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  Obsah:
Slovo starosty
Informace z OÚ
Činnost spolků
Letiště
Tip na výlet
Kněževáček
Pozvánky
Fotogalerie

4. 4. 13.00 - 17.00  Zápis dětí do ZŠ Středokluky /Budova OÚ Středokluky/
6. 4. 10.00 - 15:00  Hobby výstava  /Sál „u Korychů“ Velké Přílepy/
7. 4. 16.30  Fotbalový zápas Kněževes - Roztoky B / Fotbalové hřiště Kněževes /
13. 4.16:30 Baráčníci - Posezení s harmonikou  /Baráčnická Rychta/
30. 4. od 19.00 Lampiónový průvod a pálení „čarodějnic“ / hřiště Kněževes
4. 5. 13.00 - 14.30 Očkování psů a koček proti vzteklině u Obecního úřadu v Kněževsi
11.5. 13.30. Staročeské máje
11.5. 16.00  Staročeská veselice / KD Kněževes
12. 5. 2019 od 10.30 Vítání občánků v Kapli sv. Václava
8. 6. 10.00  Dětský den na fotbalovém hřišti
15. 6. v 9.50 Cyklovýlet Kněževes - Lidice /sraz na nádraží 
22. a 23. 6. Tradiční fotbalový turnaj o pohár Sokola Kněževes a obecního úřadu
24. 6. od 19.00 Veřejné zasedání ZO  v KD

PřiPravované aKce:
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Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
zastupitelstvo obce 
rozhodlo nechat vy-
pracovat studii na 
novou hasičárnu. 
Tato studie by měla 
být hotova v úno-
ru a poté proběhne 

připomínkové řízení. Studii vypracovává 
ing. Martin Ivan. 

ZO se zabývalo článkem paní Elišky 
Králové a zmíněnou otázkou kontejnerů 
v ulici Na Staré silnici. V průběhu ledna 
jsem jednal s firmou, která provádí odvoz 
textilu. Zámky na kontejnerech někdo od-
stranil – zřejmě když se šel „převléknout“. 
Stalo se zvykem, že někteří občané si toto 

místo pletou se skříní. Firma slíbila, že 
dodá zámky nové. Rovněž se zabýváme 
umístěním kontejnerů. ZO je toho názoru, 
že kontejnery musí být tam, kde se pohy-
bují lidé. Dáme-li jinam, vždy budou ně-
komu vadit. Silnice u tohoto stanoviště je 
dostatečně široká, a když zastaví auto při 
krajnici, tak vedle projede autobus. Ov-
šem když řidič zastaví bezohledně, nastá-
vají problémy. Já se obracím pravidelně 
na občany, aby nám pomohli udržovat po-
řádek v obci. Je to na každém z nás, jak se 
k tomu postaví. Plastové lahve před vho-
zením do kontejneru je třeba  sešlápnout, 
rovněž tak krabice je nutné odhazovat 
složené na co nejmenší objem. Máme na-
bídku na umístění dalšího kontejneru na 
textil, boty a hračky. Pro letošek zůstává 
poplatek stejný, ale při takovémto hospo-
daření nevím, jak dlouho toto obec udrží. 

Připomínám, že kontejnery slouží pro od-
kládání běžného odpadu řádně tříděného, 
ne pro velké vyklízecí akce. Připomínám, 
že náklady na odvoz odpadků se pohybu-
jí přes 600 tisíc korun za rok, v letošním 
roce se ještě zvýší poplatek za ukládání na 
skládku.

V letošním roce se obec zaměří na úpra-
vu veřejných prostranství tak, aby byla 
patřičně vylepšená před velkou akcí. Při 
stavbě hasičárny budou peníze směřovat 
tam a na to ostatní bude prostředků méně.  
I když tato akce bude probíhat, obec ne-
smí zaostávat. Pravděpodobně se výstav-
ba rozloží do několika let, pokud se nepo-
daří získat prostředky od jiných.

Stanislav Kettner
starosta obce

obecní úřad
Usnesení oÚ
Usnesení č. 2 z plenárního zasedání Za-
stupitelstva obce Kněževes konaného dne 
17. 12. 2018

 Zo schvaluje:

1)  Řád veřejného pohřebiště obce Kněževes 
účinný od 1. 1. 2019; ke změně vydán 
souhlas KÚ Středočeského kraje dne 20. 
11. 2018 

2)  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet 
na rok 2019 dle § 84, odst. 2, písm. b 
zákona č. 128/2000 Sb. Rozpočet na rok 
2019 je schodkový, schodek ve výši 944 
000,- bude pokryt z přebytku hospoda-
ření z minulých let. Příjmy: 11 401 000,-
Kč výdaje: 12 345 000,-Kč Financování: 
944.000,-Kč

3)  skutečnost, že poslední úpravu rozpočtu 
obce za rok 2018 a první úpravu rozpoč-
tu obce na rok 2019 schválí starosta obce 

 Zo bere na vědomí:

1)  zprávu starosty obce o činnosti ZO a RO 
od Ustavujícího zasedání ZO dne 5. 11. 
2018

2)  zprávu Informační komise přednesenou 
Ing. Šarapatkou

3)  plán schůzí RO a ZO na rok 2019

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání Zastu-
pitelstva obce Kněževes konaného dne 
21. 1. 2019

 Zo schvaluje:

1)  Plán rozvoje obce na r. 2018 – 2022
2)  Návrh koupě a prodeje pozemků mezi 

obcí a paní Jindřiškou Sedláčkovou;

