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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

ve svém úvodníku se zastavím u věcí, které se nám podařilo udělat 
za prvních pět měsíců tohoto roku. Některé body budou publikovány 
možná na jiných místech z pohledu jiných funkcionářů obce. 
Dne 30. dubna – lampionový průvod spolu s pálením čarodějnic a po-
ložením věnce obětem 1. a 2. světové války se vydařil a splnil svůj účel. 
Druhým rokem je připravena hranice místními hasiči z důvodu bez-
pečnosti hřiště a budov na hřišti. Touto cestou všem hasičům děkuji.

Další významnou akcí bylo vítání nových občánků v místní kapli. Toto nedělní dopoled-
ne bylo slavnostní. Prostředí bylo jiné než v kulturním domě nebo ve škole. Touto cestou 
děkuji paní učitelce Ivě Farové a jejím žákům za kulturní vystoupení, místním hasičům 
a baráčníkům za účast a dárky pro nové Kněževáky. Hlavní tíha oslav byla na zastupitel-
kách obce ing. Václavě Vlčkové a Ivě Roučkové. Ty zrežírovaly celý slavnostní program 
velice dobře. Jsem rád, že tato tradice má pevné místo v kalendáři obce. V budoucnu se 
zřejmě jinde nebude vítání občánků konat. Vždyť obec do kaple investovala nemalé pro-
středky, tak se tímto prostorem může chlubit.

Další vydařenou akcí, kterou uskutečnily členky volejbalového oddílu, byla výzdoba če-
káren. Z popudu Ivy Farové a dětí ZŠ obec zakoupila samolepky. Výsledek znáte. Setká-
vám se vesměs s kladným hodnocením.
Roman Holan také začal pracovat na rekonstrukci kaple. Na hřišti pokračují stavební prá-
ce a dá se předpokládat, že vnitřek budovy bude dokončen do září. Poté zbudou ven-
kovní úpravy. V průběhu května došlo k poruše na vodovodu před Obecním úřadem. 
Celá oprava nebyla jednoduchá, protože porucha byla v hloubce 3 metrů.V ulici Na staré 
silnici jsme přidali jeden kontejner na plasty. Přesto vás, vážení spoluobčané, žádám o dů-
sledné třídění a úpravu odpadu, aby se toho do nádob vešlo co nejvíce. Najdou se tací, 
co znečišťují prostor vedle nádob. Pomozte nám udržovat pořádek v celé obci. Většina 
občanů se chová velmi zodpovědně, pomozte nám i těch pár jedinců naučit pořádku. 
V posledních úvodnících jsem vyzdvihoval ČOV. Ta byla 9.6. uvedena do zkušebního 
ročního provozu. Úroveň čištění bude jednou z nejlepších v republice, takže bude norma 
na několik dalších let zajištěna. I celkový vzhled bude moderní, zapadající do přírody. 
O tom jste se mohli přesvědčit na dni otevřených dveří, který proběhl 14. června.
Spolupráce obce a Letiště Praha je na velmi dobré úrovni, pro letošní rok podepíši v červ-
nu další darovací smlouvu. Tato spolupráce je v naší obci vidět a přináší prospěch jak 
Kněževsi, tak Letišti Praha. 

Stanislav Kettner
starosta obce

PřIPRAvOvAné AKce:
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Usnesení OÚ

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 4. 4. 2016:

 ZO souhlasí

1) s přijetím daru od firmy EUROVIA ve 
výši 50.000,- Kč za průjezd obcí.

2) s přijetím daru od Letiště Praha ve výši 
cca 1,778.310,- Kč.

3) s přeložením kabelu kabelové televize 
ze soukromého pozemku pana Chvoje na 
pozemek obecní.

4) s umístěním 2 kontejnerů vedle penzio-
nu Chládek.

5) s finanční investicí ve výši 155 tisíc Kč 
bez DPH do kabelové televize a dále 20 ti-
síc Kč do revize venkovního vedení.

6) s výsledkem výběrového řízení na do-
stavbu kabin na hřišti; byla vybrána firma 
FIMAX stavební firma s.r.o. s nejnižší ceno-
vou nabídkou 899.855,86 Kč bez DPH.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 2.5. 2016:

 ZO souhlasí

1) s navýšením cen vodného na 32,17.- Kč 
včetně DPH.

2) s navýšením cen stočného na 24,94.- Kč 
včetně DPH.

 ZO bere na vědomí

3) zprávu starosty obce o probíhajících pra-
cích v obci.

4) informaci Ing. Vlčkové o konání vítání 
občánků v obci.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 16.5. 2016:

 ZO projednalo

1) špatný stav vánočního stromu - nutnost 
posoudit dendrologem - pro
příští rok vytipovat nový.

2) MŠ Sluníčko nesplňuje náležitosti sta-
vebního úřadu - projednání s majitelkou se 
uskuteční 19.5. 2016.

3) 18.5. 2016 proběhne jednání s nájemcem 
KD - řešení povinností správce KD.

4) žádost občanů ke zlepšení bezpečnosti 
přechodu u místních potravin a pověřilo 
předsedu Komise pro rozvoj obce vypra-
cováním návrhů zlepšení situace.

 ZO odsouhlasilo

5) žádost obce Tuchoměřice o změnu 
smlouvy na provozování ČOV a odprodeje 
400 ekvivalentů - prostředky budou využi-
ty na zvelebení obce a vyžití občanů.

6) používání znaku obce ve znaku SHD 
Kněževes.

Další veřejné zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes se bude konat 26. září 2016 
od 19.00 v KD v Kněževsi. Srdečně zve 
všechny občany OÚ Kněževes.

Obecní úřad

Změny v kabelové televizi (TKR) v měsíci červnu 2016
Již po určitou dobu dochází k postupnému zkvalitňování satelitního vysílání spouštěním formátu pro přenos v MPEG-4/HD. Vysílání, které 
se zpočátku týkalo převážně specifických programů, se od začátku roku 2016 rozšířilo i na „neplacené“ kanály, u kterých došlo k následnému 
ukončení šíření ve formátu MPEG-2/SD. (TV Doma, TV Dajto, Nova Cinema, TV Fanda a další) Nově zaváděné programy jsou převážně na-
sazovány již ve formátu MPEG-4/HD. Obdobný proces nás čeká s příchodem převodu šíření i v pozemním a kabelovém vysílání – spuštěním 
DVB-T2 a ukončením DVB-T a to v průběhu několika let a možná i dříve.
Aby bylo možno zachovat stávající programovou nabídku a nadále ji rozšiřovat o nové programy, dochází k úpravě ústředny TKR, aby tech-
nicky vyhovovala příjmu satelitního signálu ve vyšším rozlišení (MPEG-4/HD). K těmto technickým změnám by mělo dojít do konce června 
2016. Poté bude analogové vysílání v TKR maximálně omezeno (4-5 programů) a pro příjem všech ostatních programů bude postačovat 
zařízení s příjmem digitální televize DVB-T. Toto zůstává jako doposud, nově bude zapotřebí, aby váš přijímač dokázal zpracovat signál ve 
formátu MPEG-4. (splňují přístroje pro příjem HD). Občané, kteří nemají zařízení splňující příjem v HD rozlišení (MPEG4-HD), si budou moci 
na Obecním úřadě zakoupit set-top-box splňující tento příjem za zvýhodněnou cenu. Robert Souček

Předávání maturitních  
vysvědčení 
 ve čtvrtek dne 2. června 2016 to bylo již potřetí, kdy byla
  v Kapli sv. václava předávána maturitní vysvědčení 
 absolventům Integrované střední školy 
 Stanislava Kubra Středokluky. 

Slavnostní události se zúčastnil ředitel školy Ing. Jindřich Burger 
a ostatní pedagogičtí pracovníci; jako host byl pozván starosta 
obce pan Stanislav Kettner. Hudební doprovod zajistila žákyně 
ZŠ Erička Galiová a paní Iva Sochorová. Absolventi byli dopro-
vázeni rodiči, partnery a dalšími členy rodiny, kteří jim chtěli 
být v tento slavnostní okamžik nablízku. Při studentské hymně 
Gaudeamus Igitur jsem si vzpomněla na svá dávná studentská 
léta a na skutečnost, že na zmíněné škole působím již 30. rokem. 
 Ing. václava vlčková
 učitelka
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Prasklá voda
Koncem května došlo k poruše na vodo-
vodním řadu v ulici U Národního Výboru. 
Problém byl, že řad je uložen ve 3m hloub-
ce a bylo velice obtížné se k poruše dostat. 
Oprava však byla I. vodohospodářskou spo-
lečností Velké Přílepy neprodleně opravena. 
A v současné době je již i silnice zakryta no-
vým asfaltovým povrchem.  R

Čarodějnice
30.4. se jako každoročně v obci konaly „čarodějnice“ s lampionovým průvodem. Této akci 
předcházela dost pracná příprava. Sehnání dříví na ohniště, příprava ohniště, organizace 
lampionového průvodu na místní sportovní hřiště, pietní akt položení kytice k pomníku 
padlých v I. a II. světové válce, samotné pálení čarodějnic a nakonec hlídání ohniště. 
Všechny dílčí akce se povedly. A i díky pěknému počasí se „čarodějnice“ vyznačovaly vy-
sokou účastí, což nás potěšilo ze všeho nejvíce. Děkujeme všem, kteří se na těchto akcích 
podíleli i všem, kteří se třeba jen zastavili na kus řeči. Budeme se těšit na další podobné 
akce u nás v obci.

 Dříví na „čarodějnice“

Místní hasiči si udělali během 
týdne před konáním „čaroděj-
nic“ akci na dříví. Vzali motoro-
vé pily, nákladní auto a šli vy-
čistit svah u dálnice od uschlých 
dřevin. Vše přivezli k „hasičár-
ně“. Odměnou jim bylo chutné 
grilování. Následné dny připra-
vili dříví do bezpečné hranice. 
No a na „čarodějnice“ se mohlo 
jen škrtnout.  R

Poprvé v dějinách obce Kněževes se konalo ví-
tání nových občánků v krásných prostorách zre-
konstruované Kaple sv. Václava. Stalo se tak na 
Svátek matek, tedy v neděli dne 8. května 2016.
Po 10. hodině dopolední starosta obce pan Sta-
nislav Kettner, místostarostka paní Ing. Václava 
Vlčková a předsedkyně Komise školské, kulturní 
a sociální paní Iva Roučková očekávali rodiče se 
svými ratolestmi, doprovodem prarodičů a dal-
ších blízkých. Za místní spolky přišli malé kněže-
váčky přivítat zástupci Hasičů a Baráčníků.
Slavnostní setkání zahájili recitací  žáci základní 
školy  pod vedením paní učitelky  Mgr. Ivy Fa-
rové. Po představení dětí místostarostkou obce 
se ujal slova starosta, který mimo jiné projevil 
radost nad tím, kolik dětí se za uplynulý rok 
narodilo...Filip Červený, Antonín Margold, Ja-
kub Ečer, Jan Šarapatka, Daniel Rákos, Veronika 
Hanušová, Eliška Rybová, Laura Hubnerová,  
Amálie Čefelínová, Martin Adamčík a Valerie 
Maternová.
Děti a jejich rodiče obdrželi od obce knihu s vě-
nováním  Naše děťátko, dále  Moje první říkadla, 
finanční dárek a pamětní minci. Baráčníci jim 
předali Pamětní list a hračku a Hasiči rovněž Pa-
mětní list a první hasičský dres. Na závěr zazně-
la píseň Mimino a přání, aby všechny děti vyrůs-
taly ve zdraví a pod ochranou  svatého Václava, 
kterému je místní Kaple zasvěcena.
(Velký dík patří panu  Ladislavu Hanzlíkovi 
a Aničce Čefelínová, kteří  jsou autory videozá-
znamu z této akce. Můžete jej zhlédnout na You 
Tube – Vítání občánků Kněževes 2016).
 Ing. václava vlčková                                                                                                                                 
 místostarostka obce

vítání občánkůžádost
Obyvatelé, hlavně maminky s malými dět-
mi, podali dne 11.5. t.r. žádost na OÚ Kně-
ževes ohledně zkvalitnění bezpečnosti pro-
storu Na Staré silnici (u místních potravin). 
Důvodem žádosti je, že v této lokalitě je sice 
předepsaná rychlost 30 km/hod., ale řada 
řidičů tam nedodržuje rychlost ani 50 km/
hod. Nedodržením rychlosti tím vzniká ri-

ziko nebezpečí úrazu pohybujícím se oso-
bám v této oblasti (dětem, seniorům apod.). 
Členové zastupitelstva tuto žádost projed-
nali a pověřili komisi pro životní prostředí 
ke zpracování návrhu na řešení obsahu žá-
dosti. Rada obce již připravila návrh na ná-
kup dopravních značek upravující rychlost 
v obou směrech, dále návrh na nový retar-
dér a učinila další potřebné kroky k řešení 
problematiky v dané a přilehlé lokalitě.  R

InFORMAČnÍ KOMISe
Na zasedání Zastupitelstva obce Kněževes dne 14.3. t.r. byl občankou Kněževsi pí Hašplo-
vou vznesen podnět, týkající se aktualizace webových stránek obce Kněževes. Neprodleně 
poté se sešli členové Informační komise obce k projednání tohoto podnětu. Byla sjednána 
náprava tak, že je možné na www stránky obce zasílat informace, články, fotografie, které 
chtějí nejenom spolky, ale i občané prezentovat veřejnosti (pochopitelně v souladu se záko-
nem). Webové stránky spravuje člen zastupitelstva pan Jan Drábek. 

Dále byla projednána aktualizace facebooku obce Kněževes. Ten spravuje člen zastupitel-
stva Ing. Ladislav Kašpar. V případě, že budete chtít uveřejnit informace jak na webu obce 
nebo obecním facebooku, zasílejte svoje příspěvky na: obecknezeves@seznam.cz (kontakt 
na OÚ Kněževes). Dále - aktuální informace, které se budou otiskovat v obecním zpravo-
daji Kněževák, budou po korektuře také zasílány na web a facebook obce. 
 Mgr. Luděk Černý
 předseda Informační komise

Mateřská škola - oznámení
Na základě vyhlášky o předškolním vzdělá-
vání a po projednání se zřizovatelem bude 
ve dnech 18.7. – 31.8. 2016 přerušen provoz 
Mateřské školy Kněževes. Provoz bude opě-
tovně zahájen dne 1. září 2016 celodenním 
provozem v obvyklém rozsahu.
 Mgr. niké Slabová
 ředitelka školy
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 Obecní knihovna

vÝROČÍ AUTORA (10) / Agatha christie 15. 9. 1890 – 12. 1. 1976
Byla nejmladší ze tří dětí a její celé jméno bylo Agatha Mary Clari-
ssa Millerová. V r. 1914 se provdala a začala pracovat v nemocnič-
ní lékárně. Praktických znalostí různých jedů a chemikálií později 
využila při vytváření detektivních zápletek. Tak ožil  belgický de-
tektiv Hercule Poirot a Záhadná událost ve Stylesu (1920). V romá-
nu Vražda na faře (1930) se poprvé představila slečna Jane Mar-
plová – starší dáma, která i ty nejsložitější detektivní případy řeší 
svou výjimečnou intuicí. 

