznou vyhlášku „Řád veřejného pohřebiště Kněževes“ 
a mandátní smlouvy s dvěma subjekty podnikajícími v oblasti po-
hřebnictví, jejichž prostřednictvím bude obec Kněževes zajišťovat 
práce související s pohřební činností a u nichž si občané mohou 
tyto práce objednávat. 

 Jedná se o tyto firmy:

1. Pohřební služba Josef veselý Horoměřice
2. Pohřební ústav Jiří Kapitán s.r.o. Rudná
Věříme, že toto rozhodnutí, které zavádí princip volné soutěže i do 
této citlivé oblasti podnikání, občané uvítají vzhledem k možnosti 
zvolit si tu firmu, která jim poskytne z jejich pohledu lepší nabídku 
služeb.
Vyhláška, jejíž účinnost je od 1. ledna 2016, je vyvěšena na úřední 
desce a rovněž je přístupná na internetových stránkách obce.

 Ing. Stanislav Poklop

HISTORIe ČeSKéHO BaRáČnIcTva
Ve druhé polovině 19. století docházelo ke společenským změnám, které dovolo-
valy přijetí nové ústavy. Vznikaly nové dobročinné a charitativní spolky. Vrcho-
lilo také české národní obrození a tak není divu, že se počátky baráčníků datují 
do tohoto období.  První baráčnická obec vznikla v Kolíně v roce 1873. Název byl 
odvozen od hospůdky  - baráčku, ve které se první sousedé a tetičky scházeli a 
kde byla obec založena. Od samotného počátku se nejednalo o sdružení majitelů 
nemovitostí či majitele domů.  Ze začátku se baráčníci zaměřovali spíše na cha-
ritativní činnost, a to zejména na pomoc vdovám a sirotkům. K dobročinnosti se 
postupně přidala i činnost vlastenecká. Myšlenka vzájemné pomoci a podpory 
českých lidových zvyků, českých zábav a tradic jako takových, se ujala rychle 
po celé zemi. Zakládání nových obcí na sebe nenechalo dlouho čekat. Baráčníci 
se postupně dostali i do Vídně a USA.  Činnost baráčníků ovlivnily obě světové 
války a také doba po roce 1948. Řady baráčníků v těchto dobách sice prořídly, 
nicméně činnost probíhala a nebyla zastavena. Také proto se baráčníci řadí mezi 
nejdéle fungující a nejstarší spolky (sdružení) v naší zemi. Přestože počet baráční-
ků v dnešní době stále klesá, hrají baráčnické obce důležitou roli v oblasti zacho-
vávání českých zvyků a tradic. Optimismus je však na místě, neboť se v poslední 
době obnovují obce s přerušenou činností a přicházejí mladí lidé. Přáli bychom si, 
aby i naše obec byla jednou z nich.    
 (Čerpáno z historických materiálů III. župy Baráčníků v Praze.)
 Za Obec Baráčníků Kněževes – místorychtář Luděk Černý 

cÍRKev ČeSKOSLOvenSKá 
HUSITSKá – TUcHOMěřIce

vánoční pořad bohoslužeb Husova 
sboru. Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj lidem dobré vůle!

 24. 12. 2015

vigilie Hodu Božího vánočního, tradiční 
půlnoční bohoslužba od 22.30

 25. 12. 2015

Hod Boží vánoční, slavnostní bohoslužba 
od 9.30

 27. 12. 2015

svátek Boží rodiny, bohoslužba od 9.30

SDH Kněževes
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TJ Sokol Kněževes

Pořadí Tým Body Odehráno Úspěšnost
15. Strašná rána 36 13 92.31 %

16. VK Masokom-
bináty PEKLO 34 13 87.18 %

17. Kladivouni 26 13 66.67 %
18. SREPRE 25 13 64.1 %
19. Mroži 22 13 56.41 %

20. ELITA 
Kněževes 20 13 51.28 %

21. Šlechta 19 13 48.72 %

22. Pan Citrón 
a jeho pes 18 13 46.15 %

23. LAMY 17 13 43.59 %

24. Dřevoplech 
Chodov 16 13 41.03 %

25. VC Bába 13 13 33.33 %
26. Světáci 12 13 30.77 %
27. Klumpovi 9 13 23.08 %
28. HC4 6 13 15.38 %

 výsledky avL (amatérské volejbalové ligy) 2014/15:

V 10 lize AVL byly 2 skupiny – Sašova a Frantova. Elita Kněževes 
hrála v Sašově skupině.
 V konečném umístění Elity Kněževes v 10 lize AVL ve skupině o 15 
místo Elita skončila na 20 místě. 

„ELITA Kněževes“ (volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes) se opět při-
hlásila do dalšího ročníku AVL (Amatérské volejbalové ligy ČR). Již 
jsme odehráli několik zápasů a s překvapením se držíme v 1 ½ tabul-
ky v 10 lize. Za finanční podporu děkujeme výboru naší TJ.
 Luděk Černý

 Kněževeský pohár 2015

Po brigádě na úpravu asfaltového hřiště a přilehlého okolí přišel 
den „D“. 5.září se v Kněževsi sešlo 7 volejbalových družstev. Mimo 
místní Elity A a B i Středokluky, Tuchoměřice, z Prahy „Smečaři Li-
beň“, po delší době „Ďáblové“ (Kněževes + Praha) a obhájci před-
chozích dvou ročníků „SOSák Stochov“.  Konal se VIII. ročník vo-
lejbalového turnaje o „Kněževeský pohár“. Akci pořádala ELITA 
Kněževes -  volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes. Všichni „eliťáci“ 
přiložili ruku k dílu … nápady a myšlenky, jak akci udělat tak, aby 
se účastníkům líbila, se jen hrnuly. Připravila se i „mokrá“ vari-
anta. Postavil se velký stan, posekala tráva, připravil se stánek na 
občerstvení, diplomy, poháry, ceny, opékání krůt, … Poprvé jsme 
připravili i doprovodný program akce – badminton, petanque, ale 
hlavně ruské kuželky, které přivezli Čefelínovi. I. ročník  ruských 
kuželek vyhrála po tvrdém boji Petra Adamčíková (rozená Hanz-
líková) z Elity B, 2 byl Hanza Jiří z Ďáblů a 3 místo obsadil Mečník 
Jindřich z družstva Smečaři Libeň. Volejbal smíšených družstev 
se hrál systémem „každý s každým“, celkem se hrálo 21 zápasů, 
každé družstvo hrálo 6. Turnaj byl náročný, ale všechna družstva 
vydržela hrát na plný výkon až do konce. Výsledkem bylo pořadí: 
1. Ďáblové, 2. SOSák Stochov, 3. Elita A, 4. Středokluky, 5. Elita B, 
6. Tuchoměřice, 7. Smečaři Libeň (ty vyhráli cenu útěchy - “kněže-
veskou kapličku“ - ruční práce Ivany Roučkové). Kromě pohárů, 
pamětních plaket a cen každé družstvo dostalo diplomy, jejichž 
námět ztvárnil Robert Souček. Poděkování za realizaci akce patří 
všem “eliťákům“, ale významné poděkování patří Gabče Barešové 
a Janě Součkové, které celý den obhospodařovali „bar“ s občerstve-

ním a také manželům Čefelínovým, kteří 
připravili vynikající gulášek … Poděkování 
patří i TJ Sokol Kněževes za finanční podpo-
ru, dále partnerům COPY centrum Dejvice, 
PVS Praha, … Příjemné bylo, že se na turnaj 
přišli podívat občané z Kněževsi a okolí. Ne-
pršelo, většinou svítilo sluníčko – a to také 
přispělo ke zdaru celé akce. 