Obec nabízí k prodeji:
- pozemek parc. č. 670/19 o výměře 91m₂ 
(pův. parcela č. 670/16 … 101m₂)
- pozemek parc. č. 679/29 o výměře 89m₂ 
(pův. parcela č. 679/25 … 89m₂)
- pozemek parc. č. 64/8 o výměře 2m₂
- pozemek parc. č. 64/9 o výměře 22m₂
(celková výměra pozemků je 204 m₂)

Obec hodlá koupit:
- pozemek parc. č. 62/4a,b o výměře 43 m₂
- pozemek parc. č. 772 o výměře 2m₂
- pozemek parc. č. 97/78 o výměře 159 m₂ 
(pův. parcela č. 97/42 … 145m₂)
(celková výměra pozemků je 204 m₂)

 Zo neschvaluje:

-  nabídku obce Tuchoměřice hradit společ-
ně s nimi v pátek a v sobotu v nočních ho-
dinách autobus z Prahy za finanční úhra-
du 2000,- Kč měsíčně (neschváleno všemi 
přítomnými hlasy)

 Zo bere na vědomí:

-  Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hlavní město Prahu; odd. Převodu 
majetku státu a restitucí daruje obci část 
pozemku parc. č. 85 (u bytovek) o rozloze 
cca 1700m₂. Celková rozloha pozemku je 
3343 m₂. Je třeba oddělit geometrickým 
plánem tu část pozemku, která není za-
stavěna komunikací a nesplňuje tak pod-

mínky pro převod a tuto část bude muset 
obec odkoupit.

-  Informaci starosty obce o otevření nového 
vyhlídkového valu (poplatek Letišti Pra-
ha je navýšen na 54 tisíc Kč ročně).

Usnesení č. 4 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 18. 2. 2019

 Zo schvaluje:

-  Prodej obecních pozemků číslo parcel-
ní 550/2 o výměře 54m₂, 552/3 o výměře 
404m₂ a 553/2 o výměře 107 m₂ (Na Staré 
silnici) za cenu 750,- Kč/1m₂. Jde o oploce-
né předzahrádky před rodinnými domky. 
Záměr prodeje bude vyvěšen na Úřední 
desce obce.

-  Studii na výstavbu nové hasičské zbrojni-
ce a zadává zpracování projektové doku-
mentace Ing. Ivanem na realizaci stavby

.
 Zo bere na vědomí:

-  Informaci p. Petra Dobiáše o nabídkách 
měřičů rychlosti; cena za oba měřiče bude 
cca 200 tisíc korun.

-  Požadavek Obce Kněževes, aby místní 
spolky žádaly o dotaci do konce října 
předcházejícího kalendářního roku, aby 
tyto finanční prostředky byly zapracová-
ny do rozpočtu obce.

-  Informaci p. Roberta Součka o kabelové 
televizi ohledně změny provozovatele. 
Následně budou zjištěny další informa-
ce včetně toho, zda kvalita současného 
signálu v obci není vyhovující a rozvod 
kabelové televize by tedy nebyl vůbec 
nutný.
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očkování psů a koček  
proti vzteklině.
V obci Kněževes (u obecního úřadu) provede veterinární  
lékař MVDr. Milan DUDEK, reg.KVL 3901 hromadné  
očkování psů a koček proti vzteklině.

sobota 4. května 2017 od 13.00 do 14.30 hod.
cena za očkování proti vzteklině 90 Kč.
Zájemci o očkování předvedou zvířata a předloží očkovací průkazy. V případě, že pes 
nemá vystaven očkovací průkaz, je možné po dohodě s veterinárním lékařem založit nový. 
Při očkování je možné také zakoupit přípravky proti vnitřním a vnějším parazitům 
nebo naočkovat psa a kočku sdruženou vakcínou.

-  Informaci starosty o požadavku proná-
jmu KD na výstavu psů ve dnech 13. 7. 
2019 a 16. 11. 2019.

Usnesení č. 2 z plenárního zasedání Za-
stupitelstva obce Kněževes

 Zo schvaluje:

-  plán rozvoje obce Kněževes na období 
2018 – 2022

-  převod pozemků 85/1 o výměře 1877m² 
a 85/2 o výměře 1466m² ze státu na obec 
na základě zpracovaného geometrického 
plánu na rozdělení pozemku č. 85

 Zo neschvaluje:

-  připojení plánovaného distribučního cen-
tra PPL na vodovod a kanalizaci ve sprá-
vě obce Kněževes bez dořešení dopravní 
situace

 Zo bere na vědomí:

-  zprávu starosty obce Kněževes p. Kett-
nera o činnosti RO a ZO od posledního 
plenárního zasedání konaného dne 17. 
12. 2018

-  zprávu Ing. Vlčkové o cenových nabíd-
kách firem ohledně instalace zpomalo-
vacích informativních radarů na páteřní 
komunikaci v obci

-  zprávu p. Součka o změně firmy, která 
bude provozovat kabelovou TV v obci

-  prodej akcií České spořitelny ve vlastnic-
tví obce v částce 925 tisíc korun

-  informaci Ing. Hlavy z Nových Středo-
kluk o petici k řešení dopravní situace 
v souvislosti s plánovanou výstavbou 
distribučního centra PPL na katastrálním 
území obce Tuchoměřice

 Zo pověřuje:

-  starostu obce p. Kettnera projednáním 
situace ohledně řešení dopravy v souvis-
losti s plánovanou výstavbou distribuční-
ho centra PPL

informační komise
 Kněževeský e-věstník

 pokračujeme v rozvoji

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

je mou milou povinností za celou informač-
ní komisi obce Kněževes opět po čtvrtroce 
podat zprávu o fungování našeho obecního 
systému pro informovanost obyvatel.
Jak jistě víte, systém funguje na bázi hro-
madné rozesílky SMS a emailů, které ob-

sahují důležité i méně důležité zájmové 
informace o dění v naší obci a okolí. Kon-
cem loňského roku jsme rozjeli možnost se 
registrovat k odběru těchto informací online 
přímo na webových stránkách obce www.
knezeves.cz. Tato funkcionalita pro mnohé 
z vás výrazně zjednodušila celý registrační 
proces a s potěšením mohu konstatovat, že 
je to znát. Od konce loňského roku se počet 
registrovaných odběratelů informací téměř 
zdvojnásobil.
Pro ty z vás, kterým informace o možnosti 
online přihlášení unikla, toto tedy znovu 

připomínám. Registrovat se je možné na 
stránkách www.knezeves.cz v sekci PŘI-
HLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK. Systém 
nabízí možnost zaregistrovat se k odbě-
ru novinek prostřednictvím SMS, emailu 
nebo obou kanálů najednou. Zde je nutno 
podotknout, že informace, které jsou roze-
sílané pomocí SMS a informace, které jsou 
rozesílané emailem, se poměrně dosti liší. 
Hlavním důvodem je samotný charakter 
obou médií. SMSky většinou obsahují jen 
strohé, věcné a krátké informace. V emai-
lech je samozřejmě prostor větší, a tak se 
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zde můžete dočíst více detailů a mnohé další věci navíc. Bez ohledu 
na výše uvedené, důležité obecní informace paralelně zveřejňujeme 
i na obecním Facebooku, což, věřím, ocení zejména mladá generace.
Nejtěžší na celé práci přípravy těchto informací je zajištění jejich 
koncentrace, tj. zajištění, abychom z různých míst pro vás dokázali 
sesbírat informace a následně je rozeslali. Za poslední měsíce jsme 
postupně navázali mnoho nových kontaktů se subjekty, které si 
postupně zvykají na to nám informace poskytovat. S laskavou péčí 
pana starosty Kettnera a paní Drábkové dostáváme vždy čerstvé 
informace např. od PIDu, 1. Vodohospodářské, Regiosu, letiště, ma-
teřské školky a dalších.
Chtěl bych zde také zmínit pana Luďka Černého, který na samém 
počátku projektu e-Věstníku stál jako jeho duchovní otec a nadále 
je e-Věstníku jednou z velkých opor. Spolupracujeme samozřejmě 
také s našimi místními spolky, kterým patří také poděkování. Od 
počátku roku jsme dále navázali spolupráci s Římskokatolickou far-
ností Tuchoměřice, pod kterou naše obec spadá a hlavně s Otcem 
Alainem Cleyssacem, který nám laskavě každý měsíc zasílá novin-
ky z farnosti.

Od minulého měsíce jsme staronově zavedli v emailovém e-Věstní-
ku institut „Kalendáře nadcházejících akcí“, který by vám měl vždy 
přehledně připomínat události, které nás čekají v nadcházejících 
dnech a týdnech. Od přelomu roku náš systém disponuje zcela no-
vou SMS bránou s mnohonásobně vyšší propustností, takže důleži-
té informace jsme schopni SMSkami rozeslat daleko rychleji a efek-
tivněji. Je jasné, že stále máme mnoho rezerv, takže v našem lovení 
informací pro vás budeme všichni společně nadále pokračovat.
Nakonec bych si dovolil být nejen pozitivní. Zaslechl jsem od někte-
rých z vás kritické názory, například že SMS je mrtvé médium, že 
vás mnoho z rozesílaných informací nezajímá, apod. Ačkoliv tyto 
názory reflektujeme a částečně jim i rozumíme, je potřeba zde říci, 
že systém naší práce se snaží informačně uspokojit vás všechny. Je 
pochopitelné, že lidi nevěřící zcela jistě nezajímají informace z far-
nosti nebo že je někomu zcela ukradený místní fotbal nebo prodej-
ní výstava v KD. Každý z nás ale disponuje svobodnou volbou si 
v systému vždy vybrat a přečíst pouze ty informace, které ho zají-
mají. Buďme v tomto ohledu, prosím, otevření a tolerantní.
Podobně hloupé mi přijde konstatování, které jsme se nedávno do-
četli od jednoho „fandy“ na Facebooku, že jsme sto let za opicemi, 
protože SMS je mrtvé médium. Možná má dotyčný junior ve svém 
principiálním postoji pravdu. Na stranu druhou, telefon má u sebe 
dnes skoro každý. SMS je nejen velice rychlé médium, ale SMS umí 
přijmout každý mobilní telefon, i ten nejjednodušší. A to je právě 

záměrem. Věříme tedy v účelnost SMS kanálu jednak pro rychlé 
a důležité zprávy, ale také v to, že zejména starší lidé, kteří nesedí 
denně na emailu nebo na Facebooku, tento způsob rozesílky ocení.
Na závěr naší zprávy bych vám všem chtěl za obecní úřad Kněže-
ves i za informační komisi obce slíbit, že budeme dále pokračovat 
ve zlepšování informovanosti v Kněževsi a zároveň poděkovat za 
vaši aktivní účast na tomto obecním projektu a také za mnohá slova 
chvály, která nás samozřejmě těší.

Rovněž bych vás chtěl požádat, pokud budete chtít jakkoliv infor-
mačně do systému přispět a budete mít zprávu, kterou byste rádi 
zveřejnili, napište nám email na adresu e-vestnik@knezeves.cz a my 
váš příspěvek rádi uveřejníme.