Po rozvodu v roce 1928 odjela Agatha do Orientu a v roce 1930 se 
provdala za archeologa, s nímž vyjížděla na vykopávky po celém 
světě. Během 2. světové války pracovala v lékárně a psala jeden ro-
mán za druhým. Deset malých černoušků (1939), Mrtvá v knihov-
ně (1942), Nakonec přijde smrt (1944) i Cyankáli v šampaňském 

(1945). V roce 1949 byly zahájeny vykopávky v iráckém Nimrudu, 
kam opět doprovázela svého manžela a začala zde psát svůj živo-
topis. Až do smrti zůstala věrná „zločinu“ a pozvedla detektivní 
žánr na vysokou literární úroveň – např. v románech Smrt staré 
posluhovačky (1952), Vlak z Paddingtonu (1957) nebo Zapomenu-
tá vražda (1976). Napsala 70 románů a přes 30 povídkových sbí-
rek, které stále patří k nejčtenějším detektivkám na světě.

Chcete odbourat stres, na chvíli vypnout nebo se jen odreagovat 
a přijít na jiné myšlenky? Přijďte si pro dobrou knihu – knižní fond 
je pravidelně obměňován. Pondělí 16.00 – 18.00

Seznam knih
Důležitá informace pro čtenáře i zájemce o četbu: na internetových 
stránkách OÚ www.knezeves.cz je aktualizovaný seznam knih 
obecní knihovny. 
 Pavel Bareš, knihovník

Jeden za všechny, všichni jako jeden… 
Miluji tradice. V Kněževsi si na tradi-
ce potrpí, proto tam moc ráda jezdím,  
pokaždé se tam cítím skvěle a jsem  
srdečně vítána, jakmile se tam objevím. 
Stejně tak jsem se tam objevila i v sobotu  
14. května. 

Na tuhle návštěvu jsem se těšila několik 
měsíců. Na programu byly další novodo-
bé Staročeské Máje, letos již páté v pořa-
dí. A já jsem věděla, že to bude velkolepá 
akce, plná radosti, píle, přátelství a sou-
držnosti. Zmiňovat, že se místní Baráčníci 
podílejí na organizaci obecních akcí, je jako 
nosit dříví do lesa. Oni si totiž libují v ak-
cích pro potěšení ostatních. A právě Staro-
české Máje jsou báječnou příležitostí, jak se 
všichni mohou sejít a užít si báječný den.
O sedmé hodině ranní hasiči společně 
s baráčníky postavili velkou májku před 
Baráčnickou rychtou, kterou pak hlídali 
sousedé Bohuslav Zeidler a Karel Marval 
ml. Hlavní program začal ve dvě. Slavnost 
oficiálně zahájil krátkým proslovem místo-
rychtář Luděk Černý. „Velmi si vážíme, že 
nás přijeli navštívit soused Kocábek Josef 
- pantatínek z baráčnické Veleobce a III. 
župy a zároveň i rychtář Obce Baráčníků 
Hradčany, soused Čermák Antonín – mís-
torychtář III. župy a rychtář Obce Baráční-
ků Středokluky a také zástupce baráčníků 
z Hostouně.“

Nechyběli zde ani zástupci OÚ Kněževes 
v čele s panem starostou Stanislavem Kett-
nerem. O živou muziku se postarala kape-
la Jaromíra Hory, s tancem z doby národ-
ního obrození „Česká beseda“ vystoupila 
taneční skupina BESEDA z Prahy. Zvuko-

vou techniku zajistili Ladislav Kašpar a Jan 
Drábek. Zaznělo i poděkování všem, kteří 
pomohli při organizaci Májí, hlavně míst-
ním spolkům, k nimž patří Sbor dobrovol-
ných hasičů, Český svaz žen - Klub Kně-
ževes, Spolek Havlíček, TJ Sokol Kněževes, 
Český svaz chovatelů drobného zvířectva, 
Zahrádkáři, Myslivecké sdružení, za obec 
Kněževes pak Knihovna a Muzeum. Velký 
dík patřil i OÚ Kněževes za finanční pod-
poru a pochopitelně všem sponzorům.
Veselý průvod se vydal obcí, zastavoval 
u chalup, kde hospodyňky připravily po-
hoštění a nějakou tu slivovičku.„Kecal“ 
(Milan Ryvola) vyváděl ženy z domů 
a tančilo se pod májkou, kterou nesl v čele 
průvodu soused Ondra Botka. Na všechno 
dohlížel „dráb“ (Petr Matiášek). Soused 
Černý během průvodu vyprávěl o zajíma-
vostech v obci. U tůně Ouvalky, kterou hlí-
dá vodník Rybička, zmínil pověst, jež říká, 
že ten, kdo mu zamává, bude mít během 
roku hodně štěstí v životě, kdo mu pak za-
mává v den Vánoc, bude mít štěstí po celý 
příští rok. U Čermákova rybníka poukázal 
na Naučnou stezku Kněževes a okolí, vy-
budovanou obcí. U pomníku padlých v I. 
a II světové válce položili rychtář Zdeněk 
Vorlíček a tetička Nikola Rácová kytici 
a v rámci pietního aktu u příležitosti oslav 
700. výročí narození Karla IV. pronesl sou-
sed Černý krátkou řeč. Za doprovodu hud-
by byla poražena velká Májka a procesí se 

přemístilo k Baráčnické rychtě, kde se gri-
lovalo a hodovalo. Tento program zajistily 
tetičky Miroslava Procházková, Jaroslava 
Sůvová, Dana Čermáková a za Spolek Ha-
vlíček Libuška Kučerová. V šest hodin pak 
v Kulturním domě začala Staročeská vese-
lice. I tady vystoupila taneční skupina BE-
SEDA se svými country tanci. Bohaté kolo 
štěstí měla na starost tetička Dana Čermá-
ková a pokladnu tetička Jiřinka Šubínová. 
V rámci veselice proběhla vernisáž kreseb 
a maleb dvou tetiček – Jaroslavy Sůvové 
a Marie Novotné. O výbornou obsluhu 
restaurace „Kulturní dům“ se postarala 
rodina Máslových. Jen málokomu se chtělo 
o půlnoci, kdy dohrála muzika, odejít ke 
svým domovům.

Text a foto (za asistence souseda Luďka 
Černého): Renáta Šťastná

 více fotografií najdete zde:

http://qenda.rajce.idnes.cz/5.Staroceske_
Maje_Knezeves_14.5.2016

Baráčníci
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 Mezinárodní den skřítků 

 v Mateřské škole Kněževes

Naše školka zareagovala na výzvu Alba-
trosu a uspořádali jsme pro naše děti den 
skřítků! Děti z obou tříd, Soviček i Žabiček, 
přišly převlečené za nejrůznější skřítky 
a víly. Tím to ale zdaleka nekončilo! 

Při ranním kruhu jsme si o skřítcích poví-
dali, každý představil svoji masku či pře-
vlek. A pak - paní učitelky připravily na 
zahradě bohatý skřítčí program. Děti, tedy 
skřítkové a víly, plnily nejrůznější úkoly! 
Hledat cestu podle pavučiny (provázek 
natažený křížem krážem mezi stromy), vy-
čistit lesní studánku (lavórek obalený vět-
vičkami, naplněný vodou a v něm plavou 
listy ze stromu, tráva, korek), z vyvařených 
ulit hlemýžďů sestavit sluníčko, z palouč-

ku vysbírat po-
ztrácené listy 
stromů či ptačí 
pírka, hledat ces-
tu mezi polínky, 
hod otýpkou slá-
my na cíl a podobně. K našim každoden-
ním činnostem patří i výtvarné tvoření, 
takže děti svoji představu o skřítcích moh-
ly ztvárnit na papír – kamennou zídku. 
Starší Sovičky pak ještě přidaly výtvarnou 
koláž malovanou temperou a dolepovanou 
nejrůznějšími materiály.
Výzva Albatrosu tedy posloužila paním 
učitelkám jako inspirace k velkému pro-
jektu na zadané téma. Děti si den náramně 
užily a my touto cestou děkujeme rodičům, 
kteří společně s dětmi připravili to nejdůle-
žitější – pěkné masky a převleky!
 Kolektiv Mateřské školy Kněževes

 Pestré jaro ve školce

V posledním čísle Kněževáka jsme infor-
movali o kurzu Hravého lyžování. Od té 
doby jsme zažili ve školce spoustu dalších 
akcí. Některé z nich jsou pro nás již tradič-
ní, některé jsme si letos vyzkoušeli poprvé. 
Každopádně cílem všech akcí je především 
pobavit či zábavnou formou něčemu při-
učit naše děti, popřípadě i jejich rodiče.

Jednou z těch tradičních akcí jsou Veli-
konoční dílny. Paní učitelky připraví na 
jednotlivých stanovištích polotovary nej-
různějších velikonočních rukodělných 
výrobků a děti si je pak spolu s rodiči vy-
tvoří a odnesou domů, kde, jak doufáme, 
dotváří velikonoční a jarní atmosféru. Při 
veškerém tvoření ve školce moc rády pou-
žíváme nejrůznější materiály, jež nám nosí 
rodiče dětí.
Kromě úspory při nákupu výtvarných po-
třeb to pro nás znamená mnohdy netuše-

nou inspiraci! A tak za všechny materiály 
velmi děkujeme!
Další již tradiční akcí je známá Noc s Ande-
rsenem. Na pozvání paní učitelky Rollové 
ze třídy Soviček k nám letos zavítala paní 
spisovatelka Eva Papoušková a představila 
nám svoji knihu Kosprd a Telecí. Po besedě 
následoval bohatý program pro děti až do 
pozdních večerních hodin, a to pod vede-
ním paní učitelky Nadi Rollové. Dvě desít-
ky dětí pak ve školce i přenocovaly.
V minulosti jsme již několikrát na tomto 
místě s povděkem kvitovali vstřícný pří-
stup našeho zřizovatele, Obce Kněževes, 
k veškerému dění ve školce. A tak je nám 
k dispozici sál kulturního domu, když 
k nám přijede například divadélko. Napo-
sledy jsme si do kulturáku šli s dětmi užít 
představení Hrátky s odpadky v podání 
Divadélka z Pytlíčku. Aktérky tohoto di-
vadélka bydlí ve Středoklukách, takže se 
vlastně jedná o takovou sousedskou spo-
lupráci.

Každoročně vyrážíme na přelomu dubna 
a května na školku v přírodě. Letos jsme se 
vrátili na osvědčené místo – do penzionu 
Klamovka ve Stradonicích u Berouna. Bě-
hem týdne jsme stihli spoustu zajímavých 
aktivit – navštívili jsme sklárnu v Nižboru, 
svezli jsme se na koni, užili jsme si několik 
lekcí s oblíbeným angličtinářem Jimmym, 
zažili jsme dobrodružné pátrání po mumii 
v jeskyni, věnovali jsme se výtvarnému 
tvoření a spoustě dalšího. V příštím roce 
bychom rádi vyrazili na jiné místo, snad se 
nám podaří objevit nějaký zajímavý námět.
V květnu jsme si poprvé vyzkoušeli kurz 
Hravého in-line bruslení. Jedná se o stejný 
koncept, jaký již důvěrně známe z Hravé-
ho lyžování. Ráno děti vyzvedne autobus, 
odveze je do sportovního areálu v Běcho-
vicích, děti absolvují dvě hodinové lekce 
s přestávkou na svačinu a na oběd jsou 
opět zpátky ve školce. Na konci týdne jsou 
všechny děti odměněny diplomem, medai-
lí a drobným dárkem po absolvování jíz-
dy zručnosti. Stejně jako se za týden této 
výuky naučí v zimě spolehlivě základům 
lyžování, nyní se všichni naučili základům 
bruslení. Hravé bruslení je úplnou novin-
kou, naše školka se účastnila v pilotním 
týdnu a rozhodně tuto možnost nabídne-
me rodičům i v příštím roce.
Milým zpestřením všedních dní pro nás 
byla účast na Mezinárodním dni skřítků, 
ke kterému vyzvalo nakladatelství Alba-
tros. Proběhl v pondělí 30. května. Naše 
paní učitelky se výzvy chopily a pro děti 
během několika málo dnů připravily celé 
dopoledne věnované skřítčím činnostem. 
Na rodičích bylo pomoci nám s přípravou 

Mateřská škola
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 noc s Andersenem 

 v ZŠ a MŠ Středokluky

V pátek 1. 4. 2016 děti z druhé, třetí a čtvrté 
třídy prožily „Noc s Andersenem“ v pro-
storách školy. Pro žáky byl připraven pest-
rý program. Na úvod nás 4. třída seznámila 
s osobností H. Ch. Andersena, třeťáci pře-
četli úryvek z jeho knížky Pohádky a našli 
i jméno ilustrátora Jiřího Trnky. Nejmlad-
ší účastníci nakreslili krásné pohádkové 
postavy. Ostatní pak hádali jména bytostí 
a z které pohádky jsou.   

Následovala příprava loutkového předsta-
vení a předčítání knížek od H. Ch. Ander-
sena. Losem vybraní žáci divadlo famózně 
sehráli a byli ostatními odměněni zaslouže-
ným potleskem. Každý si chvilku užil svou 

vlastní oblíbenou knížku. Před usnutím si 
děti poslechly pohádku z audioknihy Malá 
mořská víla. Načetl ji Ladislav Frej.
My jsme četli z knih vázaných a díky daro-
vaným čtečkám i z elektronických. Čtečky 
dodala společnost Amazon, která se posta-
rala také o odměny pro děti a občerstvení. 
V sobotu ráno jsme opouštěli školu oboha-
ceni o nové zážitky a pěkné vzpomínky.
Pořadatelem Noci s Andersenem je Klub 
dětských knihoven SKIP ČR. Naše škola se 
do akce ráda zapojila a děkuje všem spon-
zorům a spolupořadatelům za podporu.

Za ZŠ a MŠ Středokluky
učitelé 2., 3. a 4. třídy
 Martin Libecajt,
 Iva Farová, Irena Houbová
 a ředitelka školy Ivana Bádalová

skřítčích a vílích převleků. Dle ohlasů dětí 
měla tato akce velký úspěch a do budoucna 
se rozhodně chystáme občas podobnými 
dny zpestřovat naše integrované bloky.
Prvního června nastal i u nás Den dětí! 
Pozvali jsme si osvědčeného moderátora 
Šimona Pečenku. Kromě oblíbeného ta-
nečního a soutěžního řádění s dětmi měl 
pan Pečenka se svým pomocníkem Pepou 
tentokrát nelehký, byť radostný úkol – roz-
dat spoustu dárečků, které jsme dostali od 
rodičů, zejména pak od maminky naší Gá-
binky. Aby ty dárečky nedostávaly děti jen 
tak, musely si je všelijak vysoutěžit a za-
sloužit. Další spoustu hraček pak dostaly 
děti do jednotlivých tříd.
Nakonec to vypadalo tak, že se dvě ho-
diny stále něco rozdávalo, nosilo do skří-
něk v šatnách či vybalovalo ve třídě. Ani 
o Vánocích to u nás nevypadalo takhle! Za 
všechny dárky všem našim dárcům moc 
a moc děkujeme!

Snad všichni, kdo dění ve školce jen trochu 
sledují, zaznamenali, že zde pracujeme 
ve dvoutýdenních integrovaných blocích. 
Blok je vždy věnován nějakému velmi 
konkrétnímu tématu a s tím pracujeme při 
všech činnostech – při motivačních povídá-
ních, při výtvarných činnostech, při pohy-
bových aktivitách, zkrátka při všem. U dětí 

velmi oblíbeným je integrovaný blok věno-
vaný dopravní výchově, tentokrát se jme-
noval Dej přednost v jízdě! V závěru tohoto 
bloku jsme si letos s dětmi vyzkoušeli jízdu 
zručnosti a plnění jiných úkolů spojených 
s dopravou na Dopravním dni.