 Za „eliťáky“ Luděk Černý.
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 chovatelé

Krásné Vánoce ... to nejsou jen 
dárečky a překvapení, ale především 
láska, porozumění a štěstí.

Krásný Nový rok 2016 přejí 
„CHOVATELÉ“ z Kněževsi.

 Myslivci

Ať je to smrk či borovice,
nebo třeba jedle,
najděte toho pod nimi nejvíce
a ať nikdo se netrefí vedle.

Hodně štěstí a pohody do Nového 
roku 2016 přejí myslivci z Kněževsi.

Vážení cestující, děkujeme za 
dosavadní přízeň a přejeme vám 
do nového roku 2016 mnoho 
spokojených kilometrů na cestách 
s Pražskou integrovanou 
dopravou.

Váš ROPID.
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Vážení čtenáři Kněževáka, pro rok 2016 jsme si pro Vás 
připravili další novinku pod názvem „ReTROGaLeRIe“. 
V této rubrice Vám do Vašich domovů přineseme trochu 
vzpomínek z dob minulých. A to formou fotografií z akcí 
pořádaných obcí či spolky, ukážeme Vám obec jak vypadala 
v minulosti nebo Vám přineseme  fotografie přímo ze života 
obce. Když nám nějaké fotografie pošlete, můžeme je také 
uveřejnit. Přáli bychom si, aby i tato rubrika Vás zaujala … 

 Vaše redakce.
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 Mikulášská 28. 11. 2015

Sobotní odpoledne patřilo „Mikulášské“, 
která se stala v naší obci tradicí. Po čtrnácté 
hodině se sešla spousta dětí v doprovodu ro-
dičů i prarodičů a kulturní dům téměř pras-
kal ve švech. 

Hned na začátku besídky proběhlo hlasování o 
nejkrásnější vánoční svícen. Program pro děti 
proběhl v podobě hraní, zpívání a tancování v 
doprovodu  paní Ivany Roučkové, připraveny 
byly dílničky, ve kterých si děti mohly ozdobit 
perníčky nebo vymalovat obrázky. Ještě před 
příchodem Mikuláše byly vyhlášeny výsled-
ky soutěže o nejkrásnější svícen. Bylo to těž-
ké hlasování, všechny svícny byly krásné a 
vybrat jen tři z kategorie děti a tři z kategorie 
dospělých nebyla legrace.

cenu pro vítěze si odnesly děti:
1. Klaudie Rákosová, 2. Lukáš Kašpar, 

3. Lukáš Labač a v kategorii dospělých: 1. Ivana 
Holanová, 2. Iva Farová, 3. Alice Vopálková.

Čekání na Mikuláše uteklo jako voda a najed-
nou se v sále udělala tma a nervy dětí byly na-
pnuty k prasknutí…Mikuláše, anděly i čerty 
jsme přivolali písničkou a čerti museli před-
vést taneček, nakonec se přidal i samotný Mi-
kuláš s anděly.  Děti dostaly balíčky sladkostí 
a ovoce, a ty odvážné se s Mikulášem a jeho 
doprovodem fotili.

Mikulášská pro děti byla zakončena rozsvíce-
ním vánočního stromu v obci. Ani letos nechy-
běla mikulášská zábava pro dospělé, na které 
hrála kapela PREMIUM BAND, připravena 
byla bohatá tombola i dražba svícnů. Atmosfé-
ra byla bezvadná, jak na odpolední, tak i ve-
černí zábavě. Děkujeme všem, kteří pomáhali 
s přípravami celé akce a těšíme se na tu příští! 
 
 Barbara Kubů

Svaz žen - Klub Kněževes
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PODěKOvánÍ
Děkujeme všem sponzorům, kteří
nám finančně nebo materiálně 
přispěli v roce 2015:

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

Zvláštní poděkování : 
p. Stanislav Kettner - starosta obce, 
redakce LURO – p. Luděk Černý 
a p. Robert Souček,  
žáci ZŠ Kněževes - pí. uč. Iva Farová 
a pí. uč. Houbová,  
pí. uč. Iva Roučková, 
žáci MŠ Kněževes – pí. řed. Niké 
Slabová, p. Ladislav Kašpar, p. Berka, 
p. Tomáš Seiner, p. Jan Holan, 
p. Tomáš Dvořák,  p. Tomáš Kubů, 
pí. Barbara Kubů,  p. Jan Drábek,  
spolek Baráčníci, provozovatelé 
restaurace KD, občerstvení na hřišti 
- pí. Kratochvílová, hasiči Kněževes, 
hasiči Středokluky.

Velmi děkujeme všem sponzorům, 
protože bez jejich přispění bychom 
nemohly uskutečnit dětské akce, kte-
ré i při našich úsporných opatřeních 
vyjdou v průměru obvykle na 6-7 tisíc 
korun. Radost dětí je naší odměnou !!!

 Český svaz žen – Klub Kněževes

ČSž v roce 2015
než jsme se nadály, blíží se konec roku 
2015 a my se můžeme ohlédnout s pocitem, 
že jsme ani letos nezlenivěly. Uspořádaly 
jsme pravidelné akce pro děti – Karneval, 
Dětský den, Drakiáda, Pochod do Lidic, 
Dlabání dýní, Mikulášská. Moc nás těší, 
když v sále KD potkáme malé ratolesti s 
rodiči, kteří vlastně chodili na naše akce 
jako malí. není to jednoduché na každou 
akci vymýšlet nové atrakce, zabezpečit je 
a zafinancovat.

Pro dospělé jsou akce podobné – Valentýn-
ská maškarní, Mikulášská taneční zábava. 
Ale také oslava MDŽ, pomoc při akcích ba-
ráčníků. Bohužel jsme letos neuskutečnily 
náš společný cvičební víkend, na který jez-
díme téměř deset let. To, že nezapomínáme 
na kulatá životní výročí, bereme jako samo-
zřejmost a desítkářky si svoje „ovečky“ hlí-
dají. Většinou na schůzích si ještě společně 
připijeme a dooslavíme.