 Za informační komisi obce Kněževes
 ing. Jan Šarapatka

Online přihlášení k odběru novinek
z pohodlí domova.

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

bez nutnosti podepisování tištěného formuláře.

Online přihlášení k odběru novinek najdete na:

www.knezeves.cz

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

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

prostřednictvím emailů a SMS.

 Fotostřípky z letošní výstavy Betlémů v naší kapli. Foto r. Souček



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 1/2019 5

Z kroniky obce
 Lidická tragédie

Dne 3. června 1942 jest obec přepadena ně-
meckou policií a vykonány prohlídky ve 
všech staveních. Příslušníci rodin Horáko-
vy a Stříbrných, jejichž 2 členové byli v čes-
koslovenské armádě v Anglii, jsou zatčeni 
a odvezeni do Kladna. Časně ráno dne 9. 
června 1942 byly Lidice Němci obklíčeny. 
Do obce byl vpuštěn každý, nikdo však 
z obce ven. Starosta obce byl první vzbuzen 
a v nočních hodinách zavolán do krajního 
domku ze strany od Buštěhradu, kde v pří-
tomnosti vedoucích osob gestapa musel 
odevzdat hotovost obce, vkladní knížky, 
cenné papíry.

Obyvatelstvo obce bylo pak postupně buze-
no a vyzýváno k oblečení a k opuštění domů 
s hotovostí a všemi cennostmi a vkladními 
knížkami. Muži byli ihned odloučeni od 
rodin a odváděni na dvůr Horákova statku, 
kde byli prozatím vtěsnáni do sklepa a když 
byl plný, do vyprázdněného chléva. Ženy 
a děti do 16 let byly odváděny do školy. 
Ženy a děti byly odváženy nákladními auty 
na Kladno a umístěny ve třídách kladenské-
ho gymnasia.
Mužové, jichž bylo celkem 173, byli ráno 
vyváděni vždy po 10 na zahradu Horáko-
va statku. Ke zdi stodoly sousední usedlosti 

byly postaveny slamníky, aby se vražedné 
kulky neodráželyʺ a tam nastoupilo prvních 
10 lidických mužů, před nimiž zaujala po-
stavení třicetičlenná popravčí četa německé 
policie. Aniž bylo obětem co oznámeno, byli 
zastřeleni. Potom byli přiváděni další, vždy 
desítka za desítkou. Ti museli nastoupit 
před těla svých mrtvých kamarádů. Tak se 
to opakovalo pětkrát, než byl katanům 
„dopřán“ zasloužený odpočinek, tj. kořal-
ka, uzeniny, pivo, což bylo ukradeno z li-
dických krámů a hospody. Podobná hostina 
byla uspořádána i na návsi, až již obec hoře-
la na všech stranách.
Vše, co bylo možno odnést a odvézt, bylo 
uloupeno. Po přestávce bylo pokračováno 
na zahradě Horákova statku v hromadném 
vraždění. Mužové, kteří již salv a výkřiků 
kamarádů tušili, co na ně čeká, povzbuzo-
váni stařičkým farářem P. Štemberou, na-
stupovali s hrdinným klidem na popravčí 
místo. Tak tato vraždění pokračovalo bez 
přestávky, až kolem 11. hodiny dopoled-
ne leželo na zahradě Horákova statku 172 
mužů v sedmnácti řadách. K nim přibyl ješ-
tě jeden nezjištěného jména.

Ženy a děti pak v kladenském gymnasiu 
byly 10. a 11. června spisovány a 12. června 
ve večerních hodinách předjíždějí autobu-
sy a odvážejí děti odloučené od matek. Po 
nich sedmnácti auty i všechny lidické ženy 
odvezeny do Německa a Polska. K obětem 
zavražděným v Lidicích přistupují další, 19 

mužů bylo zastřeleno v Praze, a to 8 muž-
ských Příslušníků rodiny Horákovy a Stří-
brných a 11 jiných občanů lidických – děl-
níků, kteří v osudný den měli noční směnu 
a nebyli v obci. Celkem 195 žen bylo zaveze-
no do koncentračního tábora v Ravensbruc-
ku a 7 žen z rodin Horákovy a Stříbrných 
bylo zastřeleno v Praze.
Lidická tragédie si vyžádala 248 mučední-
ků., neboť k zastřeleným mužům a ženám 
přibylo dalších 7 žen, které byly otráve-
ny plynem, 42 žen, které podlehly utrpení 
v koncentračních táborech a 3 ženy, které 
jsou dosud nezvěstné. Z celkového počtu 
100 dětí bylo dosud nalezeno 15. Po ostat-
ních se usilovně pátrá a to bezpečnostními 
i jinými orgány nejen na území republiky, 
ale i v Německu, Rakousku a Polsku. Vy-
pálená obec Lidice byla srovnána se zemí. 
Stavení byla nejdříve trhavými náložemi  
vyhozena do vzduchu a potom celý terén 
srovnán a přeměněn navezením orné půdy 
v pole.

Nepodařilo se jim to, neboť Lidice vyrůstají 
znovu. Měly býti vymazány z mapy a zatím 
se staly známými celému světu. A budou 
vítězstvím nad barbarským nacismem, nad 
brutálním Německem a zběsilou zločinnos-
tí.  LIDICE BUDOU ŽÍT!