Děti ze Soviček dokonce dostaly malé ři-
dičáky, které pro ně připravila maminka 
Karolínky z Okoře.

I v červnu nás ještě čeká spousta zajíma-
vých aktivit, vrcholem školního roku pak 
bude Zahradní slavnost. Jako každoročně 
požádáme pana starostu Kettnera, aby pa-
soval předškoláky na školáky, přivítáme 
nově přijaté děti, užijeme si rozloučení se 
školním rokem a zahájíme letní prázdniny.
Jestli zrovna půjdete kolem, budeme rádi, 
když se u nás zastavíte a trochu se s námi 
zaradujete.
 vaše školka!

Základní škola
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 Škola v přírodě

Příroda v okolí Berounky a malebná ves-
nička Skryje nás stále okouzluje svou krá-
sou. Opět jsme se tam tedy vydali na školu 
v přírodě.

Děti si užily nejen pohybu na zdravém 
vzduchu, spousty her a zábavy, ale i dob-
rého a chutně připraveného jídla. Navští-
vili jsme místní muzeum J. Barranda ve 
Skryjích, Skryjská jezírka a naučnou stezku 
Skryjský luh. Lesní správa Křivoklát pro 
nás připravila zajímavý program spojený 
s vycházkou do lesa na naučnou stezku 
a zároveň nám zajistila prohlídku hradu, 
kde jsme strávili pěkné odpoledne.

Za finanční příspěvek děkujeme OÚ Kně-
ževes, OÚ Číčovice, Klubu žen z Kněževsi 
a Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Středokluky.
 Za 3. a 4. třídu, 
 Iva Farová a Irena Houbová

 Raci v rybníku

Jako téměř každoročně se v místní „Čermačce“ pro-
vádělo upuštění rybníka. Voda se upustila a odkry-
la tisíce raků. Bohužel ne všichni raci přežili. Tolik 
raků v místním rybníku je však důkazem, že voda 

v něm není tak „špatná“, 
jako byla před několika 
lety. Pan Ondra Botka 
s manželkou a malou 
Emilkou při procházce 
kolem rybníka nalezli 
a přinesli jednoho z již 
mrtvých raků.  R

Předtím, než jsme odjeli na školu v přírodě, tak jsme se hrozně těšili. Když jsme dojeli, 
tak jsme šli do bytu, pak jsme dostali svačinu. Po svačině jsme šli na hřiště hrát fotbal. 
Než jsme šli spát, tak jsme měli večeři.
Druhý den jsme si vzali učení a šli jsme se učit. Po obědě jsme šli na Skryjská jezírka 
a hledali jsme poklad. Pak jsme šli hrát tenis. Třetí den jsme byli na Křivoklátě a na 
trilobitech. Čtvrtý den jsme se šli učit, po obědě jsme šli na hřiště a v noci jsme měli 
bojovku. Pátý den jsme se dobře učili a šli jsme do lesa stavět domečky. V sobotu jsme 
jeli domů a já, hned co jsem přijela, tak jsem měla narozeninovou oslavu.
 nikita Čermáková

První den jsme se ubytovali a po obědě šli do lesa, večer jsme hráli fotbal. Po prvním dni, 
co jsme se neučili, jsme druhý den šli na to a po učení a obědě jsme šli na Skryjská jezírka 
plnit úkoly. Ten den byla dobrá večeře. Středa byla super, nejdřív jsme byli v lesním areálu, 
potom na Křivoklátě a k večeru na trilobitech.Ve čtvrtek kromě učení a fotbalu byla bojovka. Nebylo to sice moc děsivé a museli jsme jít 
po dvou, i když jsem chtěl jít sám, ale úplně špatné to taky nebylo. Po olympiádě ve čtvrtek, 
kterou jsem nezmiňoval, bylo v pátek spíš loučení a předávání cen, ale taky jsme se učili 
a venku samozřejmě byli. V sobotu jsme se nasnídali a jeli. Super týden!
 
 

Jakub Pospíšil, žák 3. třídy

Když jsme přijeli do Skryjí, tak jsme si vytáhli kufry 

a baťohy. Potom jsme se všichni rvali, kdo tam bude 

první. Pak jsme si sundali boty a šli jsme nahoru. 

Vybalili jsme si a šli jsme na oběd.

Potom jsme si odpočinuli. Šli jsme na hřbitov se 

kouknout na poustevníka. Druhý den jsme se už 

učili, abychom byli chytrý jako opice. Po obědě jsme 

šli na Skryjská jezírka, potom jsme měli večeři a hráli 

jsme fotbal na hřišti a hned potom jsme šli spát.

Třetí den hned po snídani jsme šli na lesní správu 

a z lesní správy jsme šli do lesa a tam jsme plnili 

úkoly, když jsme šli z lesa, tak jsme šli na hrad Kři-

voklát. Z Křivoklátu jsme šli na trilobity a když jsem 

šla z té malé skály, tak mě trochu štípla vosa. Potom 

jsme šli na večeři a spát. Předposlední den jsme šli 

dělat čtvrťákům bojovku a my měli bojovku v noci. 

Poslední den jsme si sbalili věci a odjeli domů.

Na škole v přírodě se mi moc líbilo.

 
 Tereza novotná, třetí třída

 Antonov v Praze

Po deseti letech na Letišti Václava Havla Praha 10. května kolem jedenácté hodi-
ny dopolední přistál jediný exemplář největšího letadla světa ukrajinský Antonov 
An-225 zvaný Mrija. Byl naložen téměř 120 tun těžkým generátorem určeným pro 
hliníkárny v australském Perthu a s tímto nákladem 12. května odlétl.  R
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 TJ kopaná  

 Stolní tenis

Dodatek k článku Stolní tenis, Kněževák 1 / 2016: Iniciativu opětovně obnovit tréninky a soutěže ve stolním tenise v Kněževsi vzešla 
od OÚ Kněževes. Obec využila iniciativy pana Kubra, který začal chodit hrát soukromě stolní tenis do místního Kulturního domu. Pan 
Černý, který více jak před 10 lety organizoval soutěže ve stolním tenise mužů, žen, dětí a mládeže v Kněževsi podpořil tuto iniciativu. Je 
však otázkou, zda se stolní tenis pro veřejnost v obci opět obnoví.  R

 volejbal

•  9.7. se chystají volejbalisti Elita Kně-
ževes na turnaj do Dolan. Byli tam již 
několikrát, ale vždy je dost vysoká 
úroveň. Uvidíme, jak si budou počí-
nat letos.

•  V září volejbalisté TJ Sokol Kněževes 
opět plánují realizovat tentokráte již  
9. ročník o „Kněževeský pohár“. Bude 
se hrát na místním volejbalovém hřiš-
ti, předpoklad je 10 družstev. Doufej-
me, že již bude dokončeno sportovní 
zázemí. RFotoreport ze zápasu Kněževes - Rudná 8.5.2016. Foto: Jakub Šebesta

Hasiči
 Sběr vysloužilých elektrospotřebičů 

 stále pokračuje

Kromě standardních sběrných míst u ně-
kterých našich členů je veřejným sběrným 
místem prostor u staré hasičské zbrojnice. 
Sběrem a následným odvozem firmou Elek-
trovin získal náš sbor více jak 12 000,- Kč. 
Tímto Všem děkujeme, kteří nám vyslouži-
lou elektrotechniku  věnovali. 
 SDH Kněževes

Sbor dobrovolných hasičů Kněževes jako 
každý rok „dává“ dohromady provozní 
park, aby v případě vyhlášení poplachu, na 
soutěžích nebo při akcích pro děti bylo vše 
tak, jak má být. To se dělo i začátkem letoš-
ního roku (viz foto).      R

 Hasičské závody dospělých 

 ve Středoklukách

I v letošním roce se konal květnový hasičský 
závod v kategorii dospělých. Již tradičně na 
Plovárně ve Středoklukách od 10.00 hod.

Letos se sešlo po dlouhé době pět soutěž-
ních družstev: Libčice, Úholičky, Kněževes, 
Středokluky A, Středokluky B. V ženách 
soutěžila družstva 3: Kozinec, Úholičky 
a smíšené Středokluky (mezi ženy se „ve-
cpali“ muži, takže i přes nejlepší čas skončili 
na 3. místě). Zvítězily ženy z Kozince a dru-
hé byly ženy z Úholiček. Okrsková soutěž 
v požárním sportu se běhá pouze jednoko-
lově, tudíž bylo potřeba zabojovat na první 
pokus. A to se u mužů podařilo borcům ze 
Středokluk, kteří brali 1. (A) a 2. místo (B) 
a pojedou si zazávodit do okresního kola. 
Po velice vyrovnaném boji skončilo druž-
stvo Kněževsi na 4. místě se ztrátou cca půl 
sekundy za třetími Úholičkami. Páté místo 

obsadilo družstvo Libčic. Důležité také bylo, 
že mimo perfektně připravené prostředí pro 
závody a profesionální organizaci svítilo 
i sluníčko …

Zdroj: SDH Středokluky, pro Kněževák 
zpracoval Luděk Černý.

 Hasiči mají nový znak

Sbor dobrovolných hasičů Kněževes si ne-
chal 16.5. t.r. schválit Zastupitelstvem OÚ 
Kněževes svůj nový hasičský znak s logem 
obce.  R

TJ Sokol Kněževes
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 Dětský den

Český svaz žen v Kněževsi už tradičně 
uspořádal v sobotu 28.5. Den dětí na hřišti 
místní TJ. Již poněkolikáté jsme hry a další 
akce přesunuli na dopoledne. Odpoledne 
totiž malé děti spí a tak místo plánované 14. 
hodiny přicházely až do 15 hodin. A letos 
nám toto naše rozhodnutí potvrdil i sv. Petr. 
Dopoledne bylo nádherně slunečné a teplé. 
Kromě různých klasických soutěží, které 
absolvovaly všechny děti, ještě následovala 
cesta za pokladem. Na 7 bodech této cesty 
musely odpovědět na různé otázky. A opět 
jsme se přesvědčily, že naše děti jsou chyt-
ré, vnímavé a kamarádské (kde má cvrček 
uši, jak rychle roste bambus, který český pa-
novník má letos 700. výročí narození, jaká 
je naše vlajka ….). Někdy to byly odpovědi 
kolektivní, ale to je správné. Poklad – plný 
košík kinder vajíček a navíc ještě nanuky, to 
byla ta správná odměna. Děti určitě nezapo-
menou na letošní ukázku psovodů. Velmi 
zábavnou a poučnou formou nám členové 
Ostrahy letiště Praha předvedli šikovnost 
svých psích kamarádů. 

Dále děti mohly dovádět v nafukovacím 
hradu nebo si nechat namalovat na obličej 
různá zvířátka nebo filmové hrdiny. Sou-
časně si mohli děti i rodiče zastřílet z lase-
rových zbraní, které využívají k výcviku 
speciální složky Policie ČR. Kolegové ze 
speciálních složek Policie ČR jim ochotně 
dělali instruktory, jak zbraně správně pou-
žívat. A kdo myslíte, že vyhrál v přetahová-

ní lanem – dospělí nebo děti? No přeci děti. 
Ty mají nad námi vždy převahu. A závěr 
tak jako každý rok patřil hasičům. Našim 
kněževeským a letištním ze záchranného 
hasičského sboru letiště Praha. Děti si moh-
ly vyzkoušet oblečení, helmy, podívat se na 
perfektní vybavení a shazování plechovek 
proudnicí. „Třešničkou na dortu“ bylo díky 
nádhernému teplému počasí běhání pod 
přívalem vody, který obojí hasiči spustili 
na děti. Podle výskání dětí a díků od rodičů 
doufáme, že všichni byli spokojeni. Podě-
kování patří ženám a dívkám ze Svazu žen 
Kněževes, Obecnímu úřadu a všem dalším 
sponzorům, našim hasičům a L. Kašparovi, 
který pro děti zajistil ukázky – hasiče, vý-
cvik ve střelbě ze zbraní a psovody.
 Bohdana Pavlíková

 Humanitární sbírka „Diakonie Broumov“

Sbírka, kterou pořádá ČSŽ - KK ve spolu-
práci s OÚ V Kněževsi dvakrát do roka, pro-
běhla 18. 4. 2016 opět úspěšně.
Podařilo se shromáždit velké množství oša-
cení, obuvi, lůžkovin a dalších potřebných 
věcí. Dovolte mi poděkovat všem, kteří vy-
naložili úsilí, čas a přišli darovat něco svého, 
aby tak pomohli potřebným lidem.
Další sbírka je plánována na neděli 23. 10. 
2016 od 10,00 - 12,00 hod. v KD Kněževes.
 Krausová Kateřina, za ČSž-KK

Český svaz žen Kněževes zve milovníky 
cyklovýletů, kochání se okolní krajinou a ty, 
kteří mají rádi veselou jízdu, na 
cYKLOvÝLeT  KněževeS - KOLeČ 
(cYKLOvLAK) - LIDIce - KněževeS  
26. 6. 2016. SRAZ v 10,00 nA náDRAžÍ 
STřeDOKLUKY.  nebudeme-li si to zkra-
covat, tak asi 30 km (při různých vylepšeních 
a zkratkách do 35 km). v případě nepříznivé-
ho počasí (hromobití, lijavce, padající traka-
ře) se výlet nekoná.
 ČSž Kněževes Bohdana Pavlíková

Svaz žen - Klub Kněževes
 Termíny akcí Českého 

 svazu žen – Klub Kněževes  

 na rok 2016

Drakiáda: sobota 22. 10.  2016 od 10,00 
-13,00 hod. na hřišti.
Halloweenská párty - dlabání dýní 
a řepy: sobota 22. 10. 2016 od 15,00 – 
17,00 hod. v KD
Diakonie - Humanitární sbírka: nedě-
le 23. 10. 2016 od 10,00 -12,00 hod. v KD
Mikulášská pro děti: sobota 3. 12. 2016 
od 14,00 - 17,00 v KD
Mikulášská zábava pro dospělé: sobo-
ta 3. 12. 2016 v KD od 20,00 hod. K tan-
ci a poslechu hraje kapela PREMIUM 
BAND.
Další plánované akce: výlety, seminá-
ře, návštěva muzikálů a  divadel - in-
formace budou dodávány průběžně ve 
vývěsce před obchodem.
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 Jarní vycházka na vyšehrad 

 se Spolkem Havlíček

K návštěvě památného Vyšehradu jsme si 
vybrali letošní první jarní den – neděli 20. 
března. Pohodlně jsme se dopravili až na 
stanici metra Vyšehrad, odkud jsme pro-
cházkou došli k Táborské bráně. Cestou 
nám naše průvodkyně, paní ing. Jana Ho-
ráková, připomněla 700. výročí narození 
císaře a krále Karla IV. v souvislosti s jeho 
zásluhou o založení Nového Města praž-
ského. Z rampy u Kongresového centra 
jsme se kochali pohledem směrem ke Kar-
lovu na kostel sv. Karla Velikého.