Návštěva vánočních koncertů a představe-
ní – to už prostě k adventnímu času patří 
neodmyslitelně. Jedna z našich členek zpí-
vá ve sboru a pro nás je to milé zastavení 
v předvánočním shonu. Jdou děti i my 
dospělé. Je až překvapivé, jak dnešní děti, 
o kterých se tvrdí, že jsou hyperaktivní  
…., jsou v prostorách kostela ukázněné 
a pozorně naslouchají. Každoročně jsme 
chodily s dětmi do Národního divadla na 
Louskáčka. Pohádkové nastudování baletu 
upoutalo všechny. Bohužel letošní změna 
choreografie a moderní prvky nás odradily 
od nákupu vstupenek. Zato návštěva Letní 
scény Vyšehrad nás každoročně uchvátí. A 
ještě když vyjde počasí, tak to nemá chybu. 
Teplý letní večer, sklenka vína a komedie – 
to je ta nejlepší kombinace pro spokojenost. 
Letos jsme byly na Vyšehradě na před-
stavení Vysavač s B. Kleplem. Měly jsme 
připravené pláštěnky, ale ani letos jsme je 
nemusely použít. Chodíme i do premiéro-
vých kin na přenosy z La Scaly a Metropo-
litní opery – balet Romeo a Julie, opery La 
Traviata a Rusalka. Samozřejmě nevyne-
cháme ani každoroční představení opery v 
Divoké Šárce – v přírodním prostředí.
Navštívily jsme 34 představení divadelní 
(činohra, balet, muzikál) a  filmová a kon-
certy. Ani se to nezdá, ale nabídka byla tak 
veliká a členky, které rády chodí za kultu-
rou samy nebo se svými nejbližšími, mohly 
jít. V některých divadlech nás už u poklad-

ny znají, protože když kupuji 10-15 lístků, 
není to obvyklé. Je ideální, když seženeme  
lístky na veřejnou generálku, protože to je v 
jiné cenové relaci a ne každá si může dovo-
lit dávat často za lístek 400-700 Kč.  

Kdo se pravidelně zúčastňuje Mikulášské, 
už ví, že odpoledne dražíme dětské svícny a 
peníze předáváme do místní mateřské školy. 
Večer na taneční zábavě před půlnocí dra-
žíme svícny, které zhotovili dospěláci. Vý-
těžek předáváme do místní základní školy. 
Několikrát jsme vydražovaly i strom, který 
dominuje sálu v KD. Letošní krásně vzrost-
lý smrk, který nám tam přivezl a upevnil p. 
Drsek, jsme nevydražily. Byl tak velký, že to 
prostě nešlo. Ale R. Holan přišel s dobrým 
nápadem – vykutal hlubokou díru u naší 
kaple, obecní úřad zakoupil dlouhou rouru, 
Roman ji okolo zasypal a do ní byl spuštěn 
mikulášský strom. Nyní je tedy vedle kaple 
osvětlený další vánoční strom.

Všechno, co děláme, čeho se zúčastňujeme, 
by nešlo bez toho, že bychom nebyly dob-
rá sehraná parta, která v základním složení 
funguje už téměř 30 let. Nejvíc nás těší, že 
přicházejí stále nové mladé členky, které 
jen nepoukazují na nedostatky, ale mají 
chuť a elán, nápady a nebojí se práce, kte-
rá není zaplacená a za kterou někdy slyší 
jen připomínky. Obrovskou oporu máme v 
Obecním úřadu. Pan starosta Kettner nám 
vždy vyjde vstříc.  Všechno v naší obci je 
propojené. Děti z mateřské a základní ško-
ly zdobí sál před akcemi. Spolky a zastu-
pitelé nám pomáhají – ať už je to možnost 
uspořádat akce na hřišti TJ Sokol, ozvučení 
akcí, hasiči na dětském dnu. Velký dík patří 
sponzorům, kteří nás finančně podporují – 
bez nich bychom na většině akcí dováděli 
bez jakéhokoliv občerstvení pro děti, bez 
cen a bez atrakcí. Vždyť např. kouzelnické 
představení stojí 5000 Kč. Ale nejdůležitěj-
ší - neobejdeme se bez nadšenců, kteří nám 
pomáhají nezištně a jsou už takovými na-
šimi „čestnými členy“ - naši manželé, kteří 
nám ochotně chodí pomáhat, nebrumlají a 
jsou vždy připraveni se štaflemi, vrtačkou, 
dobrou radou, přivezou, odvezou, naloží, 
upevní, ….  

Přeji jménem ČSŽ Kněževes všem našim 
občanům vánoční svátky, strávené v kru-
hu svých nejbližších a do roku 2016 pevné 
zdraví, úsměv na rtech a pohodu v duši        
 
 Bohdana Pavlíková
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 Pocta Karlu Havlíčkovi

výročí narození Karla Havlíčka Borov-
ského připadá na 31. října, narodil se 
roku 1821. Kněževeský spolek Havlíček 
se proto vydal vzdát poctu tomuto veliká-
novi 19. století k jeho hrobu na pražských 
Olšanech. vycházku zahájila krátkou 
přednáškou paní ing. Horáková, která nás 
seznámila se zajímavými podrobnostmi z 
historie pohřebnictví v Praze a okolí. Její 
postřehy byly opravdu velmi zajímavé. 

Havlíčkův hrob se nachází nedaleko vstu-
pu poblíž hotelu Olšanka. Našli jsme ho 
velice rychle. Podle očekávání jde o hrob 
velmi upravený, opatřený popisnou tabulí 
a od roku i QR kódem, díky kterému si ma-
jitelé chytrých telefonů mohou informace 
ihned načíst z internetu. My jsme si o Ha-
vlíčkovi krátce řekli pár vět, zapálili jsme 
donesené svíčky a položili kytice. 
Během naší návštěvy pouhé jedné malé čás-
ti tohoto rozsáhlého a významného hřbito-
va jsme si všimli, že pro širokou veřejnost 

plní vedle pietní funkce i funkci jakéhosi 
parku. Lidé sem chodí běhat ve sportovním 
oblečení a se sluchátky na uších, maminky 
s kočárky si zde vykračují poklidným tem-
pem na svých procházkách, městská policie 
na vše dohlíží a má zde i stálou minislužeb-
ničku, všude jsou krásné nové lavičky a 
hřbitov je protkán popisnými tabulemi na-
učné stezky. Ano, čtete dobře! Toto místo je 
tak zajímavé, že zde vznikla a stále se roz-
růstá naučná stezka. Naše výprava neměla 
štěstí na počasí, prakticky celou dobu jsme 
chodili s deštníky nad hlavami, naučné 
stezky jsme si proto příliš neužili. Nicméně 
mnozí z nás se sem jistě v budoucnu vydají 
opakovaně. 