 Z kroniky obce Kněževes přepsala
 ing. václava vlčková, 
 místní kronikářka

Petice podle § 1 
zákona č. 85/1990 Sb., 
o právu petičním  

věc: nesouhlas se záměrem inves-
tora výstavby nového distribuč-
ního centra PPL Sever ve věci 
plánované organizace (řešení) do-
pravy  

My, občané České republiky, ze-
jména obyvatelé osady Nové Stře-
dokluky, obce Dobrovíz a případně 
dalších dotčených obcí Kněževes 
a Středokluky, NESOUHLASÍME 
se záměrem investora HOYA Praha 
s.r.o., který při výstavbě a násled-
ném provozu nového distribučního 
centra PPL SEVER na kat. území 
Kněžívka, parc. č. 371/1, 371/5,374/1 
dle speciálního situačního výkresu 
(projektant INGPRO Praha s.r.o., 
projektant Ing. Zdeněk Jerie) plánu-

je dopravní napojení stavby výhrad-
ně z dálnice D6 přes obec Dobrovíz 
a Nové Středokluky do stávajícího 
areálu PORR Equipment Services 
Česko s.r.o. PPL uvádí, že disponu-
je cca 200 kamiony, 300 vozidly pro 
paletové zásilky a 1.200 dodávkami. 
Lze tak předpokládat, že po ukon-
čení výstavby centra nastane velice 
živý provoz v noci, kdy kamiony 
budou navážet zásilky do centra, 
pak v ranní dopravní špičce, kdy 
budou vozidla pro paletové zásilky 
a dodávky vyjíždět k rozvozu zási-
lek a odpoledne až večer, opět v do-
pravní špičce se vracet do centra. 
A k tomu nutno vzít v úvahu další 
osobní vozidla zaměstnanců přijíž-
dějících ráno na pracoviště a odjíž-
dějících po směně z pracoviště. Jsme 
přesvědčeni, že vedle již současného 
pohybu vozidel PORR (mixů s beto-
nem, speciálních aut s asfaltem, sta-
vebních strojů a dalších nákladních 

aut), které nám zamořují životní 
prostředí hlukem a zplodinami, ješ-
tě další nárůst dopravy a zamoření 
je v rozporu se zachováním a ochra-
nou životního prostředí obyvatel 
této lokality.

Vzhledem k tomu, že pozem-
ky v kat. území Kněžívka parc. č. 
371/1, 371/5 a 374/1 se nachází hned 
vedle dálnice D7, bylo by z hledis-
ka zachování zdravějšího životního 
prostředí vhodnější vybudování 
nájezdu z pozemku investora pří-
mo na tuto dálnici. Nesouhlasíme 
s postojem investora, který chce 
ušetřit finanční prostředky, které 
by musel vynaložit na vybudování 
nájezdu na dálnici D7 a snaží se si-
tuaci řešit dohodou s firmou PORR, 
která je pro investora zjevně levněj-
ším řešením.

 Zdroj:www.novestredokluky.cz
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 Zápis do ZŠ, MŠ, 

 odklad školní docházky

Již poněkolikáté probíhají letos zápisy do 
základních i mateřských škol v termínech 
posunutých více do jara, než jak tomu bylo 
v minulosti. Do základních škol se dítě cho-
dí zapsat v průběhu dubna podle toho, na 
kdy škola termín stanovila. Do mateřských 
škol je to pak v první polovině května.
O odklad školní docházky může pro dítě 
jeho zákonný zástupce žádat do 31. května 
školního roku, v němž dítě dovrší 6. roku 
věku, v tom změna nenastala.

Pokud někdo začíná zvažovat odklad školní 
docházky až nyní, je nutno učinit tyto kro-
ky: získat doporučující posouzení školské-
ho poradenského zařízení (v našem případě 
pedagogicko-psychologická poradna - PPP) 
a dále pak doporučení pediatra nebo klinic-
kého psychologa. Pro umožnění odkladu je 
tedy nutno mít dvě doporučení! Na základě 
těchto doporučení sepíše rodič písemnou 
žádost, kterou předloží řediteli základní 
školy, do které má být dítě zapsáno. O od-
ložení docházky pak rozhoduje ředitel zá-
kladní školy ve správním řízení.

Objednací doby v PPP jsou dlouhé, obzvláš-
tě v tomto období, kdy se řeší odklady. Je 
proto potřeba se neprodleně objednat! Stej-
ně jako školy jsou i poradny buď veřejné 
(státní), nebo soukromé. Důležité je, aby 
byla zapsaná v rejstříku jako školské po-
radenské zařízení. Veřejná poradna, kam 
teoreticky spadáme, je v Kladně (www.
pppstredoceska.cz), ze soukromých jsou 
dobré zkušenosti například s poradnou 
STEP (www.ppporadna.cz).

Poradny a lékař vydávají doporučení, o sa-
motném odkladu se nakonec často rozho-
dují rodiče, mnohdy i z jiných důvodů, než 
je školní zralost či připravenost.
Jedním z častých důvodů, který je při od-
kladu školní docházky uváděn, jsou dů-
vody logopedické. Pokud mají rodiče sku-
tečně zájem úroveň výslovnosti, plynulost 
řeči a slovní zásobu svých dětí co nejvíce 
podpořit, měli by dodržovat doporučení 
daná svým klinickým logopedem. Přiná-
šíme shrnutí takových doporučení ze strá-
nek www.logarte.cz:

Čím mladší dítě je, tím kratší je čas, po který 
udrží pozornost a ochotu spolupracovat. 5, 
10 či 15 minut logopedického cvičení den-
ně Vás odmění, v podobě pokroku v řeči, 
o dost více než půl hodiny dvakrát týdně. 
Máte na sebe se svým synem či dcerou celý 
den? Zkuste trénovat krátce i vícekrát den-
ně a budete ještě úspěšnější. I pokud jste 
dospělí a vyhledáváte chvilky pro upevnění 
svých řečových návyků, přiblížíte se rychle-
ji ke svému cíli.