Za Táborskou bránou jsme se ocitli koneč-
ně na území památného Vyšehradu, sídla
Vyšehradské kapituly založené prvním 
českým králem Vratislavem II., která ne-
podléhala pravomoci pražského biskupa, 
ale přímo papeži. A právě z této doby po-
cházejí první písemné doklady o obci Kně-
ževes, která byla pod správou Vyšehrad-
ské kapituly.
Po pravé straně jsme míjeli Špičku s patr-
nými zbytky gotické brány z doby Karla 

IV., nalevo jsme prošli kolem Jedličkova 
ústavu, vpravo před námi stál dům Po-
pelky Biliánové. Prošli jsme Leopoldovou 
bránou a již jsme stáli před rotundou sv. 
Martina. Opět jsme se dozvěděli od naší 
průvodkyně mnoho zajímavého a pokra-
čovali dále kolem budovy Nového děkan-
ství, uviděli jsme v parku Čertův sloup 
a vyslechli si pověst o jeho vzniku. Nahléd-
li jsme do podzemního prostoru se zbyt-
ky zdiva kamenného románského mostu 
a prošli jsme kolem Starého proboštství. 
Několikrát jsme mohli nad vchody do pa-
mátných budov vidět erbovní znak, který 
jakoby nám byl povědomý. Kromě jiného 
to byly dva zkřížené zla-
té klíče, které známe ze 
znaku naší obce. Také 
jsme si prohlédli v par-
ku umístěnou sochu sv. 
Václava, která se původ-
ně nacházela v dolní čás-
ti dnešního Václavského 
náměstí.
Po malé občerstvovací 
pauze jsme si prohlédli 
Gotický sklep, jehož ex-

pozice představuje Vyšehrad v jeho růz-
ných historických podobách. Následova-
la krásná vyhlídka z Citadely na Vltavu, 
Podolí a protilehlý Smíchov. Pokračovali 
jsme kolem vinice, parku se sochami J. V. 
Myslbeka a již jsme stáli před bazilikou sv. 
Petra a Pavla. Po prohlídce úžasného interi-
éru kostela jsme vstoupili na Vyšehradský 
hřbitov a rozdělili se na malé skupinky. 
Každý se snažil vyhledat co nejvíce hrobů 
se slavnými jmény naší historie. Tady jsme 
naše poznávání Vyšehradu ukončili a došli 
společně na tramvajovou zastávku Na Vý-
toni, odkud jsme se vydali k domovu.
Všem účastníkům se vycházka na Vyše-
hrad moc líbila a jménem spolku Havlíček 
děkujeme naší průvodkyni Janě za per-
fektně připravený výklad, který nás velmi 
zaujal.
 Sepsala L. Kučerová

 výlet spolku Havlíček do Poděbrad

Přišlo jaro a my jsme se opět vydali se 
členy spolku Havlíček a jeho příznivci na 
výlet, tentokrát vlakem do Poděbrad. Vy-
užili jsme letošní novinky, kdy se několi-
krát denně dá dojet vlakem do centra Pra-
hy. Svezli jsme se na Masarykovo nádraží 
a pokračovali jsme přímo do Poděbrad.

Ihned po výstupu z vlaku se chopila slova 
paní ing. Horáková, měla pečlivě připrave-
ný program a upozornila nás během celého 
dne na spoustu zajímavostí,
kterých bychom si jako běžní návštěvníci 
nejspíš vůbec nevšimli. Takže – již samo 
nádraží je zajímavé. Jde se z něj rovnou 
do Lázeňského parku s kolonádou. Vládne 
zde poklidná lázeňská atmosféra, na ně-
kolika místech je možno načepovat vodu 
z místního minerálního pramene a park je 
doplněn řadou fontánek a kašen. Jednou 
z jeho zajímavostí jsou překrásné květi-
nové hodiny či hrající trpaslík. Došli jsme 
k zámku, kde sídlí Památník krále Jiřího 
z Poděbrad. V památníku se nám věnovala 
zdejší průvodkyně, paní Horáková ji však 
v mnoha ohledech erudovaně doplňovala, 
pro všechny byla tato návštěva velmi obo-
hacující. Po náročném programu přišel od-

počinek v restauraci, kde jsme si dali spo-
lečný oběd. Po obědě jsme přešli na druhý 
břeh Labe na krátké zastavení u zvoničky 
a kostelíka. Po kolonádě a parkem jsme se 
pak vrátili k nádraží. Cestou jsme si ještě 
prohlédli některé z vil, například Kouřim-
ku. Cesta vlakem domů měla tentokrát 
o jeden přestup více – v Hostivici. I tak pro 
nás bylo milé překvapení, že na takový vý-
let se dá jet přímo z Kněževsi a do Kněžev-
si se zase pohodlně vrátit. 
Na výlety s Havlíčkem nejezdí pouze před-
stavitelé starší generace, nemyslete si. Opa-
kovaně se k nám přidávají i děti školou po-
vinné a pozor – dobrovolně, a dokonce se 

těší! Za toto mezigenerační propojení jsme 
všichni moc rádi, je to jeden ze smyslů ta-
kovýchto spolků!

Spolek Havlíček
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 Jaro u chovatelů

Na jaře probíhá u chovatelů nejdůležitější 
období v roce. U králíků jsou to první vrhy 
mláďat, a to proto, aby bylo co vybírat pro 
další chov a na výstavy byly v požadované 
váze. Bývá s tím dost práce, obzvláště když 
přijde chladnější období a samice opustí 
mláďata.

Stejné starosti mají i drůbežáři - hlídat tep-
lotu v líhních, obracet vejce, hlídat vlhkost 
a když se po 21 dnech (u slepic) líhnou 
kuřata, starat se, aby byla v suchu a měla 
dostatek krmení. Inkubační doba u perli-
ček a krůt je 28 dní, u pižmových kachen 
35 dní. Později hlídat - asi ve 3 měsících - 
možnost kroužkování tak, aby jim kroužky 
nepadaly, ale také aby se ještě daly protáh-
nout bez poškození kloubů.
U holubů je to o něco snazší. Většina chova-
telů drží v zimních měsících rozdělené holu-

by a holubice tak, aby rychleji při spárování 
zasedli. A pak se čeká, co vysedí. Obvykle 
bývají 2 vejce, většinou sedí na vejcích sa-
mice, přes den ji vystřídá samec. První dny 
jsou holoubata krmena kašovitou hmotou, 
která se vytváří ve voleti krmících holubů. 
Zhruba po 3 týdnech holoubata jsou schop-
na se živit sama. Asi v sedmém dni života 
je třeba holoubata kroužkovat. A potom se 
čeká, jak mláďata uspějí na výstavách.Celo-
státně se mláďata vystavují v září, dospělá 
drůbež v listopadu. Jaroslav Boukal

 Kultura dialogu a setkání

Uzávěrka tohoto čísla Kněževáku byla 31. 
května. Ve stejný den byl v katolické círk-
vi svátek Navštívení Panny Marie. Tento 
svátek je připomínka události, kdy Maria, 
budoucí matka Ježíšova, už těhotná, spě-
chala do hor, aby se setkala s Alžbětou, 
svou příbuznou (Evangelium podle Luká-
še vypraví o krásném a radostném dialogu, 
který měly mezi sebou). V tentýž den jsem 
četl projev papeže Františka, který mluvil 
o „kultuře dialogu a setkání“. Řekl: „Dia-
log je schopnost naslouchat, ptát se. Dialog 
je most. V dialogu nejde o zápas, ve kte-

rém sledujeme, kdo vyhrál. V dialogu ví-
tězí všichni, nikdo neprohrává“. Ale první 
etapa je setkat se a poznávat se navzájem, 
i když (nebo hlavně když) máme odlišné 
názory.

Položil jsem si otázku, kdy, jako „farář“, 
mám příležitost se s vámi setkat a prožít 
dialog? Každý rok vás navštěvuji v kapli 
sv. Václava 28. září nebo v lednu na výsta-
vě betlémů. Ale málokdy vás zvu „k sobě“ 
do kláštera v Tuchoměřicích.  19. června 
ale bude taková příležitost, protože bude 
v klášteře „den otevřených dveří“ (spojený 
s poutí sv. Víta)… ale asi už bude pozdě 
v okamžiku, kdy budete číst tento článek 
(doufám, že toto pozvání se k vám dostane 
jiným způsobem). Ale od září budou další 

příležitosti k setkání a k dialogu. Ve čtvrtek 
22. září v 18h30 vás zveme na večeři v kláš-
teře. Po večeři bude následovat krátká 
promluva na téma: „Je křesťanství nudné, 
nepravdivé či zbytečné? aneb Jde v živo-
tě ještě o víc?“. Po promluvě bude prostor 
pro dialog a diskusi v malých skupinkách 
(do 20h30). A pokud vás to zaujme a bude-
te mít chuť, pozvání se bude opakovat ještě 
desetkrát každý čtvrtek do 1. prosince. To 
jsou tzv. „Kurzy Alfa“, ale můžete se při-
jít nezávazně podívat jen na první setká-
ní. Více informací získáte na webu www.
tuchomerice.farnost.cz nebo na telefonním 
čísle 774 545 139.
 Těším se na vás!
 P. Alain cleyssac
 administrátor vaší farnosti  

 Z KROnIKY OBce

Z kroniky naší obce – rok 1937 / V hostinci 
U Tatíčků při tanečních hodinách dne 3. led-
na 1937 v nastalé rvačce bodnut nevinně B. 
Poláček z Přední Kopaniny. Těžce zraněný 
zanedlouho zemřel. Zabití způsobil Kajml 
z Buštěhradu, za což odsouzen porotou 
v Praze na 7 roků do žaláře.

Ve dnech 15. – 20. února ubytována na dvo-
ře hostince U Tatíčků vojenská polní pekár-
na. Obecenstvo se zájmem sledovalo činnost 
vojáků a pečení chleba, kterého vojenští pe-
kaři upekli za den několik tisíc bochníků. 
V rokli u hřbitova vysázela zahradu vdova 
M. Čermáková z č. 8. Rovněž J. Jabůrek z č. 
14 vysázel zahradu na svém pozemku při 
mostecké cestě.
Předvečer narozenin p. presidenta Osvobo-
ditele T. G. Masaryka dne 6. března zapálili 
hasiči za hřbitovem „vatru.“ Oslavy zúčast-
nil se sbor hasičů a ostatní spolky a občané.
Dne 19. května před kovárnou č. 5 srazili se 
2 motocyklisté při předjíždění autobusů. Tři 
těžce zraněné ošetřil místní lékař a byli do-
praveni do nemocnice v Praze.
V tomto roce objevilo se množství motýlů 

bělásků a housenek, které na některých mís-
tech „ožraly“ ze stromů všechno listí.
Dne 14. září v časných hodinách ranních ze-
mřel na lánském zámku 1. president Osvo-
boditel T. G. Masaryk ve věku 87 roků. Není 
v dějinách našich hned takové události, jež 
dotkla by se duše národa jako smrt „Tatíč-
ka“ Masaryka. Zpráva o smrti donesla se 
brzy i do nejodlehlejších dědin v republice 
a lid s duší naplněnou bolem sledoval zprá-
vy o úmrtí a pohřbu našeho Osvoboditele. 
V naší obci zvěděli jsme smutnou událost 
brzy ráno z rozhlasu. Státní vlajka na půl 
žerdi spuštěna na budově školy a smuteční 
prapory spolků sdílely smutnou novinu ob-
čanstvu. Dne 17. září v podvečer převážen 
mrtvý president z Lán na Hrad do Prahy. 
Zástupy občanů ze zdejší obce i okolí spě-
chaly do sousední Hostivice neb Jenče, kudy 
smuteční průvod jel. Na Hradě v Praze byla 
vystavena rakev s tělesnými pozůstatky 
presidenta až do dne pohřbu. Lid ve dne 
i v noci, stále v jednom proudu, se přicházel 
poklonit památce našeho Velkého Mrtvého. 
Z naší obce bylo tam mnoho občanů. Pisatel 
této kroniky se svým 11 letým synem šel se 
rozloučit s presidentem. Bylo to v sobotu 18. 
září, s četným zástupem spěchal na Hradča-
ny, kde se seřadil až u sokolského stadionu 
a v šestistupovém proudu pomalu postupo-

val ke Hradu, kde po 5 hodinovém postupu 
spatřil rakev s mrtvým presidentem zaha-
lenou státní vlajkou a pohledem rozloučil 
se s tím, který nás vedl. V úterý 21. září byl 
pohřební průvod Prahou z Hradu na Wilso-
novo nádraží. Četní zdejší občané zúčastnili 
se pohřbu v Praze, jiní naslouchali doma 
u amplionů; mnoho jich v odpoledních ho-
dinách spěchalo do blízké Hostivice, kudy 
smutečně ozdobený vlak odvážel mrtvé 
tělo presidentovo k poslednímu odpočinku 
do Lán. Masaryk nám odešel, ale jeho duch 
zůstane mezi námi!
Číslo I.A dostala trafika, kterou si postavila 
M. Součková.

Letos přečetlo v obecní knihovně 70 čtenářů 
1243 knih; uspořádány oslavy 7. března, 6. 
července, 28. října; 1 divadelní představení.
Dne 5. ledna zemřel Jan Zajíc, pokrývač; 6. 
ledna A. Veverková, obecní chudá; 25. úno-
ra Jar. Vopálka z č. 70 stár 27 let; 13. srpna 
Stanislav Kettner, rolník z č. 5, stár 56 let; 13. 
listopadu Anna Chvojová,vdova po rolníku 
z č. 26 ve stáří 78 roků. Tyto zemřelé dopro-
vodili občané na místní hřbitov.

Tolik z pera řídícího učitele pana Václava 
Nyklese.
 přepsala václava vlčková

chovatelé

církev

Historie
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Kněževáček
Pro malé i větší čtenáře Kněževáka. Chcete pomoci při jeho tvorbě? Máte možnost. 
Redakce pro Vás vytvořila novou rubriku pod názvem „Kněževáček“. Do této rub-
riky můžete sami i za pomoci rodičů, dalších dospělých či sourozenců a kamarádů 
vytvářet a zasílat články, které napíšete, fotografie, co nafotíte buď doma nebo 
na vycházkách či výletech, můžete zasílat i vtipy - pochopitelně slušné, vytvářet 
křížovky, hádanky. Můžete posílat i něco namalovaného. Kdo si troufne na napsání 
krátkého příběhu ze života, co zažijete ve škole, co se Vám líbí nebo nelíbí, co Vás 
zaujme třeba na internetových stránkách apod. – pošlete to do „Kněževáčka“. 
Vždyť nejenom „dospěláci“ mohou mít své stránky ke čtení …

Kam to všechno posílat?
1) mailem: knezevak.ou@seznam.cz 
2) přinést na Obecní úřad v Kněževsi. 
Když budete mít dotazy, můžete volat na mobil: 723104562 (pan Luděk Černý).

Požádejte třeba rodiče nebo někoho blízkého kolem Vás, ať Vám s tím ze začátku 
pomohou … 
Redakce „Kněževáčka“ se už těší na Vaši tvorbu. 
Pozn.: Uzávěrka dalšího čísla Kněževáka  je 31. srpna. 
Do tohoto data posílejte své příspěvky do rubriky „Kněževáček“. 
 Redakce

Spejbl a ……….
Sněžný muž …………. G
Malá ……………
Káťa a …………….

Bob a …………….
Kubula a Kuba …………………
Pohádky z mechu a ……………..
Křemílek a ………………….
…………. A 7 trpaslíků

Tváře od popela ale kominík to není
Tom a …………….
Víla……………..
Hloupý……………
Včelí ……………..
Rumcajs a ……………..
Pejsek a ……………..
Maková ……………..
Obušku z ……… ven

Kapičkové pravidlo 
V umývárně šetříme vodou, pouštíme jen tolik vody, 
kolik potřebujeme. Nestříkáme kolem sebe. 
A ručičky si pečlivě utřeme. 
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Kněževáček

Za všechny nové občánky a jejich rodiče bychom chtěli podě-

kovat obci Kněževes, spolku Dobrovolných hasičů a spolku 

Baráčníků za milé uvítání a za věcné a finanční dary.