Naučná stezka seznamuje s Olšanskými 
hřbitovy, největším současným pražským 
pohřebištěm na místě bývalé osady Olšany, 
dnes mezi čtvrtěmi Žižkov a Vinohrady.
Olšanské hřbitovy jsou se svými padesá-
ti hektary největším pohřebištěm v Praze. 
Skládají se z deseti zádušních hřbitovů a 
dvou obecních hřbitovů. Nejstarší z nich, 
jednička, byl založen po roce 1679 na místě 
velké zahrady, kterou její majitel z obce Ol-
šany Jakub Štika prodal staroměstské obci, 
aby zde mohla pohřbívat oběti morové ná-
kazy. Spolu s morovým hřbitovem zde byla 
vystavěna také kaple zasvěcená patronům 
proti moru, sv. Rochovi, sv. Šebestiánovi 
a sv. Rozálii. Morový hřbitov se stal poslé-
ze veřejným, a postupně se rozrostl až na 
dnešní plochu více než 50 hektarů.

Na Olšanských hřbitovech je krom běžných 
občanů pohřbeno i mnoho významných 
osobností společenského a kulturního živo-
ta. Naučná stezka si klade za cíl postupně 
zmapovat celou plochu hřbitova (všechna 
oddělení), zinventarizovat jednotlivé, třeba 
již zapomenuté a těžko čitelné náhrobky, a 
upozornit na ně návštěvníky.

Naši vycházku jsme zakončili v cukrárně 
nad kávou a lahodnými zákusky. Sama 
za sebe musím říci, že na Spolku Havlíček 
mne velmi baví poklidná atmosféra panují-
cí na všech našich setkáních. Klid a moud-
rost mých třeba i o generaci starších přátel, 
jejich pochopení a velká životní zkušenost. 
Zároveň oceňuji, že i tak malá obec, jakou 
Kněževes je, žije tak spolkově bohatým 
životem, že každý občan má možnost na-
jít si aktivity s lidmi, kteří jsou mu blízcí. 
Ať už se jedná o sportovní aktivity, hasiče, 
myslivce, baráčníky, …., nerada bych na 
někoho zapomněla, ale jistě každý chápe, o 
čem mluvím. A já jsem ráda za své „tetky z 
Havlíčku“. 
 n. Slabová
 (Citovaný zdroj: www.kudyznudy.cz)

 Únik plynu

7.11.2015 došlo u vchodu do místní MŠ k 
úniku plynu. Závadu nahlásil pracovník 
„plynařů“ a ten také zajistil okamžité od-
stranění závady. Nedošlo k žádným ško-
dám ani na zdraví, ani na majetku.    R

 návštěva v Oáze

V pátek 27.11.  několik členek spolku Ha-
vlíček navštívilo lidickou OÁZU, aby si 
prohlédly překrásné rukodělné výrobky 
tamních obyvatel, ale i šikovných rukou 
dalších tvůrců z blízkého i vzdálenějšího 
okolí Lidic. Přímo u vchodu do výstavní 
místnosti jsme poznávaly tváře těch, které 
vídáme v Kněževsi na čajích pro seniory. 
Všechnu tu nádheru  zaměřenou na věcič-
ky určené jako dárky pod vánoční stromek 
jsme vnímaly opravdu jako oázu nápadi-
tých a vtipných výtvorů z nejrůznějších 
materiálů. Moc se nám líbily paličkované 
obrázky, vánoční ozdoby z korálků, papí-
ru, háčkované nebo krásné svícny z ořecho-
vých skořápek i různě zdobené perníčky. 
Pozorně jsme prohlížely, ale samozřejmě 
také kupovaly, abychom udělaly radost 

svým blízkým a i sobě. 
A když jsme měly nakoupeno, ochutnaly 
jsme výborný nadýchaný větrník. Nako-
nec jsme si s paní Doušovou a ostatními 
popřály krásné vánoce a rozloučily se. Bylo 
to moc příjemné setkání s lidmi, kteří stále 
tvoří úžasné a krásné věci a využívají tak 
plně svůj volný čas. 
 Za spolek Havlíček: 
 J.Černá a L.Kučerová

Spolek Havlíček

 TRaDIce

Redakce připomíná … 
nezapomeňte 24.12. zamávat 
vodníkovi Rybičkovi, který po 
celý rok sedí na mohutném 
kmeni a hlídá místní Ouvalku. 
Kdo mu v tento den zamává, 
bude mít po většinu roku štěstí, 
kdo nezamává …  
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Náš svět je neustále v krizi. Když už nejsou 
na první straně novin „ekonomická kri-
ze“ a „řecká krize“, tak jsou to pro změnu 
„uprchlická krize“ a „teroristická krize“. O 
tom, jak hluboce jsou tyto dvě krize pro-
pojené, se hodně debatuje, ale je jasné, že 
obě mají svůj původ ve válce na Středním 
východě, hlavně v Iráku a v Sýrii, a že se 
úplně nevyřeší, pokud se tato válka (nebo 
tyto války) nezastaví. Ale jak? Najde se ře-
šení v náletech „mezinárodní koalice“ nebo 
naopak je riziko, že to jenom „přidá válku 
k válce“? Odpověď není jednoznačná. Ale 
jednu věc vím: „jelikož války vznikají v 
myslích lidí, jsou to mysli lidí, kde je nut-
no vytvářet obranu míru“ jak je napsáno v 
preambuli Ústavy UNESCO. 

Blíží se Vánoce. A Vánoce jsou také svátky 
míru a pokoje. Nejenom proto, že je pro-
žíváme v rodinném kruhu, kde zprávy o 
válce nám připadají tak vzdálené! Během 
vánoční půlnoční  mše sv. se čte proroctví 
z knihy Izajáše: „Lid, který chodil v temno-
tách, veliké světlo uvidí. (...) Veškerá obuv 
válečná i roucha krví zbrocená budou ur-
čena k spálení, budou pohlcená plameny. 
Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán 
syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude 
nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, 
Otec věčnosti, Kníže pokoje“. Křesťané 
věří, že Ježíš, který se narodil o Vánocích, je 
ten „Kníže pokoje“, který nám chce místo 
strachu a nenávisti přinést pokoj a naději v 
srdci. Ale to není pohádka! V době proro-

ka Izajáše (8. století před Kristem) a v době 
Ježíšově stejně jako v naší době existovaly 
války, byli uprchlíci a terorismus. Ale také 
existovali lidé, kteří nepodlehli „válečné 
horečce“, kteří neviděli nepřítele v každém 
člověku, který vypadal nebo myslel jinak, 
a kteří se snažili budovat ve svých myslích 
„obranu míru“, aby se vztahy mezi lidmi 
uzdravily a aby zbraně utichly.

Ať jsou Vánoce pro každého z nás (věřící 
nebo nevěřící) příležitostí prožít v srdci po-
koj, který můžeme šířit kolem sebe. 