Kdy trénovat?
Pokud se Vašemu dítku trénovat nechce, 
zkuste cvičit každý den ve stejnou dobu 
(např. 10 minut před oblíbeným televizním 
pořadem, před či po jídle…) a vydržte. 
Některé dítě nechce spát, vstávat či jíst 
a také si zvykne, kdy je čas spánku a jídla.
Myslete na to, že Váš budoucí školák či 
školačka bude mít náskok před ostatními, 
i když teď má o povinnost více.

Kde trénovat?
Trénujeme hrou. Znovu platí, že čím je dítě 
mladší, tím více by mělo trénink vnímat tak, 
že si hraje. Jsou cvičení, která je potřeba „vy-

sedět“ u zrcadla (přípravná cvičení k zpřes-
nění artikulačních pohybů, cvičení motori-
ky jazyka apod.) a stále se opakují. Vydržte, 
bude veseleji. Přijdou slovíčka s obrázky, 
říkanky, i příběhy.
 
Dokud ale neupevníme základy, nemůže-
me se posunout dále (představte si dům se 
špatně postavenými základy…). V určité 
fázi je možné upevňovat hlásku v běžné řeči 
i cestou v dopravních prostředcích či na hři-
ště, na výletě, apod. 

Jak trénovat?
Od svého logopeda víte co trénovat a jak. 
Už je pro Vaši ratolest cvičení okoukané? 
Zapojte svou tvořivost  a zahrajte si s obráz-
ky pexeso, schovejte je po bytě a navigujte 
k nim své dítě, pozměňte cvičení tak, aby 
bylo trochu jiné. Uvidíte, funguje to skvěle!

Přejeme úspěšný zápis do vybrané základní 
školy, mateřské školy a správné rozhodnutí 
v případě žádosti o odklad.

 vaše školka

Mateřská škola Kněževes, 
okres Praha – západ

Na Hlavní silnici 155, Kněževes 252 68

ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dne 14. 5. 2019 14 – 17 hod 
v MŠ Kněževes

K zápisu lze přijít bez dítěte, 
přineste vyplněnou přihlášku 

s vyjádřením lékaře k povinnému 
očkování. Přihlášky lze vyzvednout 
od začátku května v mateřské škole.

Soutěž o nejkráSnější 
velikonoční vejce

MŠ KNĚŽEVES pořádá velikonoční soutěž pro rodiče s dětmi 
O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VEJCE. Nejde o vejce jen tak ledajaké! 

Ve školce si soutěžící vyzvednou šablonu, kterou výtvarně ztvární dle vlastní fantazie.
Do soutěže budou přijaty pouze vejce ztvárněná do dané šablony.

Do soutěže se může zapojit každý. Do soutěže je možno odevzdat libovolný počet výtvorů.
Do soutěže budou přijata díla na zadní straně zřetelně označená jménem, značkou dítěte či jinou 

jasnou identifikací. Do soutěže budou přijímána díla do úterý 16. 4. 2019.
Vyhodnocení nejkrásnějšího vejce proběhne tajným hlasováním do urny všemi přítomnými 

během velikonočních dílen v MŠ Kněževes.
Za nejkrásnější vejce čeká autory drobná odměna a velký diplom!

Autoři si mohou svá díla po ukončení soutěže vyzvednout.

Těšíme se na hojnou účast!

Mateřská škola
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 autorské čtení 

Dne 6. a 7. 12. 2018 přijeli mezi žáky prvního stupně 
manželé Lancingerovi, kteří dětem četli ze své knihy 
„Andělíčci z Telče“. Kromě zajímavého čtení všechny 
upoutala výstavka výtvarných prací paní Lancingerové, 
která tvoří pod uměleckým jménem Kasandra. Závěrem 
napsaly děti Ježíškovi. Dopis byl opatřen pečetí s obráz-
kem Ježíška. 
 Za první stupeň ZŠ, 
 iva Farová a irena Houbová

 návštěva národního technického muzeum Praha

V úterý 5. 2. 2019 navštívila 4. třída NTM v Praze, kde byl objednán program o architek-
tuře. Nejprve si děti prohlédly 1. a 2. patro, ve 3. patře byla expozice architektury, stavi-
telství a designu. Žáci obdrželi tablety, na kterých plnili úkoly týkající se tohoto tématu. 
Hravou formou a pročítáním informací se seznámili s celou výstavou. Dokonalé modely 
známých staveb a hlavně výuková hra na tabletech se všem moc líbily. 
 iva Farová

Základní škola
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 Fotbal

Po dlouhé zimní přestávce nám konečně začíná jarní fotbalová sezona. Už 7. dubna fotbalisté Sokola Kněževes opět vyběhnou na trávník 
a budou rozdávat radost z předvedené hry. V zimní části jsme mobilizovali síly, abychom rozšířili a zkvalitnili náš kádr. Do našeho týmu 
přestoupil zkušený a rychlonohý Miroslav Telvák, který s námi v létě odehrál vítězný turnaj o pohár obecního úřadu. Dále naše řady doplní 
David Adamec a mladý a talentovaný Daniel Dvořák. K týmu se také vrací zahraniční akvizice Mihail Catansus. Před prvními mistrov-
skými zápasy odehrajeme ještě přípravné utkaní s Branovem a Statenicemi. Naše cíle jsou ustálit mužstvo, předvádět kvalitní a vyrovnané 
výkony a pokusit se atakovat postupovou příčku. Na hrací ploše byl vybudován přes zimu závlahový systém, který nám také pomůže ke 
zkvalitnění pažitu na hřišti. Děkujeme všem fanouškům za přízeň a podporu, protože fotbal hrajeme hlavně pro vás.
 Jakub Šebesta

22. a 23. června se koná tradiční fotbalový turnaj o pohár Sokola Kněževes a obecního úřadu.