 
Děkujeme

 Sbor budoucích dobrovolných hasičů

K n ě ž e v á Č e K:  součást Kněževáka, ročník 0, číslo 2, červen 2016, redakce: Mgr. Luděk Černý, Barbara Kubů, redakční rada: Ing. Petra 
Adamčíková, Mgr. Marie Davidová, Mgr. Iva Farová, Ivana Roučková, Mgr. Niké Slabová.  ©2016

 co vnímají naše děti a co jim utkví v paměti?

Silná slova děti fascinují a většinou z toho mají ještě srandu. Sprostá 
slova a vulgarismy slyší malé děti úplně všude a přitom to vypadá, 
že vůbec nevnímají.
Nejen ve školce malé děti zachytí spoustu nových - ne moc slušných 
- slov. Bohatě stačí, když si rodiče povídají o tom, co se jim přes den 
přihodilo. Stačí říct, že nějaký de... vjel tatínkovi do cesty nebo že 
nějaký bl... nedal přednost mamince s kočárkem na přechodu. Há-
dejte, co si dítě z takovéto debaty odnese i přesto, že si krásně hraje 
a rozhovor vůbec neposlouchá. Určitě si nezapamatuje slova jako 
přednost, cesta, vjel, přechod ... Ano, zapamatuje si ta dvě nejdůleži-
tější slova. Tato slova pak začnou používat, a čím prudší jsou reakce 
rodičů, tím spíš děti vytuší, že se jim podařila řádná trefa. A každé 
dítě bude chtít takový úspěch opakovat a zkouší to dál, dokud se mu 
nedostane srozumitelné reakce, která mu určí hranice.

Když dospělý poprvé nebo podruhé zaslechne takovýto výraz, nej-
lepší je ho přeslechnout. Rodiče by se také neměli ptát „Odkud to 
máš?“ Tím okamžitě zahánějí dítě do obranného postavení a do ob-
viňování druhých. Pokud nemá úmyslné přeslechnutí úspěch, je tře-
ba jednat. Kdo bude i nadále ignorovat, že dítě svůj silný výraz nejen 

používá dál, ale i stupňuje jeho sílu, ten ničeho nedosáhne. Dítě má 
potřebu pokračovat ve svém porušování pravidel, dokud tomu ten 
zdánlivě lhostejný dospělý neučiní přítrž a nenastaví určité hranice.

Jak tedy reagovat?
Jestliže rodič argumentuje slovy „to se neříká“, chce po svém dítě-
ti příliš. Takovému obecnému prohlášení ještě nemůže mladší dítě 
rozumět. Úspěch rovněž nebude mít věta „Já ti to přece taky ne-
říkám“. Přiměřenější a srozumitelnější by byla třeba věta typu: „Já 
tohle nechci slyšet!“ nebo „Já tohle slovo nemám rád!“.  Pokud se 
dítě zeptá „proč“, je nejlepší odpovědět, že taková slova se mi nelíbí. 
Dítěti stačí jednoznačné krátké odpovědi, které autenticky vyjadřují 
postoj dospělého.
Pokud se i nadále bude dítě doptávat, pak mu dvakrát třikrát odpo-
vězte. Jasně, pevně, ale přátelsky. Víckrát už ne. Složité vysvětlování 
děti přetěžuje.

Tak milí rodičové, hodně štěstí při nástupu do školky a hlavně pa-
matujte. Vaše dítě nemusí sprostá slova přinést jen ze školky, ale na-
opak i do školky :-)
 vytvořila Petra Adamčíková
 Částečně převzato z knihy Výchova dětí krok za krokem.

 noc s Andersenem / vojtěch Trdla

Byla tam sranda a kamarádi Ondra a Lukáš. Měli jsme k jídlu pizzu 
a desert byl dobrý. Šli jsme spát v devět večer. Byla tam prostě legra-
ce, ahoj !!!!!!!! A ještě něco, dělali jsme soutěže, byla to zábava.
 vojta, žák 3. třídy.

Jeli jsme s Vojtou na Noc s Andersenem. Četli jsme svoje knížky. Byli 
jsme tam s Vojtou a Ondrou, byla tam zábava. A pak jsme šli spát 
a pak jsme šli na snídani a potom jsme šli domů. Tak ahoj. 
 Lukáš, žák 3. třídy

 Čarodějnice v Kněževsi

Šli jsme s rodiči na 
čarodějnice. 
A když jsme tam přišli, 
potkal jsem kamarády. 
Šli jsme hrát fotbal. 
A šli jsme domů.
Lukáš Labač, 
3. třída
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 Další „nová tradice“ ČARODěJnIce v KněževSI

Vážení čtenáři, jestli jste se na přelomu dubna a května t.r. procházeli Kněževsí, nemohli 
jste si nepovšimnout něčeho dost divného … u řady domů, předzahrádek či přímo na ná-
vsi seděly dost divné osoby. Košťata, divné boty a pláště … vypadaly jako „čarodějnice“. 
A také ano – byly to „čarodějnice“… A proč se objevily právě v Kněževsi? To se dočtete 
v příštím čísle Kněževáka.   R

Kněževáci a Kněževačky, opět tu máme 
rubriku „Naši sousedé“. Dnes jsme si 
pro Vás připravili představení našeho 
dalšího váženého souseda, kterého oce-
ní spíše ti dříve narození. A tím je pečo-
vatelská služba Kvalitní podzim života. 
Ředitelkou je paní Lenka Klestilová, 
které jsme položili několik otázek.  R

Představuje se vám nová pečovatelská 
služba… / veSTec / veLKé PřÍLePY 
Kolem nás žije spousta lidí, kteří potřebují 
pomoc druhých. Pečovatelská služba Kva-
litní podzim života, z.ú. se sídlem ve Vestci 
u Prahy, existující déle než tři roky, si toto 
uvědomuje a nebojí se žádné výzvy. Paní 
ředitelka Lenka Klestilová (39) za dobu je-
jího fungování vybudovala spolehlivý tým 
pečovatelek a jako ředitelka jde příkladem. 
„Mám kolem sebe skvělé lidi, na které se 
mohu stoprocentně spolehnout. Společ-
ně podporujeme především nezávislost 
a svobodné rozhodování seniorů a tím jim 
umožňujeme, že mohou zůstat platnou 
součástí společnosti i přes omezení, která 
mají.“ Paní Klestilová je podnikavá žena 
a její empatie nezná mezí. Proto se rozhod-
la, že se zaměří i na naši lokalitu a druhou 
základnu vybuduje ve Velkých Přílepech.

Paní ředitelko, proč vlastně v této lokalitě?
Po několika jednáních na sociálním odboru 
pro Prahu-západ jsem s údivem zjistila, že 
severozápadní oblast okresu je, co se týká 
terénních pečovatelských služeb, v docela 
svízelné situaci. A protože naše působnost 
zahrnuje celou Prahu-západ, přišlo mi jako 
vhodná volba mít pobočku právě ve Vel-
kých Přílepech, kde mám sestřenici, která, 
když jsem ji oslovila, zda by mi pomohla, 
neváhala a pustila se do příprav se mnou. 
Zná naši společnost od začátku a zajišťuje 
nám medializaci. Je spolehlivá a já ráda 
pracuji se spolehlivými lidmi.

Jak si představujete spolupráci v této  
oblasti?
Oslovili jsme starosty dvaceti obcí a sezná-
mili je s naším záměrem realizovat pečo-
vatelské služby i tady. Zajímalo nás, zda 
by obce měly o takovou spolupráci zájem. 
První, kdo reagoval, byla paní starostka 
z Velkých Přílep, okamžitě se s námi sešla 
a začala spolupracovat. Sama se vyjádřila 
v tom smyslu, že je v této oblasti pomoci 
seniorům opravdu potřeba, protože je to 
v tomto ohledu, jak se lidově říká, pole 
nezorané. To nám vlastně potvrdila i paní 
Věra Kovářová, poslankyně Parlamentu 
ČR a bývalá starostka obce Chýně, která 
se problematikou seniorů sama již dlouho 
zabývá a má o ní dost podrobný přehled.
Okamžitě byla naším nápadem nadšená 
a nabídla nám pomocnou ruku, pokud 
bude potřeba.
Takové podpory si nesmírně vážíme!

Představte v krátkosti Kvalitní podzim 
života, prosím...
Hlavním cílem je spokojenost klienta a ma-
ximální zajištění jeho potřeb tak, aby byl, 
pokud možno, ve všech směrech soběstač-
ný. Prioritou je zachování lidské důstojnos-
ti a slušného jednání. Pečovatel se do jisté 
míry stává rodinným příslušníkem, s kli-
entem bývá i v intimních chvílích a proto 
je pro nás samozřejmostí citlivý přístup 
a diskrétnost. Naší hlavní činností je po-
skytování služeb v terénu, tedy u klienta 
doma. Zahrnujeme sem dohled, zajištění 
stravy, pomoc s osobní hygienou, drobný 
úklid, donášku nákupů, pomoc s prosto-
rovou orientací, zajistíme i přepravu a do-

provod, například k lékaři nebo na úřady, 
nabízíme pastorační, spirituální a ducho-
venskou péči. Ráda bych zmínila nejno-
vější službu, kterou jsme spustili v dubnu 
letošního roku a tou je půjčovna a prodej-
na rehabilitačních pomůcek, která vznikla 
díky finanční podpoře Výboru dobré vůle 
- Nadace Olgy Havlové.

nezisková organizace asi nemá jednodu-
ché živobytí. Jak složité je získat sponzo-
ry či dárce?
Po pravdě, není to ani trochu jednodu-
ché. Jsme vždycky rádi, když nás z mno-
ha oslovených firem podpoří aspoň část. 
Na Vánoce a Velikonoce děláme našim 
klientům dárkové balíčky a to se nám daří 
jen díky dárcům. Nepodaří-li se nám najít 
sponzora, bereme to tak, že  to k věci patří 
a rozhodně nám to nebere chuť do práce. 
Abychom se ale jen nespoléhali na to, co 
dostaneme, založila jsem v dubnu letošní-
ho roku sociální podnik Služby KPŽ s.r.o., 
který má být finanční podporou neziskové 
organizace.

Čím může sociální podnik pomoci nezis-
kové pečovatelské službě?
V první řadě je to rozvážka obědů. Zatím 
jsme je rozváželi pouze klientům, ale nyní 
jsme oslovili i široké spektrum firem, které 
v lokalitě jsou. Máme v nabídce až 16 jídel 
za jednotnou cenu 89,- Kč včetně dopravy 
a nabídku rozšiřujeme i o obložené bagety. 
Tato nabídka by mohla oslovit nejen firmy, 
ale třeba i obecní úřady a jiné instituce, kte-
ré v obcích jsou. Kromě rozvážky obědů 
nabízíme i další služby, například stavební 
práce nebo úklidové služby.

všechny služby, o kterých mluvíte, mo-
hou využít i občané Kněževsi?
Samozřejmě. Budeme rádi, když se na nás 
lidé obrátí, pokud budou naši pomoc po-
třebovat.

Text: Renáta Šťastná
Foto: Miroslav Martinovský
www.kvalitnipodzimzivota.cz

Tradice

naši sousedé
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Různé
 Rozšíření přepravy jízdních kol  

 v metru

Letošní cyklistická sezóna bude plná zají-
mavých novinek v možnostech přepravy 
jízdních kol v rámci Pražské integrované 
dopravy. Od 25. 3. 2016 se významně roz-
šiřuje kapacita pro přepravu kol v metru:
• nově se s jízdním kolem může na každou 
první a poslední plošinu jednotlivých vozů 
soupravy, výjimkou je první plošina sou-
pravy ve směru jízdy (vždy maximálně 2 
kola na plošinu)
• jednotlivé dveře vozů metra budou vý-
razně označeny, aby již nedocházelo ke 
sporům mezi cyklisty a ostatními cestující-
mi, kam se s kolem smí a kam ne

 Lanovka na Petřín v novém 

 od dubna 2016 

Lanová dráha na Petřín se po více než půl-
roční rekonstrukci rozjela opět v pátek 8. 

dubna 2016. Důvodem rekonstrukce byl 
zejména špatný technický stav mostní kon-
strukce na Nebozízku a zhoršená stabilita 
nosného podloží dráhy. Cestující se mohou 
těšit z nově postavené zastávky Nebozí-
zek, nalakovaná vozidla s novou podlahou 
s protiskluzovým povrchem nebo příjem-
nější zázemí na Petříně v podobě nového 
nátěru konstrukce tubusu a stěn či zrekon-
struovaného sociálního zařízení. Jednalo se 
o nejrozsáhlejší stavební opravu v novodo-
bé historii lanové dráhy, která se píše od 
roku 1985.
 Zdroj: 
 PID - Informační zpravodaj 6/2016

 Jednodušší nástup do metra Anděl 

 na invalidním vozíku

Dopravní podnik hl. m. Prahy připravil ve 
stanici metra Anděl novinku, která usnad-
ní nastupování a vystupování ze souprav 
metra především osobám na invalidním 
vozíku. Hranu nástupiště upravil speciál-
ním pryžovým hřebenovým profilem. Tato 

úprava umožní lépe překonat horizontální 
mezeru mezi hranou nástupiště a vlako-
vou soupravou.

 Pražští cestující si mohou koupit 

 jízdenku v tramvaji bezkontaktní kartou

Poprvé v historii si mohou cestující v Praze 
zakoupit jízdenku v tramvajích bezkon-
taktní platební kartou. Dopravní podnik 
hl. m. Prahy ve spolupráci s firmou Mikro-
elektronika, MasterCard a ČSOB spustil od 
12. 4. 2016 zkušební provoz na tramvajové 
lince č. 22. Každá tramvaj s možností bez-
kontaktní platby za jízdné bude viditelně 
označena samolepkou umístěnou na kaž-
dých dveřích soupravy.

Pilotní projekt je naplánován na 1 rok, poté 
se bude projekt vyhodnocovat a rozho-
dovat o případném rozšíření na všechny 
tramvaje.
 Zdroj: 
 PID - Informační zpravodaj 7/2016

 Zastávky v Kněževsi

Sklo je úžasný materiál pro architekty 
a v současné době se těší velké oblibě. 
Tepelně izoluje a dobře vypadá, moderní 
stavby se bez něho neobejdou. Málokdo se 
ale zamýšlí nad tím, jak nebezpečné jsou 
skleněné tabule pro ptactvo.

Podle letáku České společnosti ornitolo-
gické (NE)BEZPEČNÉ ZASTÁVKY miliar-
da ptáků na světě umírá ročně následkem 
nárazu do skla. Protože se před školou 
v Kněževsi zabil o sklo v loňském roce sa-
mec kosa černého a za několik dní potom 
hrdlička zahradní o zastávku Na Hlavní 
silnici směrem na Prahu, rozhodla jsem se 
změnit situaci alespoň u nás v obci.
Dotázala jsem se na sekretariátu České spo-
lečnosti ornitologické, jak nejlépe zastávky 
zviditelnit a byl mi zaslán odkaz na inter-
netové stránky http://www.ochranaptaku.
cz/pravidla-a-moznosti-ucinne-ochrany-
-pred-narazy-do-skel/lepici-pasky/.
Píše se tam o možnosti nalepení jakýchkoli 
prvků, které pokryjí celou skleněnou plo-

chu a jsou umístěny ve vzdálenosti 10 až 15 
cm od sebe. Otázkou bylo, jaké tvary zvo-
lit, aby zastávky vypadaly esteticky a sa-
molepky splnily svůj účel. Siluety dravců 
se dnes již moc nedoporučují, jelikož pěvci 
mají tendenci na ně nalétávat, aby dravce 
zahnali pryč. Po konzultaci s kolegy ze 
školy jsem vybrala různě velká barevná 
kolečka.  Zašla jsem na OÚ Kněževes s do-
tazem, zda mohu takto zastávky zabezpe-
čit a domluvila i proplacení faktury za sa-
molepky. Ohlas od zastupitelů byl kladný 
a dostala jsem akci na starost.
Tímto bych také ráda poděkovala OÚ Kně-
ževes za vstřícnost a financování samo-
lepek. Obešla jsem tedy všech 7 zastávek 
a změřila nezabezpečené skleněné plochy, 
syn mi nakreslil na počítači technický ná-
kres, ten jsem vytiskla a zašla do sídla spo-
lečnosti DELA Company s.r.o. - reklamní 
agentury ve Středoklukách, jak mi poradila 
kolegyně paní Irena Houbová.