 P. alain cleyssac
 administrátor vaší farnosti

 LeTIŠTě PřePaDLI PIRáTI

I v  letošním roce se první sobotu v září 
otevřela část areálu Letiště Václava Havla 
Praha obyvatelům okolních obcí a měst-
ských částí v rámci zábavně-informačního 
odpoledne. Původní vzletová a přistávací 
dráha 22 se u této příležitosti proměnila 
v tajuplný Ostrov pokladů střežený ban-

dou pirátů. Jejich náročný způsob života 
zahrnující drhnutí podlahy, ražbu mincí, 
veslování na čas, harpunování velryby či 
dokonce námořní bitvu si přišlo vyzkou-
šet přes 2 500 hostů. Jako každý rok pro ně 
zaměstnanci Letiště Praha připravili také 
výstavu letištní a hasičské techniky, vrtul-
ník Letecké služby Policie ČR nebo ukáz-
ky bezpečnostních složek. Zároveň zde byl 
k dispozici informační stan s odborníky z 
oblasti životního prostředí, kteří zájemcům 
odpovídali na dotazy z oblasti leteckého 

provozu, systému nastavení letových tratí, 
sledování hlukové situace, anebo monito-
ringu životního prostředí, jehož výsledky 
Letiště Praha pravidelně sleduje a zveřej-
ňuje na webových stránkách. Zábavně in-
formační-odpoledne se letos uskutečnilo již 
pošesté, stalo se oblíbeným způsobem pře-
dávání informací mezi letištěm a rodinami 
žijícími v okolních obcích a městských čás-
tech a vhodně tak doplňuje ostatní formy 
komunikace.

 veLKOFORMáTOvé HRY 
 v nOvéM KaBáTě

Velkoformátové hry v odletové hale Ter-
minálu 2 -  šachy, Člověče, nezlob se! či 
skákací panák dostaly nový vzhled. Přímo 
na letišti si tak může kdokoliv zpříjemnit 
čekání na odbavení nebo přílet svých blíz-
kých. Další možnosti trávení volného času 
na letišti zahrnují vyhlídkové terasy, dět-
ské koutky či populární exkurze do neve-
řejných prostor.

 naBÍDKa PRO MILOvnÍKY LeTaDeL I ZaJÍMavé PRáce

Hledáme pracovníky různých profesí. Široká nabídka volných míst pro zájemce o práci 
v atraktivním prostředí mezinárodního Letiště Václava Havla Praha je k dispozici na
webových stránkách www.prg.aerov sekci O nás – Kariéra.  Nabídka zahrnuje i speciální 
pozice pro osoby se zdravotním postižením, neboť jako odpovědná společnost cítíme 
závazek pomoci těmto lidem se začleněním do běžného pracovního procesu.

církev

Letiště

 Pokoj v srdci

 Policie ČR v Kněževsi / 7.11. 2015 / 

… na autobusové zastávce u zdravotního střediska v Kněževsi jsem pohovořil s pří-
slušníky Policie ČR z Hostivic. Jejich namátková kontrola řidičů osobních aut byla 
zaměřena na prevenci bezpečnosti, dodržování pravidel silničního provozu, povin-
né vybavení aut včetně aktuálního vybavení lékárny dle platných předpisů. 
Příslušníci se ale hlavně zaměřovali na kontrolu projíždějících nákladních aut směřu-
jících do ALP nebo do AMAZONU. Dostal jsem také zajímavou informaci, že Kněže-
ves patří mezi ty obce, které mají velice nízkou kriminalitu. Výjimkou je však lokalita 
směrem od „Maštale“ k vyhlídkovým valům k letišti.
Zde dochází ve zvýšeném počtu k vykrádání aut. Řidiči nedbají na pokyny, kdy si 
nemají v autech na sedadlech nechávat nic volně ležet. Proto i touto cestou - pro-
střednictvím Kněževáka - Policie ČR žádá všechny majitele aut, aby si své věci při 
odchodu z auta řádně zabezpečili. Tyto kontroly policie provádí namátkově v celé 
lokalitě obce Kněževes i ve spádových obcích Policie ČR Hostivice. A kontrolují se 
nejenom automobily, ale provádí se i celková kontrola bezpečnosti obce. Proto po-
zor, vážení občané, nikdy nevíte, kdy se s Policií ČR v obci setkáte …
 Luděk Černý
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 TISKOvá ZPRáva

Praha, 2. prosince 2015/nejtišším doprav-
cem roku 2015 na Letišti václava Havla 
Praha byla vyhlášena společnost KLM 
Royal Dutch airlines. 

Nizozemské letecké společnosti KLM Roy-
al Dutch Airlines se podařilo obájit loňský 
titul v soutěži NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE. Cenu 
vítězi předali zástupci obou organizátorů - 
předseda představenstva Letiště Praha Jiří 
Kraus a starosta městské části Praha 6 Ond-
řej Kolář. Každoroční klání hodnotí kromě 
hladiny hluku i dodržování leteckých tratí 
a efektivní využití sedačkové kapacity, tzn. 
obsazenost letadla. Záměrem soutěže je 
motivovat letecké společnosti k šetrnějšímu 
přístupu k obyvatelům v okolí letiště. 
Devátý ročník soutěž probíhal od 1. květ-
na do 31. října 2015, tedy v období nejin-
tenzivnějšího leteckého provozu, mezi le-
teckými dopravci, kteří na Letiště Václava 
Havla Praha létají nejčastěji. K vyhodnoce-
ní soutěže byl použit monitorovací systém 
ANOMS8, který kontinuálně měří hluk z 
leteckého provozu.
Zahrnuje 13 stacionárních a 2 mobilní mě-
řící stanice, které jsou umístěny ve vybra-
ných lokalitách v okolí letiště tak, aby měře-
ní mělo dostatečnou vypovídající hodnotu. 
„Soutěž má pozitivní dopad na životní 
prostředí a zároveň i kvalitu života v okolí 
letiště, tedy na dva důležité aspekty strate-

gie udržitelného podnikání Českého aero-
holdingu. Osobně vidím udržitelnost jako 
jedinou správnou cestu vedení takto velké 
společnosti a těší mne, že máme možnost k 
tomuto přístupu motivovat i naše partne-
ry,“ řekl Václav Řehoř, předseda předsta-
venstva Českého aeroholdigu. 

„Vítáme každou iniciativu, která může po-
moci ke snižování míry hluku v okolí leti-
ště s mezinárodním provozem. Tato soutěž 
zároveň motivuje dopravce k tomu, aby 
používali modernější a tišší stroje. Jsme si 
samozřejmě vědomi důležitosti umístění 
mezinárodního letiště v blízkosti hlavního 
města, nejsou nám ale zároveň lhostejní 
obyvatelé žijící v okolí a snažíme se proto o 
zachování jejich největšího možného 
životního standardu,“ dodal Ondřej Ko-
lář, starosta MČ Praha 6. Společnost KLM 
je majitelem již tří skleněných vlaštovek, 
kterými Letiště Praha oceňuje dopravce za 
vstřícný přístup k životnímu prostředí. Ví-
tězem se nizozemská aerolinka stala také v 

minulém roce a poprvé v roce 2008.
„Velmi si tohoto ocenění vážíme. Pro KLM 
Royal Dutch Airlines jsou ceny získané za 
úspěchy v oblasti zodpovědného chování 
odměnou za úsilí, které do těchto aktivit 
vkládáme. Trvale udržitelné a zodpovědné 
chování jak k životnímu prostředí, tak ko-
munitě v okolí letišť, je pro nás důležitým 
kritériem. O tom svědčí i to, že Air France a 
KLM se v posledních 11 letech umísťují na 
prvním místě v žebříčku Dow Jones Sustai-
nability Index v kategorii leteckých společ-
ností,“ řekl František Šiling, Country Man-
ager Air France KLM pro Českou republiku 
a Slovensko.