Začíná jarní fotbalová sezona. Přijďte si zafandit a podpořit náš 
fotbalový tým. Každý divák a každý hlas je potřeba. Těšíme se na 
vás TJ Sokol Kněževes

 volejbal
  V letošním ročníku AVL (Amatérské volejbalové lize) se nám moc nedařilo. Družstvo mělo velkou marodku - a ještě má. Snaha 

byla, některé sety jsme i vyhráli, ale přesto jsme skončili na chvostu tabulky. Také počet účastí na dílčích turnajích během roku není moc. 
Vzali jsme mezi volejbalové řady nové tváře, takže časem uvidíme ... Naše ženy i v letošním roce hrají volejbalový turnaj „Dámská jízda“. 
Držme jim palce, ať se jim daří – protože družstva ze Stochova, Kladna či Švermova jsou dost na vysoké herní úrovni. 
 Za VO TJ Sokol Kněževes Luděk Černý

Hasiči 
Milí spoluobčané, drazí čtenáři,

Vánoce i Nový rok jsou za námi, zima už 
je také na odchodu a my, vaši hasiči, se při-
pravujeme na teplejší části tohoto roku. Jak 
jsem psal již minule, na naší cisterně jsme 
nainstalovali nová pracovní světla. Nikdo 
z nás však netušil, že je tak brzo vyzkouší-
me, na „ostro“. 

28. 12. 2018 v 02:13 byl jednotce vyhlášen 
poplach: požár nízké budovy Penzion Pi-
lot Club. Jednotka se zmobilizovala velmi 

rychle, již za 9 minut jsme s oběma vozy byli 
na místě zásahu jako druzí v pořadí. Po na-
hlášení veliteli zásahu nám byly rozděleny 
úkoly. Já s Tomášem Seinerem jsme měli za 
úkol prohledat celý objekt, jestli tam někdo 
nezůstal a případně osoby okamžitě evaku-
ovat ven na ulici. Jelikož na zásah dorazila 
i výšková plošina z HZS Kladno, museli dva 
členové naší jednotky řídit dopravu, protože 
plošina zablokovala celou hlavní silnici. Po-
tom jsme ve třech pomáhali s likvidací dout-
najícího a žhavého vybavení pokoje a nosili 
vše ven. Poté, co jsme se dostali do pokoje, 
kde se hasilo, bylo hned jasné, že se nejedna-
lo o nic zanedbatelného. Při prvním pohledu 
na onen pokoj Tomáš prohlásil větu, která 
nám uvízla v paměti ze školení: „Co nezničí 
oheň, to zničí hasiči“. Cca ve 4:30 nás poslali 
zpět na základnu. Na rozloučenou jsme do-
stali doporučení nechat si udělat zkoušky na 
dýchací techniku a nové třívrstvé obleky (as-
poň víme co si přát od Ježíška). 
Po návratu do hasičárny jsme vše uklidili 
a rozprchli se domů, někdo dospat, někdo 
sbalit si věci a jít do práce. Na místě zasa-
hovaly JSDH Kněževes, HZS Kladno, HZS 
Roztoky, HZS Petřiny. A nás reprezentovali 

Ondra Botka, Vašek Čefelín ml., Honza Drá-
bek a Tomáš Seiner. (Vše je uveřejněno se 
svolením paní M. Šalanské)

5. 1. 2019 jsme uspořádali Výroční valnou 
hromadu. Přivítali jsme hosty ze Středokluk 
a Libčic n.Vl.. Jako obvykle zahájil starosta 
Sboru, Pavel Kratochvíl, s přednesem plánu 
práce, následovala zpráva pokladníka v.z. 
O. Botky a proslov velitele Jednotky a Sbo-
ru, Vaška Čefelína, poté následoval proslov 
starosty obce pana S. Kettnera a přání hostů.
2. 3. 2019 Jsme uspořádali tradiční Josefskou 
zábavu, kterou jsme ozvláštnili o bohatý 
raut. Účast k milému překvapení byla vy-
soká, téměř 120 platících účastníků. K tan-
ci a poslechu hrála oblíbená kapela Retro 
Band. A o půlnoční překvapení se postaral 
jako tradičně Péťa Matiášek. Raut sklidil 
velký úspěch u všech přítomných a slova 
chvály poletovala sálem celý zbytek večera. 
Jsme přesvědčeni, že to bylo příjemné pře-
kvapení a zpestření, které by se do budouc-
na při našich zábavách mohlo stát tradicí.