Pan David Farský mi poslal nabídku na 
samolepky i s náhledem na polepení a s ce-
nou. Obecní úřad nabídku schválil a na jaře 
2016 jsem samolepky obdržela. Chtěla jsem 
je nalepit co nejdříve, ale bylo nutno počkat 

na teploty nad 20°, neboť při nižších teplo-
tách špatně drží. Vhodný den tedy nastal 
až 7. 5. 2016. Díky kamarádkám z oddílu 
volejbalu v Kněževsi jsme všech 7 zastávek 
umyly a polepily za sobotní a nedělní od-
poledne asi v pěti lidech a sem tam pomoh-
li i někteří kolemjdoucí. Všem moc děkuji 
za pomoc, především Magdě Čefelínové, 
Janě Čermákové, Janě Součkové, Lence 
Černé a Ivě Roučkové, která se mnou do-
lepovala poslední zastávku před školou 
v neděli odpoledne.

Aby se na ochraně přírody podílely i děti 
ze školy v Kněževsi, obešly jsme s kolegyní 
několik zastávek a žáci dolepili do větších 
mezer malá kolečka. Dětem i paní učitelce 
Ireně Houbové také děkuji za spolupráci.
Bohužel, než jsme samolepky nalepili, 
stačil se o sklo zastávky Na Hlavní silnici 
směrem na Prahu zabít jeden drozd zpěv-
ný.  Nyní by zastávky měly být pro ptactvo 
bezpečné.
 Iva Farová
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Internet
 13 let kněževeského internetu 

 s KLFRee

Již 13. rokem poskytuje občanské sdružení KLFREE internet 
v Kněževsi. Začínalo se  v roce 2003 s připojením o velikosti 4 
Mbits. Po letech provozu máme 96 členů z rodin z Kněževsi, přes 
350 připojených počítačů či jiných zařízení.
Jelikož občanské sdružení je neziskovou organizací, vše investuje 
zpět do infrastruktury, tím pádem se průběžně daří modernizo-
vat všechny části sítě. Díky tomu se připojení do obce pravidelně 
násobně zvyšuje. Aktuálně tak máme spojení do internetu mno-
honásobně rychlejší než na začátku. Navíc umožňuje téměř všem 
uživatelům sledovat TV v HD rozlišení online.
Je skvělé, jak nás internet baví, společně stahujeme a využíváme 
rok od roku více a více.

Zajímavosti z KLFRee sítě:
•  Zdarma sledování 30 TV pořadů s možností záznamu (bez ka-

nálu Novy). Hlavní programy v HD rozlišení. (Sledovat TV mo-
hou jen připojení s modernějším přijímačem-anténou, v  pásmu 
5GHz. Se starým připojením 2,4GHz nedoporučujeme používat, 
není dostatečně rychlé.) Více na www.sledovanitv.cz

•  V rámci připojení jedné domácnosti není omezení pro počet při-
pojených počítačů, jak po kabelu (LAN), tak po wifi.

•  Správci poradí nejen s připojením k internetu, ale s celou počí-
tačovou sítí.

•  Stahujete bez jakéhokoliv omezení.
•  Když dojde ke zrychlení internetu v rámci modernizace připo-

jení, zůstává cena za připojení pořád stejná. Pro případné nové 
zájemce, je měsíční poplatek 350 Kč, při předplatném na rok to 
vychází 300 Kč za měsíc. Bez smluv a bez závazků. Možno kdy-
koli ukončit bez udání důvodu. Průměrná rychlost připojení činí 
21 Mbits, up i down. V budoucnu plánujeme ještě navýšit.

chcete se připojit? Kontaktujte jednoho ze správců – Čenda 
Zach (horní část obce) 608 25 75 20, vláďa Preclík (okolí samo-
obsluhy) 608 401 648, vláďa Bareš (okolí školy) 606 611 351. 
Samozřejmě můžete kteréhokoli z nás.

 Tipy, jak postupovat při poruše:

1.  Vypněte a zapněte za cca 10 s. zařízení, jež slouží k připojení 
(Anténu, přijímač, switch).

•   Nejčastější příčinou nefunkčnosti internetu je zakolísání napě-
tí, nebo nepostřehnutelný výpadek v elektrické síti, čímž dojde 
k zaseknutí elektronických zařízení pro příjem internetu (a ne-
musíte ani mít klfree, ale jiného poskytovatele připojení), dochá-
zí k tomu i u jiných zařízení (set-top-box u tv a další). Bohužel 
v naší obci k těmto skokům v elektrické síti občas dochází.

2.  Zavolejte na Helpdesk Klfree : 776 238 360, 840 800 840, 951 000 
159, zda nejde o plošný výpadek (mějte připraveno své uživatel-
ské jméno, identifikační číslo či jméno osoby, na níž je připojení 
nahlášeno). Kolegové vám poradí.

3.  Bude-li třeba zásah přímo ve vašem bydlišti, kontaktujte jedno-
ho z výše uvedených správců. Pokud oni nebudou moct, je mož-
né se domluvit i s techniky klfree na výše uvedených tel. číslech.

Prosíme uživatele internetu KLFREE, ale i další uživatele jiných 
poskytovatelů internetu v obci, používejte prosím na svou domácí 
wifi kanál 4 na pásmu 2,4GHz. A na pásmu 5GHz kanál 36, maxi-
málně kanál 40. Dlouhodobým sledováním byly vybrány tyto ka-
nály, a zajistí se tak, že se všichni budeme rušit úplně minimálně. 
Jinak může dojít k tomu, že si budete rušit  např  i vlastní příjem.

4.  Častou příčinou, proč lidem zlobí připojení, je, že mají svoji wifi 
po domě, bytě a mají špatně nastavený wifi router nebo naru-
šený signál přes zdi (i když jim ukazuje signál naplno, to není 
záruka kvalitního příjmu). Nebo je ruší někdo nedaleko a po-
dobně. Pokud jsou výpadky i na počítači, připojeném kabelem, 
je už problém jinde. Domácí wifi router např. za 300 Kč není 
špatný, ale nelze od něj čekat zázraky. Ideální je střed kolem 
700 -1200Kč, ale pořád platí, wifi signál může  kdykoli po cestě 
mezi wifi routerem a vaším notebookem, tabletem a podobně 
být  narušen a uživateli se to pak jeví jako porucha internetu, 
přitom hlavní příjem z vysílače klfree je dobrý. Klidně se ozvěte 
správcům, pokud internet zlobí, rádi se na to podívají, připojení 
musí fungovat bezchybně. Mnohokrát je to jen nějaká maličkost.

 Pro Kněževák zpracovali: 
 Ing. vladimír Bareš, Čenda Zach

Zajímavé odkazy:  www.klfree.net (stránky sdružení, veškeré informace o dění, kontakty na techniky, hospodáře, atd.)
 is.klfree.net (každý připojený zde má svůj „účet“, tj. údaje o platbách, své kontaktní údaje atd.)
 sledovanitv.cz (lidé s připojením Klfree mohou sledovat klasickou TV na PC)

 Jízdní řád

K celostátnímu termínu změn jízdních řádů od 12. 6. 2016 dochází 
k výrazné změně jízdního řádu vlakové linky S54, která je v pro-
vozu od prosince 2015 na trase Hostivice – Středokluky. Nové 
časové polohy vlaků budou lépe vyhovovat potřebám okolních 
obcí a budou také lépe navazovat v Hostivici na vlaky linek S5 
a R5 do/z Prahy.
V pracovní dny budou nově jezdit vlaky v ranní i odpolední 
špičce v pravidelném hodinovém intervalu, odpolední provoz 
bude navíc prodloužen cca do 20:00.

O víkendu budou spoje rozloženy v průběhu celého dne cca 
mezi 7:00 a 19:00 do dvou- až tříhodinového intervalu. V na-
prosté většině případů budou vlaky navazovat v Hostivici na 
rychlíky z/do Prahy a díky rychlému přestupu nabídne želez-
nice výrazně rychlejší spojení do centra Prahy oproti stávajícím 
autobusovým linkám, zejména z obcí Dobrovíz a Hostouň.
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Amazon začal nabízet prohlídky svého dis-
tribučního centra pro veřejnost. Každý má 
nyní možnost nahlédnout do zákulisí toho-
to centra největšího online obchodu. V so-
botu 4. června přivítal Amazon návštěvníky 
historicky prvního dne otevřených dveří ve 
svém distribučním centru v Dobrovízi. Prv-
ní prohlídky se zúčastnili rodiny a přátelé 
zaměstnanců. Amazon nyní tuto možnost 
nabízí i široké veřejnosti – jednotlivci i sku-
piny si mohou své místo zarezervovat pro-
střednictvím stránky www.amazontours.
cz. První prohlídky pro veřejnost proběh-
nou v druhé polovině června.

„Jsme velmi rádi, že můžeme pozvat naše 
zákazníky do distribučního centra, kde 
se mohou na vlastní oči přesvědčit, jak se 
v pracovním procesu vzájemně doplňu-
jí naši schopní zaměstnanci s efektivními 
distribučními procesy a společně tak vy-
vářejí něco úžasného,“ říká Gregory Bryan, 
ředitel evropských operací Amazonu.
Během téměř hodinové prohlídky budou 
mít návštěvníci možnost poznat celou bu-
dovu o rozloze 95 000 metrů čtverečních 
a budou moci nahlédnout, jak více než 1500 
pracovníků připravuje zásilky pro své zá-
kazníky. Dobrovízské centrum je význam-
nou součástí distribuční sítě Amazonu, 
které poskytuje podporu při plnění rostoucí 
poptávky zákazníků po celé Evropě.
Jednou z hlavních charakteristik budovy 
je její ekologičnost. Stavba obsahuje řadu 
zelených prvků, které pomáhají snížit 
její energetickou náročnost  –  LED světla 
uvnitř budovy a na venkovním parkovi-
šti, vnější světelné senzory pro snížení či 
zvýšení  intenzity vnitřního osvětlení (díky 
vypnutí LED světelných bloků) v závislos-
ti na intenzitě slunečního světla  či noční 
chladicí systém budovy, který v letním 
období k ochlazení využívá venkovního 
vzduchu. Prohlídka distribučního centra 
je také příležitostí pro ty, kteří by se chtěli 
stát součástí Amazonu.

Zájemci mohou přijít a podívat se, jak zde 
probíhá běžný pracovní den, promluvit si 
s pracovníky a dozvědět se další potřebné 
informace o společnosti. Amazon v sou-
časné době hledá pracovníky na základní 
pozice v distribučním centru i profesionály 
na pozice v HR, finančním oddělení, IT, lo-
gistice i na obsazení technických pozic.
Amazon v nedávné době také oznámil, že 
vybrané pozice v managementu, IT a HR 
jak v dobrovízském distribučním centru, 
tak i v pražské korporátní kanceláři plánuje 
otevřít pro čerstvé absolventy. Nabízí pro 
ně 50 pracovních míst v dobrovízském dis-
tribučním centru a dalších 220 ve své korpo-
rátní kanceláři v pražských Dejvicích.

Cílem Amazonu je zaměstnat nejlepší 
absolventy z nejnáročnějších studijních 
oborů a nejlepších evropských univerzit, 
a je hrdý, že může nabídnout tolik otevře-
ných pracovních pozic absolventům právě 
v České republice. Amazon potřebuje stále 
větší množství kreativních lidí se schop-
ností analytického myšlení, kteří pomohou 
dále rozvíjet podnikání společnosti i v dal-
ších sedmi evropských zemích. Amazon 
hledá zaměstnance s technickým, mate-
matickým i vědeckým vzděláním. Více 
informací o nabízených pozicích naleznete 
na https://www.amazon.jobs/cs/location/
czech-republic.
Amazon poskytuje konkurenceschopné 
mzdy a bohaté benefity. Společnost svým 
zaměstnancům nabízí například možnost 
zapojit se do programu Career Choice. 

V jeho rámci pokrývá až 95 % nákladů 
na výuku a nákup učebnic ve vybraných 
vzdělávacích kurzech až po dobu čtyř let.
Zaměstnanci Amazonu, a to jak v distribuč-
ním centru a centru vráceného zboží, tak 
i v korporátní kanceláři, oceňují především 
skvělé pracovní prostředí a přátelskou at-
mosféru uvnitř svých týmů, stejně jako pří-
ležitosti pro svůj budoucí osobní i profesní 
růst, který společnost plně podporuje.

 O společnosti Amazon

Společnost Amazon.com, Inc., zahájila 
svou činnost na internetu v červenci 1995. 
Společnost se řídí čtyřmi základními prin-
cipy: důraz na zákazníka raději než na kon-
kurenci, záliba v inovacích, příslib funkč-
ní a provozní dokonalosti a přemýšlení 
v dlouhodobém horizontu. Mezi produkty 
a služby, jejichž průkopníkem Amazon je,
patří zákaznická hodnocení, 1-Click sho-
pping, personalizovaná doporučení, Pri-
me, Fullfilment by Amazon, AWS, Kindle 
Direct Publishing, Kindle, Fire phone, Fire 
tablets, Fire TV, a mnoho dalších produktů 
a služeb poskytovaných Amazonem.

Kontaktní údaje
Tiskové oddělení
E-mail: media@amazon.cz

Amazon zve k návštěvě

Starostka obce Velké Přílepy – Věra Čermáková
Pražská 162

252 64 Velké Přílepy
vyhlašuje v samostatné působnosti jako zřizovatel školy na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, 

v platném znění

konkurzní řízení

na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Velké Přílepy, 
okres Praha – západ, Pražská 38, Velké Přílepy

s nástupem od 1. 9. 2016.

zleva: Cedric Ross - celosvětový projektový mana-
žer exkurzí v distribučních centrech, Matt Greene 
- ředitel distribučního centra Amazon v Dobrovízi, 
Karel Taschner - PR Manager
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 Únětická kultura

Osídlení ve starší době bronzové (22.-16. 
stol. př. Kr.) ve střední Evropě s rozvi-
nutou metalurgií. Název podle naleziště 
Únětice u Prahy. Na Únětickou kulturu 
navázala „Maďarovská kultura“. Únětická 
kultura v ČR = nejstarší bronzová kultu-
ra. Vznikla na úpatí Krušných hor, které 
poskytovaly cín. Měď se dovážela z jihu. 
Slitina mědi a cínu = bronz. Ruda. Tavení. 
Slévání. Kovotepectví… Zánik matriarchá-
tu. Na jihozápadním Slovensku vyrostla 
podobná kultura Maďarovská – název po-
dle naleziště v Maďarovcích, okr. Krupina.
Pomocí odlévání v kadlubech bylo umož-
něno vyrábět ve velkém nástroje, zbraně, 
užitkové předměty. Od dýk k mečům. 
Šperky, náušnice, náramky, náhrdelníky, 
jehlice, spony.
Ve 14. stol. př. Kr. zánik Únětické kultu-
ry. Vpád podunajského Mohylového lidu. 
(Odříznutí od mědi na jihu). Pastýřský lid. 
Patriarchát. Jižní Čechy, Morava, západní 
Slovensko.