Podrobná pravidla soutěže a zároveň veš-
keré informace ohledně měření hluku na 
Letišti Václava Havla Praha jsou k dispozi-
ci na internetových stránkách letiště www.
prg.aero v sekci Životní prostředí. 

 Marika Janoušková
 Manažerka externí komunikace
 Letiště Praha, a. s.

Upozornění ÚP ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé dočas-
ných průkazů osoby se zdravotním po-
stižením (OZP) a průkazů mimořádných 
výhod možnost zajistit si výměnu za 
nový průkaz OZP. V případě, že tak neu-
činí, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat 
žádné benefity a nároky, které jim z vlast-
nictví průkazu vyplývají. 

Nový průkaz OZP má podobu plastové 
kartičky obdobně jako občanský nebo 
řidičský průkaz.  Tento typ průkazu je 
odolný proti poškození a chráněný vůči 
jeho padělání. Nahrazuje všechny dosa-
vadní průkazy OZP. Všechny tyto dokla-
dy jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad 
práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové 
průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem 
k tomu, že výměna se týká přibližně 300 
tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se 
s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud ne-
obrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na 
klienty, aby nenechávali vše na poslední 
chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání 
ve frontách na konci roku. 

Pro účely vydání nového průkazu OZP je 
třeba doložit aktuální fotografii, která od-

povídá formátu podobizny určené na ob-
čanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). 
Stejně jako při každých úředních jedná-
ních musí držitel průkazu také prokázat 
svou totožnost občanským průkazem. 
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP 
po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou 
žádost. Stačí, aby pouze doložili fotogra-
fii a podepsali příslušný formulář, který 
dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé 
průkazů mimořádných výhod (kartonové 
průkazy, které vydávaly obecní úřady do 
konce roku 2011) a dočasných průkazů 
OZP, které ÚP ČR vydával podle legis-
lativy účinné do 31. 12. 2013, musí před 
samotnou výměnou podat „Žádost o pře-
chod nároku na průkaz OZP“. Až poté 
jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě 
vydat.

Letiště

zleva: Ondřej Kolář (starosta MČ Praha 6), Jiří Kraus (předseda představen-
stva Letiště Praha, a. s.), František Šiling (Country Manager Air France KLM 
pro Českou republiku a Slovensko), václav řehoř (předseda představenstva 
Českého Aeroholdingu, a.s.)
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PROSLOv GeneRáLnÍHO řeDITeLe
SPOLeČnOSTI PanaTTOnI eUROPe

Děkuji, že jste si udělali čas a přijeli sem, 
k nám, do Dobrovíze, oslavit dokončení 
prvního a zatím jediného fullfilment centra 
společnosti Amazon v České Republice.

Příprava tak velkého projektu vytížila 
představitele nejedné obce v okolí - od Jen-
če, přes Hostouň, Kněževes, Středokluky, 
Nové Středokluky a zejména Dobrovíze. 
Dovolte mi v tento moment poděkovat 
paní starostce, všem starostům i zastupite-
lům, kteří se k projektu postavili velice kon-
struktivně a umožnili jeho realizaci. 

Rozsah infrastrukturních staveb znamenal 
rovněž velice úzkou spolupráci se zástupci 
Středočeského kraje a jednotlivými mini-
sterstvy, stejně jako v případě oblasti za-
městnanosti - paní ministryně, páni minis-
tři, zástupci středočeského kraje, děkujeme 
za podporu a proaktivní přístup.

Dnes bychom se tu nesešli bez profesio-
nálního přístupu celého týmu společnosti 
Amazon - děkuji všem členům za trpělivost 
během realizace celého záměru a vloženou 
důvěru do našeho týmu.

Dovolte mi závěrem poděkovat všem do-
davatelům, zejména společnosti Kajima a 
Rota Group, které usilovně pracovaly 2,5 
roku na přípravě a realizaci tohoto projektu 
pod taktovkou mých kolegů, kterým moc 
děkuji za vytrvalost a každodenní tvrdou 
práci vedoucí k zdárnému cíli ve spoluprá-
ci s našimi investory - AEW Logistis.
V okolí vidíte ještě několik probíhajících 
staveb a tak nám, prosím, držte palce, ať 
nám počasí přeje v následujících měsících a 
práce dokončíme před koncem roku.

Nezbývá mi nic jiného, než popřát společ-
nosti Amazon mnoho úspěchů v námi
vybudovaném objektu ve vlastnictví inves-
tičního fondu AEW - Logistis.

Děkuji
Pavel Sovička 

Generální ředitel společnosti Panattoni Europe pro 
Českou a Slovenskou republiku

naUČná STeZKa
 Kněževeská slavná minulost
 kult svatého václava

Historie Kněževsi je spjata s počátky české-
ho státu a křesťanství.  Připomínají ji umě-
lecké památky: 1. Freska-sv. Václav, rytíř 
na  koni a 2. Kaple sv. Václava, kníže sv. 
Václav. 

Historické památky doplňuje každoroční 
Svatováclavské posvícení. Na zdi objektu č. 
14, jenž původně patřil Strahovskému kláš-
teru,  se zachovala za rybníkem Ouvalkou 
freska, znázorňující rytíře-knížete sv. Vác-
lava na bílém koni. Rytíř ztělesňoval ideál 
bojovníka a křesťana. Nejslavnější osobnost 
českých dějin. Bílý kůň byl odedávna po-
važován Slovany za posvátné zvíře. Vzne-
šený rytíř drží v pravé ruce kopí, nejstarší 
žerďovou bodnou zbraň. Je ozbrojen, ale 
nemíří na nás. Vlídná mladá tvář. Vzpříme-

ná postava na koni, imponující zjev. Freska 
má tvar podkovy s ornamenty.  V pozadí 
Budeč-1. slovanská škola. V kněževeské 
kapli na oltářním obraze lze vidět rovněž 
knížete a kněze sv. Václava se štítem, na 
němž je zobrazena svatováclavská orlice-na 
stříbrném štítu v černé barvě s plaménky, 
vyšlehujícímu z celého těla. Křídla poseta 
jetelovými lístky, tj. znak českých knížat 
a králů z rodu Přemyslovců (uživ. do r. 
1253). Pozn. Orlice-symbol síly a rychlosti, 
symbol vzkříšení křtem, orlice označovala 
Krista. Jetel. trojlístek - symbol trojjedinosti 
a vztahu ke sv. Patrikovi, jenž zabil hada 
holí ve tvaru kříže s listy jetele.  Před důle-
žitými bitvami si české vojsko brávalo kopí 
sv. Václava a praporec sv. Vojtěcha. V naší 
obci byly původně barevné freskové obra-
zy dva. Druhý však podlehl nepříznivým 
povětrnostním vlivům a od r. 2002 se již 
na budově staré zájezdní hospody nenalé-
zá, ale přece jen se zachoval alespoň název 

Restaurace sv. Václava. Tato budova patřila 
rovněž klášteru strahovskému. Kněževeské 
umělecké památky jsou velmi krásné.