 Pramení zde Únětický potok

Lid Lužických popelnicových polí. Na po-
svátných místech popelnice. Rolníci.
V polích za kněževeským hřbitovem, 
v místech, kde údajně bývala osada Ver-
venice, měl být pramen či prameny (snad 
i podzemní jezero). Druhým místem, kde 

je pramen Únětického potoka, se nalézá 
v obci pod mostkem, poblíž č. 82. Třetím 
a nejdůležitějším místem, kde vyvěrá voda, 
existuje přímo uprostřed návsi a je kolem 
něj vybudován rybníček Ouvalka, z něhož 
se potok vine dál obcí a protéká Kněžív-
kou, Tuchoměřicemi, Statenicemi, Únětice-
mi a v Roztokách se vlévá do Vltavy.
Ve středověku měl Únětický potok název 
Slativnice. (Pole slunečního býka, Dvořák, 
Svobodová).

Únětický potok dříve Mlýnský potok-
-Mühlbach- představuje tok III. řádu, kte-
rý je levostranným přítokem Vltavy o cel-
kové délce 15,7 km a ploše povodí 47,602 
km². Pramení na návsi v Kněževsi, ale ještě 
v min. století byl jeho horní tok mnohem 
delší, přičemž původní pramen musíme 
hledat jihozápadně od obce (viz Gross 
Herrndorf, císařský otisk stabilního katas-
tru z r. 1840). V oblasti západně od Prahy 
– pražsko-slánské – se nalézají u Makotřas 
zprava Dolanský potok, zleva Lidický po-
tok, které se stékají v močálovité mokřině 
a pokračují dál jako Zákolanský potok 
směrem k Okoři.

Únětice – název odvozen asi od úněj, sta-
ročesky lepší, skvělé. (Vervenice – název 
odvozen asi od verva – vzlet, nadšení).
 prom. uč. D. M. Jelínková  
 Spolek Havlíček v Kněževsi

Pozn.: Od roku 2014 Ouvalku „hlídá“ vod-
ník Rybička, jemuž daly jméno děti z míst-
ní obecní a mateřské školy – jedná se o ma-
ketu vodníka umístěného na mohutném 
kmeni ležícím téměř uprostřed Ouvalky. 
Současnou tradicí je, že kdo mu o Vánocích 
(24. 12.) zamává, bude mít v následujícím 
roce hodně štěstí. 
 Mgr. Luděk Černý

700. výročí Karla Iv.
Český a německý král, římský císař Karel 
IV. se narodil 14.5. 1316 v Praze, jako nej-
starší syn Jana Lucemburského a Elišky 
Přemyslovny. 

Ve Francii na pařížské univerzitě studoval 
Karel svobodná umění a učil se vladaření. 
Uměl číst a psát, to nebylo v té době u pa-
novníků běžné. Ovládal latinu, francouz-
štinu, italštinu a němčinu. Karel se zajímal 
o historii, podporoval vznik kronik. Poklá-
dal kroniky za důležitý zdroj informací pro 
nové generace. 
Měřil asi 173 cm, byl mírně nahrbený a hla-
vu držel k jedné straně. To bylo způsobeno 
jeho četnými zraněními. Měl výrazný nos, 
velké oči, vlasy dlouhé po ramena a krát-
ké vousy. 29.11. 1378 zemřel na zápal plic. 
Karel IV. byl nazýván „otcem vlasti“ a tak 
je mu říkáno dodnes. Jeho ostatky byly 
uloženy do královské hrobky u chrámu Sv. 
Víta na Pražském hradě.

Zásluhy Karla Iv.:
Založil Nové Město v Praze, zařídil pokra-
čovací práce na chrámu Sv. Víta, nechal 
postavit Karlův most a hrad Karlštejn, za-
ložil řadu klášterů. Jeho zásluhou vznikla 
v Praze první univerzita ve střední Evropě 
(Karlova univerzita, založena v roce 1348 ). 
Karel IV. dovedl svým vladařským uměním 
hospodářství českých zemí k prosperitě.

Výňatek textu, který byl přednesen při 
pietním aktu pokládání kytice k pomníku 
padlých I. a II. světové válce u místní ZŠ, 
jako vzpomínka Baráčníků z Kněževsi na 
700. výročí narození Karla IV. 
 R

naučná stezka

Zdravotní středisko
Zubní pohotovost na Kladně - je poskyto-
vána ve zdravotnickém zařízení DENTÁL-
NÍ KLINIKA KLADNO, které se nachází 
v areálu bývalých kasáren Lidice v Kladně.

 Ordinační hodiny:

Pondělí – čtvrtek  8.00 – 20.00
Pátek  8.00 – 16.00
Víkendy, svátky  8.00 – 20.00
Kontaktní telefon: 734 254 373
Adresa: Sportovců 2311, 272 01 Kladno
Ing. Kristýna Hrdličková
provozní ředitelka

 POŠTA STřeDOKLUKY

HODINY PRO VEŘEJNOST
Pondělí 08.00 – 11.00 16.00 – 18.00
Úterý         08.00 – 11.00 14.00 – 16.00
Středa         08.00 – 11.00 16.00 – 18.00
Čtvrtek     08.00 – 11.00
Pátek         08.00 – 11.00 14.00 – 16.00
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 Mobilní aplikace Letiště Praha 

 obsahuje novou funkci fotoreportér

Mobilní aplikace Letiště Praha, určená pro 
operační systémy iOS, Android a Windows 
Phone, obsahuje novou funkci Fotorepor-
tér. Ta umožňuje cestujícím prostřednic-
tvím záložky „Kontakty“ snadno nahlásit 
problém či závadu v prostorách letiště 
a navíc ji i zdokumentovat fotografií. Na-
hlášené závady jsou odeslány k řešení na 
Technický provoz terminálů.

 Létání bez bariér

V uplynulém roce zaznamenalo pražské le-
tiště nárůst počtu cestujících se zdravotním 
postižením nebo s omezenou schopností po-
hybu a orientace. Letiště Praha se dlouhodo-
bě snaží zkvalitňovat i služby poskytované 
těmto cestujícím. Standardem je bezplatná 
asistenční služba pro osoby s hendikepem, 
která  je poskytována nepřetržitě po celý 
den.  V prostorách letiště funguje patnáct 
kontaktních bodů, ze kterých si mohou ces-
tující zavolat asistenční službu. V nejbližší 
budoucnosti by měl začít fungovat nový 

meeting point v prostorách odletové haly 
Terminálu 1, který cestujícím s hendikepem 
umožní komfortní vyčkávání do času odletu.

 Airbus 380 v barvách emirates

 denně v Praze

Od 1. května 2016 začala letecká společnost 
Emirates denně létat do Prahy se svým kul-
tovním letadlem A380.  Stane se tak první 
a jedinou leteckou společností, která bude 
největší dopravní letadlo na pravidelné 
lince do České republiky provozovat. Díky 
nasazení letadla A380 bude moci na lince 
z Dubaje do Prahy letět najednou až 519 
pasažérů ve třech cestovních třídách a ná-
sledně využít spojení do dalších destinací 
jako je Thajsko, Tchaj-wan či Austrálie.  
 Zdroj: 
 Letiště Praha – Zpravodaj duben 2016

 na kole kolem letiště

Letiště Praha, sdružení okolních obcí Pra-
gue Airport Region a Mikroregionu údolí 
Lidického potoka usilují o vybudování 
jednotného systému cyklostezek v okolí 
letiště, který by měl sloužit jako bezpečná 
komunikace k propojení místních lokalit 
a zároveň i jako zajímavá možnost spor-
tovního vyžití. V současnosti se pracuje na 
zmapování rekreačních oblastí, specifikaci 
cyklistických tras, jejich vzájemném propo-
jení a návaznosti na stávající cyklostezky. 

Ucelený koncept, který Letiště Praha fi-
nančně podpořilo, pak bude základem při 
realizaci jednotlivých úseků a lze se na něj 
odkazovat v žádostech o získání finančních 
prostředků z evropských či jiných fondů.

 Ovce na letišti

Letišti Praha pomáhá stádo sedmi ovcí 
ekologicky řešit údržbu travnatých ploch 
okolo skladu pohonných hmot, navíc s niž-
ším bezpečnostním rizikem oproti sekání 
motorovými sekačkami.
 Zdroj: 
 Letiště Praha – Zpravodaj květen 2016, 
 Pro Kněževák připravila R.

 vařte s Magdičkou 

 lahodné dezerty a moučníky

Se svými recepty na lahodné moučníky, 
lehké dezerty či jiné pečené i nepečené 
dobroty se můžete pochlubit v naší face-
bookové soutěži Vaříme s Magdičkou. 
Recepty na dezerty a moučníky je možné 
zasílat na facebookový profil Bohumila
Stibala, kde budou následně zveřejněny 
a veřejnost svým „likováním“ vybere ten
nejlepší recept. Jejich autoři se mohou těšit 
na zajímavé ceny: večeři pro dva v
Zámeckém areálu Všeradice, zmiňovanou 
kuchařku Markéty Hrubešové či
všeradické likéry. Vítězové budou vyhlá-
šeni na jubilejním X. ročníku soutěže

Vaření se zámeckou paní, který se v Zámec-
kém dvoře Všeradice uskuteční 17. září.
 www.bohumilstibal.cz

Pravidla soutěže:
1.  Napište Váš recept na moučník či dezert 

a pošlete jej zprávou na facebookový 
profil Bohumila Stibala.

2.  Nezapomeňte přidat své jméno a kon-
taktní údaje.

3.  Uzávěrka soutěže je 31. 8.
4.  O vítězi rozhodnou svým hlasováním 

návštěvníci facebooku.
5.  Vyhlášení vítězů se uskuteční na akci 

Vaření se zámeckou paní 17. září ve Vše-
radicích

 Pošlete tip na výlet 

 a vyhrajte večeři pro dva

Máte tip na zajímavý výlet na západ od 
Prahy či na Berounsku? Podělte se o něj 
s námi v nové soutěži Výlet za humna 
a můžete vyhrát exkluzivní večeři pro 
dvě osoby v Zámeckém hostinci U Paní 
Magdalény ve Všeradicích, knihu recep-
tů a CD plné staropražských písniček. Je-
dinou podmínkou je, aby se místo výletu 
nacházelo ve volebním obvodu 16 Beroun, 
který zahrnuje části okresu Beroun a Pra-
ha-západ. „Může jít o kapličku, památný 
strom nebo jinou místní zajímavost, ke 
které ani nemusejí vést turistické značky. 

Stačí místo a trasu popsat a nejlépe spo-
lečně s fotografií zaslat na e-mail: soutez@
bohumilstibal.cz. Cílem cestopisného klání 
je odhalit i méně známá zákoutí našeho 
regionu a pozvat k jeho návštěvě. O vítězi 
soutěže rozhodnou svým hlasováním sami 
návštěvníci webových stránek www.bohu-
milstibal.cz, kteří budou moci jednotlivým 
tipům na výlet dávat svůj hlas.

Pravidla soutěže:
1.  Napište stručnou charakteristiku místa, 

kam nás chcete pozvat, přidejte popis 
trasy, název výletu a případně fotografii 
nebo mapku.

2.  Vše pošlete na e-mail 
 soutez@bohumilstibal.cz
3.  Mail označte heslem Soutěž - Výlet za 

humna.
4.  Místo výletu se musí nacházet ve  

volebním obvodu 16 Beroun (část okresu  
Beroun a Praha-západ)

5.  Doporučená trasa by neměla přesáhnout 
30 kilometrů.

6.  Nezapomeňte přidat své jméno a kon-
taktní údaje.

7.  Uzávěrka soutěže je 31. 8.
8.  O vítězi rozhodnou svým hlasováním 

návštěvníci webových stránek.

Pozn. redakce: Obě soutěže vyhlásil Bohu-
mil Stibal, který nás požádal, abychom je 
prezentovali mezi naše čtenáře.

Letiště
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 Zahrádkáři Kněževes

Nejkrásnější období na zahrádkách je jaro. 
Země se probouzí po zimním odpočinku 
a vydává své poklady. Současně je také pro 
zahradníky nejvíc pracná. Od úpravy stro-
mů, přípravy záhonů na pěstování zeleni-
ny, setí, sázení, přesazování. Většinu času 
trávíme v předklonu, ale   když narovná-
váme bolavá záda, těšíme se s přibývající 
krásou rostlin.
Už koncem února vytahujeme očima ze 
země první sněženky, krokusy. Když na-
stoupí narcisky a tulipány, je už pravé jaro. 
Záhony se zase  zelenají, kvetou keře, stro-
my. Máme už připravenou sadbu na květ-
nové  výsadby, práce vrcholí. No a v červ-
nu už začínáme sklízet první výsledky  své 
práce.
V naší zahrádkářské osadě je nás většina 
v důchodovém věku, ale  potvrzujeme, že 
zahradničeni utužuje tělo a udržuje vese-
lou mysl.  Na všech zahrádkách září barev-
né květy a v našich záhonech rostou snad  
všechny druhy zeleniny, bylinek a ovoce.
Hezky nám to v Kněževsi roste! 
 Ludmila Uhlíková

 Gratias ago za vítání občánků

Milí obyvatelé Kněževsi, milí sousedé, 
milí přátelé!

Jsme s mou partnerkou v Kněževsi rela-
tivně noví, jak se lidově říká, jsme čerstvé 
naplaveniny. Žijeme zde teprve čtvrtým 
rokem. V Kněževsi jsme ale od samého 
začátku moc rádi, na první pohled jsme 
si oblíbili nejen vzhled obce, ale také její 
milou mezilidskou atmosféru. A jako noví 
obyvatelé jsme byli za poslední roky ně-
kolikrát osloveni redakcí Kněževáka, aby-
chom se jako ještě nezaujatí a čerství obča-
né naší obce vyjádřili svými postřehy do 
obecního časopisu k některým problema-
tikám místního dění. Přiznám se Vám, že 
nejsem člověk, který by byl schopen příliš 
mlátit prázdnou slámu a tak jsem pobídky 
k sepsání článku dlouho odmítal. Bylo to 
ale čistě proto, že jsem nenacházel žádné 
vhodné téma, o kterém bych měl co říci. 

Toto se ale změnilo letos 8. května, kdy 
v naší obci proběhlo každoroční vítání 
občánků. V minulém roce se nám narodil 
synek Jeníček a tak jsme pozvánku na le-
tošní vítání rovněž obdrželi. Pozvání jsme 
přijali rádi, ale k celé akci jsme byli z po-
čátku poněkud rezervovaní, ani jeden z nás 
nemáme příliš v oblibě oficiality. O to vět-
ší překvapení nás však čekalo, když jsme 
s naším synkem na vítání občánků do nově 

opravené kapličky sv. Václava dorazili. 
Musím ze srdce konstatovat, že nás nád-
herná a dojemná organizace celého obřadu 
opravdu dojala. Chtěl bych tímto ze srdce 
za celou naši rodinu poděkovat všem jed-
notlivým lidem, kteří se na organizaci ví-
tání občánků podílejí i všem participujícím 
organizacím za neskutečně lidskou a jem-
nou péči, kterou našim nejmenším věnují.
Naše poděkování patří nejen panu staros-
tovi Kettnerovi a celému zastupitelstvu 
obce, ale rovněž místním spolkům Obci 
baráčníků a Spolku dobrovolných hasičů 
a v neposlední řadě i paním učitelkám, 
pánům učitelům a žákům základní ško-
ly. Překvapilo nás, s jakou citlivostí a péčí 
byla celá akce připravena, i to, jaké krás-
né a smysluplné dárky děti dostaly. Rov-
něž nás překvapila výše finančního daru, 
který všech 11 letos uvítaných občánků od 
obce obdrželo. Nejde zde vůbec o peníze, 
ale i toto považuji za důležité zmínit, neboť 
výše finančního daru již nebyla částka ni-
kterak zanedbatelná. 