 Výňatek z materiálů paní D.M.Jelínkové

 Pro Kněževák připravil Luděk Černý.

Hasiči ve Středoklukách mají nový prapor/ Dne 21. listopadu 2015 proběhla Hasičská tancovačka, 
kterou organizovali naši hasiči. Během zábavy byl předán historicky první prapor naší jednotky 
sboru dobrovolných hasičů ve Středoklukách. Prapor předávala paní místostarostka 
Mgr. Lenka Gutová, MBA. 
 Zdroj: eKLUK

amazon
8. září 2015 se slavnostně otevíral 
aMaZOn v Dobrovízi. v jeho prosto-
rách se sešli významní politici, zástup-
ci firem, zástupci okolních obcí i velké 
množství reportérů. Po slavnostním za-
hájení si přítomní mohli prohlédnout 
obrovské haly a prostory aMaZOnU. 
ale o tom až někdy příště. Redakce 
Kněževáka byla také u toho. Přinášíme 
vám projev generálního ředitele spo-
lečnosti PanaTTOnI eUROPe Pavla 
Sovičky, který pronesl při slavnostním 
zahájení.     R

STřeDOKLUKY



17knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.cz16 Kněževák 4/2015

Ochutnávka vín
 Ochutnávka vín ve Středoklukách

 pro nejstarší spoluobčany

4. prosince 2015 proběhla sešlost nejstar-
ších občanů nad sklenkou vína ve vin-
ném
sklepě u Melíšků. Ačkoli účast byla nižší, 
než se předpokládalo, všichni prožili 
příjemný večer, který doprovázelo duo 
na housle a akordeon.
 zdroj: eKLUK

Dobrovíz
 výstava Dobrovíz v náruči památkové

 péče aneb včera, dnes a „kdyby“ (část I.)

Jubilea bývají v životě člověka příležitostí k 
zastavení, zamyšlení nad uplynulými léty i 
úvahám nad dobou příští. V životě společ-
nosti jsou také důležitá výročí, která v sobě 
nesou různá poselství a je na nás, zda jim 
dokážeme naslouchat. Na letošní rok při-
padlo 20. výročí vzniku vesnických památ-
kových rezervací a zón, tedy výročí plošné 

ochrany nejhodnotnějších vesnických sídel 
v naší zemi. Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště středních Čech 
v Praze (dále NPÚ ÚOPSČ) připravil při 
této příležitosti putovní výstavu s názvem 
Dobrovíz v náruči památkové péče aneb 
včera, dnes a „kdyby“. Na příkladu vesnic-
ké památkové rezervace Dobrovíz a jejích 
proměn v posledních desetiletích doku-
mentuje výsledky a pozitivní vliv památ-
kové péče v plošně chráněných sídlech.

Mgr. Markéta Hanzlíková
NPÚ ÚOPSČ

 Rozhledna Bolfánek

Dominantou Chudenicka je rozhledna Bolfánek (nachází se v blízkosti hradu Švihov  
a Klatov). Z této věže, která se nachází na nejvyšším vrcholu lesa Žďár (583 m n.m.), je 
možno přehlédnout široké okolí. Název Bolfánek  je počeštěnou zdrobnělinou jména 
Wolfgang. Rozhledna zde byla zřízena již roku 1845, kdy byla věž dostavěna do výšky 
45 metrů a tesařským mistrem Janem Kubátem změněna do nynější podoby. Na vrchol 
věže vede 138 schodů. Odměnou za vynaloženou námahu při výstupu na vrchol roz-
hledny je nezapomenutelný dokonalý kruhový výhled na panorama Šumavy, vrcholy 
Českého lesa, lze spatřit také Radyni, Plzeň a Brdy a při dobré viditelnosti i Krušné hory 
a vrcholky Alp. 
V areálu rozhledny se nachází hostinec a ubytování Na poustevně s nádvořím. V jeho 
okolí jsou přírodní kulisy, kde se hraje v letních měsících Chudenická Rusalka Bledá. 
Prostředí je přírodním amfiteátrem. Hrají sólisté ND Praha, divadla J. K. Tyla Plzeň 
a skupina ochotníků z místa a okolí, 40 členný orchestr a 24 členný pěvecký sbor. 
(Pozn.: Volejbalisté z Kněževsi se na „Rusalku“ zajeli podívat – nádherný zážitek … )             

Za volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes
Luděk Černý

Tip na  
výlet

 Staré hrady

V pomyslném trojúhelníku mezi Poděbrady, Mladou Boleslaví a Jičínem je u Libáně a 
zámek Staré Hrady s několika prohlídkovými okruhy. Pro dospělé Jak se žilo za císaře 
pána a pro děti je expozic dokonce pět. A i v zimě je o víkendech otevřelo. 
Více na www.strarehrady.cz Pavel Bareš
 knihovník

 Městečko chudenice

Chudenice se nachází 11 kilometrů severozápadně od Klatov a mnohé z vás překvapí, 
co vše v sobě ukrývá. Na historii jedné z nejstarších českých osad se podílel šlechtický 
rod Černínů, jedenáct let zde působil Josef Dobrovský jako učitel, chudenickým rodá-
kem byl Jaroslav Kvapil, časté cesty sem podnikala i Božena Němcová. Najdeme tu Sta-
rý Zámek, sídlo Černínů a Americký park s arboretem, který je zařazen mezi národní 
přírodní památky. Nad městečkem se tyčí dominanta Chudenicka – rozhledna Bolfá-
nek, odkud můžeme shlédnout široké okolí v plné kráse.       
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Knihovnička pro
každého? 

Tak ani nevíme, zda je to k smíchu či k 
pláči. Po vzoru okolních obcí jsme se 
chystali zřídit na jedné ze zastávek v obci 
Knihovničku. Projekt jsme promysle-
li, umístění knihovničky jsme si nechali 
schválit na zastupitelstvu obce, aby bylo 
vše legální a v pořádku. v našich řadách 
jsme si sehnali regál, domluvili jsme si 
jeho dopravu do zastávky s jedním ze za-
stupitelů.  a když jsme se chystali umístit 
do knihovničky první knížky a nalepit na 
ni informační cedule, o co se vlastně jedná 
a za jakých podmínek – jaké překvapení! 
Dovezená knihovna již v zastávce nebyla! 
nevydržela tam ani několik hodin! 