Co je však nejpodstatnější, že celý ceremo-
niál, mohu-li vítání občánků tak nazvat, 
v nás vzbudil pocit, že lidem v obci není 
opravdu lhostejná naše budoucnost a tedy 
ti naši nejmenší, ve kterých bezesporu tato 
budoucnost tkví. Měli jsme skutečně hřeji-
vý vnitřní pocit nejen z toho, že mezi námi 
stále existuje mnoho lidí, kteří jsou schop-
ni udělat něco nezištně pro druhé, ale také 
po dlouhé době deziluze z dění v České 
republice radost z toho, že je tohoto schop-
na nějaká obec. O to víc náš těší, že v tako-
vé obci žijeme. Ještě jednou bychom tedy 
všem, kteří se na chodu naší krásné malé 
obce podílejí, chtěli s hlubokou úctou za or-
ganizaci vítání občánků poděkovat. A rádi 
bychom věřili, že tak činíme i za všechny 
rodiče malých novorozenců či batolat, kteří 
se společně s námi letošního kněževeského 
vítání občánků zúčastnili.
 Jan, Marie a Jeníček Šarapatkovi

 O počítání a číslech (část 2.)

Pro pochopení římských zápisů je ještě tře-
ba se seznámit se základními pravidly: 
1)  Čísla se skládají psaním od znaků pro 

nejvyšší hodnoty k nejnižším (MDL = 
1550) a většinou se kombinují nejvýše tři 
stejné číslice (XXX = 30, III = 3).

2)  Menší číslice před větší znamená odečet 
(IV = 4). Takto se odečítá jen jedna číslice, 
i když je možné se setkat i se zápisem IIX 
= 8. Nikdy se neodečítaly číslice V, L a D. 
Správně je 90 = XC i LXXXX nebo 1900 = 
MCM. Ale VC pro 95 je nesprávně.

3)  Číslice I se pro odečítání používá jenom 
před V a X. Není tedy správné MIM pro 
1999, ale správný zápis je MCMXCVIIII 
nebo MCMXCIX.

To jsou složitosti!!! Tato soustava umož-
ňovala zapsat největší římské číslo 3999. 
Někdy se také psala nad číslem vodorovná 
čára (vinkulum) s významem vynásob na-
psané číslo tisícem. To ještě nejsou všechny 
způsoby zápisu. O dalších už se ale ani ne-
budu ani zmiňovat. 

Je dobře patrné, jakým vývojem římská 
čísla prošla, jak vycházela z potřeb člověka 
a jak byla spojena s jazykem. Novější čí-
selné soustavy byly vytvářeny s rozvojem 
vzdělání a věd a měly již formální struk-
turu, přizpůsobenou jednoduššímu široké-
mu použití. Umožňovaly jednoduché po-
čítání zavedením nuly a hlavně hodnotou 
podle řádu čísla v zápisu. To jsou pravidla, 
která nám dovolují pohodlně sčítat a ode-
čítat i velká čísla. Pro speciální použití byly 
krom této desítkové soustavy vytvářeny 
i jiné. Všichni znají šedesátkovou (viz ho-
diny) nebo dvojkovou.

Závěrem pro lepší přehlednost tabulka 
čísel, vysvětlovaných v textu :

I = 1 VI = 6 L = 50
II = 2 VII = 7 C = 100
III = 3 VIII = 8 D = 500
IV = 4 IX = 9 M = 1000
V = 5 X = 10

Všem čtenářům Kněževáka přeji pohodo-
vý celý rok MMXVI.
 Ing. Bohumil Trojan

napsali jste nám

 Sté výročí Lesního divadla 
 v řevnicích

Lesní divadlo v Řevnicích u Prahy je nej-
starším funkčním přírodním amfiteátrem 
v České republice. V roce 1916 jej pro 
své děti založil továrník Václav Čekan. 
O několik let později se „Lesňák“ stal 
domovskou scénou zdejších ochotníků. 
Na jeho prknech ovšem hráli i velikáni 
z Národního divadla Jaroslav Vojta, Ladi-
slav Pešek, Antonie Nedošinská či Rudolf 
Hrušínský. V 80. letech se zde kromě di-
vadelních představení konaly i koncerty; 
vystupoval zde Olympic, Tučňáci, Peter 
Nagy, Václav Neckář a další. V součas-
nosti si řevnickou scénu oblíbili herci 
Dejvického divadla, od roku 2008 se zde 
pravidelně koná finále folkového festiva-
lu Porta. Hlavní oslavy výročí přichystalo 
město Řevnice na 17. až 19. června. Jak 
oslavy dopadly se dočtete v příštím čísle 
Kněževáka. R
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Středokluky / Dobrovíz
 „Staronová“ cyklostezka

V květnu 2016 započaly práce na vytvoření 
elektrické přípojky pro budoucí (možné) 
průmyslové/distribuční areály v soused-
ství společnosti PORR (nyní je jeden ve 
výstavbě, žádný další nemá potřebná po-
volení).
Obec Středokluky velmi dlouho váhala, 
zda povolit výkop v pět let staré vozovce, 
i když měl proběhnout po jejím okraji. Na-
konec jsme souhlasili se dvěma podmínka-
mi: povrch bude stejný nebo lepší než byl 
před výkopem a zároveň bude platit pěti-
letá záruka s pravidelnými kontrolami.
Věříme, že investor dodrží sliby, a i přes 
neplánovaný výkop středem cyklostezky 
(geodeti nakonec zjistili, že je špatně zamě-
řená), bude v červenci stezka znovu
průchozí a v případě problémů její povrch 
znovu dorovná. Omlouváme se za vzniklé 
problémy.
 Jaroslav Paznocht
 starosta Středokluk

 výstava Dobrovíz v náruči 

 památkové péče aneb včera, dnes 

 a „kdyby“ (část III.)

Dobrovíz se rozprostírá na starém sídelním 
území v bezprostředním zázemí Prahy. 
Sídlo, patrně velmi starého původu, je po-
prvé připomínáno v roce 1238. Jádrem 
historického urbanismu vsi je přibližně ob-
délná náves pravděpodobně vrcholně stře-
dověkého založení, obklopená ze tří stran 

výstavnými usedlostmi. Druhotná zástavba 
v centrálním návesním prostoru i navazující 
zástavba mimo náves je nepravidelná. Dob-
rovíz reprezentuje především klasicistní 
vesnickou zděnou architekturu, ale zastou-
peny jsou i stavby v jádru barokní a středo-
věké. Převahu architektonického fondu vsi 
však tvoří výstavná architektura z konce 18. 
a počátku 19. století zděná z místní opuky. 
Architektonicky velkoryse koncipované 
usedlosti s patrovými domy svědčí svojí 
honosností o estetických nárocích místních 
obyvatel a současně vypovídají o prospe-
ritě zemědělské výroby na úrodné půdě 
pražské sídelní oblasti v období přelomu 
18. a 19. století. Reprezentativní průčelí jsou 
vesměs opatřena bohatou štukovou výzdo-
bou. Památkově cenné jsou také klasicistní 
stodoly a špýchary v jednotlivých usedlos-
tech. Působivý obraz vsi doplňuje pozdně 
barokní kaple z 18. století.
 Mgr. Markéta Hanzlíková
 NPÚ ÚOPSČ

 Stránov

Malebný zámek Stránov najdete v obci Ji-
zerní Vtelno u Mladé Boleslavi. V roce 1917 
jej koupil prezident Škodových závodů Jo-
sef Šimonek a s rodinou zde žil až do zná-
rodnění v roce 1950. Od roku 2003 je Strá-
nov opět v rukou rodu Šimonků. Zámek 
byl roku 2004 poprvé ve své historii zpří-
stupněn veřejnosti, postupně zde probíhají 
částečné rekonstrukce interiérů i exteriérů 
zámku. V roce 2013 přibyla také stylová 
zámecká kavárna. Více na http://www.za-
mekstranov.cz/
 Pavel Bareš
 knihovník

 cyklohráček má čtvrtý vagon

  – je plný balónků

Rodinný výletní vlak Cyklohráček jezdí už 
třetí sezonu z Prahy na Okoř a do Slané-
ho. Cyklohráček je speciální výletní vlak 
přestavěný na velké pojízdné hřiště pro 
děti doplněný vozem pro cyklisty. O hry 
na palubě se starají hrajvedoucí, kteří mají 
pro všechny děti připravené také malé dár-
ky. Cyklohráček má nově 4 vozy – dva pro 
nejmladší cestující s dětskou hernou, jeden 
pro cyklisty a jeden pro větší děti s desko-
vými hrami, stavebnicemi nebo tabulí na 
kreslení. Takto vybudovaný vlak pro děti, 
který jezdí v pravidelném železničním pro-
vozu, je podle všech dostupných informací 
celosvětově unikátní. 

 Zoo chleby

V Zoo Chleby se narodila dvoje dvojčata 
lemurů kata (poloopice) a daří se jim dob-
ře. Pohlaví se ještě neví. Původem jsou 
z Madagaskaru, žijí ve skupinách, kterým 
vládnou samice, které i bojují o území.

Tip na výlet
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Kulturní program 
ve velkých Přílepech 
od 24.6.2016

 Kino velké Přílepy
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
24. 6. 2016

15:00, 17:00 Řachanda pohádka pro děti
19:00   Jak básníci čekají na zázrak –  

pokračování oblíbených „Básníků“ 

 Kino velké Přílepy

Roztocká 129,252 64 Velké Přílepy
 2. 9. 2016  

19:00  Teorie tygra - nový český film 
s Jiřím Bartoškou a Eliškou Balzerovou

 Galerie velké Přílepy

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
15. 9. 2016       

Vernisáž výstavy  obrazů Karla Marxe  
a keramiky Zuzany Králové

 cvA – (kino) 

Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
18. 9. 2016

Divadélko Romaneto pro děti – 
Námořnická pohádka z Kampy    

 cvA – (kino)

Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
14. 10. 2016

Recitál - Kamélie

vážení přátelé zvířat, 
prosíme vás o pomoc! 
Potřebujeme naléhavě přestěhovat zá-
chrannou stanici pro divoká a exotická 
zvířata.

Hledáme proto pozemek velký alespoň 
1 ha, s příjezdovou cestou a dostupnou 
elektřinou a pitnou vodou. Rádi si ho 
pronajmeme za symbolickou cenu – 
jsme nezisková organizace závislá na 
sponzorských darech. Trápíme se už 5. 
rok s 300 zvířaty ve špatném podnájmu.
Pracujeme už 33 let a pomáháme hlav-
ně ptákům všeho druhu. Můžeme být 
i hezkým zookoutkem. Chcete – li nám 
pomoci, volejte kdykoliv 602 205 070, 
nebo pište na zs.praha@volny.cz. 

 Děkujeme, 
 věra Aladzasová Přibylová

Zástupci obcí Tuchoměřice, Kněževes a společnost ENVI-PUR, s.r.o. se sešli 14. 
června t.r. na Dni otevřených dveří ČOV BioCleaner Tuchoměřice 6000 MBR, který 
byl spojen se slavnostním uvedením čistírny odpadních vod do provozu. V rámci 
programu bylo představení technologie MBR a prohlídka ČOV. Více se dočtete 
v příštích číslech Kněževáka.     R

Zdravotnické zařízení  
v Kněževsi:
 Gynekologie:

MUDr. Zuzana Kabrhelová 
Zdravotní  sestra: Jana Hrdinová
Tel:  Roztoky  220910226
        Kněževes  220950587 

Pondělí 08.00 - 13.00 / Roztoky
Úterý 08.00 - 14.00 / Roztoky 
Středa 07.00 - 12.00 / Kněževes 
 (pouze objednané)
 10.00 - 18.00 / Roztoky
Čtvrtek 08.00 - 13.00 / Roztoky
Pátek 07.30 - 13,00 / Kněževes 
 (bez objednání)
:
 Praktický lékař a internista

MUDr. eva Forstová
Zdravotní sestra: Milena Felcmanová
Tel: 220 950 587

Pondělí 13.00 - 18.00
Úterý 07.45 - 13:00
 07.45 - 08.30 (odběry krve)
Středa 07.45 - 13.00  
 07.45.- 10.00 (odběry krve)
Čtvrtek 13:00 - 18:00
Pátek 07.45 - 12:00
 07.45.- 10.00 (odběry krve)

 Interní ambulance

Tel: 220950587
pro objednané
Pondělí 09.00 - 13.00
Čtvrtek 09.00 - 13.00 

 Zubní ordinace

Mddr. Olena Liashenko
Zdravotní sestra: Lucie Hájková
Tel: 220 950 587
        735120338

Pondělí 08.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 17.00
Pátek 08.00 - 18.00
(Po, Út, Pá – po telefonické domluvě)

Pohotovost: Spálená 12, Praha 1
denně od 17.00
So + Ne + svátky NON-STOP

Pohotovost: Kladno (bývalá kasárna) 
Tel.: 734 254 373
 
 Dětská ordinace

MUDr. Aleš  Pokorný
Zdravotní sestra: Ema Pavlíková 
Tel.: 233 900 794 - Jeneč 
Tel.: 220 950 587 - Kněževes

Pondělí   10.00 -12.00 / Jeneč
 14.00 - 17.00 / Kněževes 
Úterý      08.00 - 11.00
  nepravidelná ordinace
 (školní návštěvy)
Středa    08.00 – 13.00 / Kněževes
Čtvrtek   08.00 - 13.00 / Jeneč
Pátek     08.00 – 12.00 / Kněževes
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2006 září - oprava chodníků

Oprava Baráčnické Rychty (chaty Nataša)

2013 19.10. - Dlabání dýní

2013 4.5. - 5. Čaje  Kněževeské srdíčko

2011 15.5. - soutěž hasičů ve Středoklukách

2010 27.11. - Výstava Spolku Havlíček 
na 10. výročí Lípy tisíciletí  v KD

FOTOKURIOZITA retrofotogalerie
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Čekání na letní pneu ...
Foto: Luc

Jestli jste pořídili zajímavou fotografii, pošlete ji do redakce 
Kněževáka na mail: knezevak.ou@seznam.cz a my Vám ji 
uveřejníme.     R

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 TJ   SOKOL   KNĚŽEVES  
                                                                          POŘÁDÁ  TURNAJ  V  KOPANÉ 
                          
 

 

 

 

 

      
       

 sobota 25.6. 2016   

  14.30   Sokol Dobrovíz   -  Sokol Hostouň   
    17.00   Sokol Kněževes  -  Sokol Jeneč 
 

  neděle 26.6.       14.30 – utkání o třetí místo 
 

                                 od 17.00 hodin            
                                                         utkání 
                                                    o první místo 
                                                                                  
                                                                                                        VSTUP 50,- DEN 
 

                                                                                   NA MÍSTNÍ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ                                                                                                                                           
                                                                        V KNĚŽEVSI  SRDEČNĚ  ZVEME 
                                                                      VŠECHNY  PŘÍZNIVCE  FOTBALU 
                                      



14. 5. LP 2016
5. staročeské máje