Pravda je, že zastupitelstvo po nás chtělo 
zajistit pevné přišroubování toho kusu ná-
bytku na určeném místě. Důvodem však 
nebyla obava ze zcizení, ale snaha zajistit 
maximální bezpečnost – aby se náhodou na 
někoho knihovna třeba nezvrhla. Pravdou 
rovněž je, že během příprav tohoto projek-
tu se našlo hodně pesimistů, kteří nás varo-
vali, že se knihovnička stane snadným ter-
čem pro vandaly. Že budou různí darebové 
knížky a časopisy trhat, možná zapalovat, 
ničit. My jsme však chtěli dát občanům šan-
ci. Chtěli jsme ukázat, že i v naší obci, stejně 
tak jako třeba v Buštěhradě, kde je rovněž 
knihovnička umístěna na hlavní zastávce u 
hlavní silnice, že i u nás bude tento systém 
výměny knížek fungovat, a že bude dělat 
lidem radost. 
Nechce se nám dát všem těmto pesimistům 
za pravdu. A proto se pokusíme umístit 

knihovničku do zastávky ještě jednou. Mu-
síme si však nejprve někde sehnat nový 
kus nábytku k tomu vhodný. První knihy 
i informační cedule již máme připravené a 
tentokrát budeme chytřejší a pokusíme se 
hned knihovničku přišroubovat. Co myslí-
te, povede se to napodruhé? 

Pro aktuálního majitele zcizené skříně máme 
nabídku – patřily k ní do dolní části dvířka. Ta 
odevzdáme do velkoobjemového kontejneru, až 
bude na jaře přistaven před úřadem. Tak si je tam 
pak klidně vezměte a přimontujte si je zpět, a ať 
vám ta almara slouží co nejdéle. Vlastně to 
tak daleko od původního projektu není – my jsme 
se chtěli podělit o přebytečné knihy, takhle jsme 
se podělili o přebytečný nábytek. 

Přejeme krásné svátky, 
členové spolku Havlíček 

 Český svaz žen – klub   knĚževes 
srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na

DETSKY 
KARNEVAL

v sobotu  13. února 2016

od 14.00 hodin
v  Kulturním domě Kněževes

k tanci a poslechu hraje: 
Olda Burda

Program: odpoledne plné zábavy, 
promenáda masek, balónková show.

 za nejlepší masky – super ceny
 občerstvení zajištěno

 za bezpečnost dětí si ručí rodiče!

 Český svaz žen – klub   knĚževes 
srdečně zve všechny příznivce masek 

a zábavy na oblíbenou 

v sobotu 13.února 2016 
od 20.00 

k tanci a poslechu hraje DJ Giacomo
www.djgiacomo.cz

v KD Kněževes – hrají se písničky na Vaše přání !

Ceny za nejlepší 3 masky. 
Každá maska dostane malý dárek. 

  vstuPné 90,- kČ

Valentýnskou 
maškarní zábavu
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Nevšední dárek pro zdraví? Bosoboty leguano!
Příroda vytvořila lidskou nohu pro co nejefektivnější pohyb. Počítala s chůzí 
a během naboso. Lidé však začali nosit boty a ty se od přirozené anatomie 
chodidla velmi liší. 

Na to, v čem je chůze v botách  leguano 
jiná, jsme se zeptali fyzioterapeutky Jany 
Exnarové, která obuv leguano do České 
republiky dováží:

„Obyčejné boty zásadně mění způsob naší 
chůze. Umožňují nám dělat delší kroky a 
krok začínat nášlapem na patu. Mění se 
nám tím držení těla a nedochází ke správ-
nému odpružení, jak je tomu při kratším 
kroku a správném došlápnutí. To může 
často vést až k civilizačním chorobám jako 
jsou bolesti kolen, kyčlí nebo zad. Navíc 
běžné boty svou pevností přímo 

brání malým svalům chodidla v přirozeném pohybu a úzké špičky mají na svědomí vbočené palce a kladívkové prsty. Boty leguano zajišťují chodidlu zdravý 
a přirozený pohyb stejný jako při chůzi na boso. Přizpůsobí se tvaru Vaší nohy a dovolí ji opět používat přirozené mechanismy.“

Svaly na nohou se v botách pro bosou chůzi neustále posilují a nedochází tak k jejich oslabení. Denní aktivace reflexních 
zón na nohou zmírňuje poruchy spánku. V nohách se nachází přibližně 72.000 nervových zakončení, které při chůzi či běhu naboso 
předávají mozku vyvážené informace a podporují svěžest a pohodu. Správné používání svalů nohou zlepšuje žilní obtíže, zlepšuje 
se stabilita, odlehčuje zatížení kolen, kyčlí a páteře.  Bota leguano poskytuje podporu noze bez omezení pohybu. 

Odolná, ale flexibilní podrážka poskytuje komplexní ochranu nohy a zaručuje opti-
mální hygienické podmínky. V botách leguano se obyčejná chůze stává příjemným prožit-
kem, který si mohou vychutnat všechny generace.

Boty jsou vyráběné v Německu z přírodních materiálů a jsou prodyšné a pratelné. 
Nabídka zahrnuje několik modelů vhodných jak do práce, k obleku či do města, tak pro 
různé sporty, jako jsou běh, golf, vodní sporty, nebo jóga. Výrobce nezapomíná ani na děti, 
které velmi oceňují snadné nazouvání.

Přijďte si vyzkoušet bosoboty leguano a pocit ze svobodných chodidel do naší prodejny u Ví-
tězného náměstí v Dejvicích ve Svatovítské ulici 10. Přejeme krásné prožití Vánočních svátků 
a hodně zdraví a štěstí v Novém roce.

Obchod leguano se nachází mezi 
poštou a restaurací Budvarka

Na procházce, doma, v letadle, ve vlaku, 
nebo v autě. Obuv nabízí dokonalý komfort 
a vysokou odolnost proti smyku na téměř 
všech podkladech.

Pevná podrážka poskytuje komplexní 
ochranu pro nohy a zaručuje optimální 
hygienické podmínky. 

leguano aktiv v bílém provedení 
je vynikající obuv pro lékařské a 
rehabilitační pracoviště.

Svoboda pro Vaše nohy  - to je leguano. Bosá chůze je to pravé právě i pro Vás!
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v příštím čísle Kněževáka se dočtete...

 

...  jak dopadla výstava
Betlémů v Kněževsi

... baráčníci v Kněževsi 
budou mít nový 
prapor

... jaké akce nás čekají 
začátkem nového roku 2016 

… o tom všem i více se dočtete 
v příštím čísle Kněževáka.

30.11. LP 2010
zvonička v ulici Na Slovance

Pozn. redakce: Fotografie do rubriky fotogalerie ( Kněževák č.3/2015 ) dodal pan Robert Souček a k článku „Blahopřání“ fotografie dodala Ing. Klára Vlčková.
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mikuláš