3. 3. 2019 členové naší jednotky absolvovali 
první část kurzu pro obsluhu motorových 

TJ Sokol Kněževes
DEN DATUM ZÁPAS VÝKOP
NE 7. 4. K - Roztoky B 16:30
NE 14. 4. Hostivice B - K 16:30
NE 28. 4. Dobříč B - K 10:15
NE 5. 5. K - Rudná B 17:00
NE 12. 5. K – Tuchoměřice B 17:00
NE 19. 5. Řevnice - K 17:00
NE 26. 5. K - Statenice 17:00
NE 2. 6. Kazín B - K 17:00
NE 9. 6. K - Červený Újezd B 17:00
NE 16. 6. Drahelčice - K 17:00
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 Dobrý anděl

Manželé Michaela a Jan: Ze všech sil se sna-
žíme, aby se synův zdravotní stav zhoršo-
val co nejpomaleji. 14 dní před svou svatbou 
začali mít rodiče malého Nataniela (4) po-
dezření, že by mohl mít jejich syn alergii na 
bílkovinu kravského mléka. Michaela a Jan 
neváhali a požádali praktickou lékařku 
o odběry krve. „Odpoledne nám paní dok-
torka volala, že má Natánek vysoké jaterní 
testy a ať si druhý den přijdeme pro zprávu 
a jedeme do nemocnice na další vyšetření. 
Druhý den jsme se proto vydali do Fakultní 
nemocnice Motol v Praze, kde synovi ode-
brali krev a následně nás objednali na gast-
roenterologii. Tu jsme s ním absolvovali den 
před svatbou,“ vzpomíná paní Michaela. 
Natanielův zdravotní stav nebyl dobrý. Ješ-

tě v den svatby jel pan Jan se synem znovu 
na odběry do nemocnice, aby se zjistilo, zda 
se vůbec může zúčastnit svatby svých rodi-
čů, kteří si to moc přáli. „Na základě výsled-
ků nám to dovolili s tím, že hned druhý den 
musí být hospitalizován. A tak jsme první 
dny po svatbě trávili s Natánkem v nemoc-
nici,“ pokračuje ve vyprávění paní Micha-
ela.
Následovaly genetické testy, které potvrdi-
ly závažné nevyléčitelné onemocnění - sva-
lovou dystrofii Duchenne. Pro čerstvé no-
vomanžele to byla velká rána. Postupně se 
od lékařů dozvídali více informací o synově 
nemoci, která způsobuje pozvolné ochabo-
vání svalstva a má zásadní vliv na délku pa-
cientova života. Čím dříve se onemocnění 
odhalí, tím dříve může rodina začít s úkony, 
které postupné zhoršování fyzického stavu 
oddálí. I přes veškerou snahu jsou ale děti 
často okolo dvanáctého roku již upoutáni na 
invalidní vozík.
S finanční stránkou pomáhají rodině dár-
ci, Dobří andělé, prostřednictvím nadace 
Dobrý anděl více než rok. „Jejich pomoc je 
pro nás velkým přínosem. Z příspěvků hra-
díme speciální potraviny bez mléka, vajec 
a sóji, na které má Natánek alergii. Zajistili 
jsme díky nim také rehabilitační pomůcky 
a kurz plavání, který Natánka moc baví. 

Částečně z pomoci Dobrých andělů hradí-
me i pravidelné rehabilitace, díky nimž se 
synovi zlepšila chůze po rovině i schodech, 
které máme v domečku, kde bydlíme. V bu-
doucnu nás zřejmě bude čekat bezbariéro-
vá úprava a hlavně intenzivní rehabilitační 
pobyty,“ doplňuje pan Jan, který pracuje 
v dopravním podniku a zároveň si přivy-
dělává na brigádách, aby rodina zvládla po-
krýt potřebné výdaje. „Kromě pravidelné 
pomoci oceňujeme i vstřícnost a psychickou 
podporu našeho okolí. Někdy se setkáváme 
s nepochopením, poslední dobou však pře-
važuje pozitivní reakce, například ze stran 
mých kolegů. I takové projevy nám pomá-
hají a přeji všem v podobné situaci, ať se jim 
utrpení jak fyzické, tak psychické, co nejvíce 
zmírní,“ dodává pan Jan.

Staňte se i vy Dobrým andělem 
Dobří andělé pomáhají prostřednictvím na-
dace Dobrý anděl rodinám s dětmi, které 
zasáhla vážná nemoc. Díky pravidelným 
finančním příspěvkům zvládají těžkou si-
tuaci snadněji. I malý příspěvek pomůže, 
stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.
cz a zadat platbu. Provozní náklady nadace 
hradí její spoluzakladatelé a další filantro-
pové, díky tomu, jsou odevzdány příspěvky 
dárců rodinám do posledního haléře.

pil. Kurz se konal ve Středoklukách a uspo-
řádali ho tamní hasiči. Jednalo se pouze 
o teoretickou část, z čehož jsme měli trochu 
obavy. Obavy byly zbytečné, od 8:00 hodin 
se nás ujali dva instruktoři z HZS Kladno. 
Výklad byl velice zajímavý, poutavý a ne-
nechal nás ani na chvíli ztratit pozornost. Po 
zdravovědě následovala bezpečnost práce 
a dodržování pravidel, dále technika řezá-
ní a rizikového kácení. Nejzajímavější částí 

kurzu byla údržba pily, každý z nás si vy-
zkoušel pilu rozebrat a provést úkony údrž-
by či drobných oprav. Teoretická část byla 
perfektní a už se těšíme na praktickou část, 
která proběhne 24. 3. 2019 v 8:00

Na závěr mi dovolte popřát Vám všem 
krásné jarní dny plné pohody.

 Za Jednotku a Sbor Jan Drábek

FoToKUrioZiTa

“Když jede maminka nakupovat plenky”
Foto poslala: M. Šarapatková
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 Zimní radovánky 

(foto: Markéta rákosová)

 Děti Šarapatkovy

foto: M. Šarapatková

 cvičení s dětmi (foto: Jana Čermáková)

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

 Karneval dětí 

 i valentýnský dospělých

Letošní karnevaly v Kněževsi přišly 
téměř s jarem. Všem našim dětem 
skončily prázdniny a tak se mohly ony  
i rodiče zúčastnit naší pravidelné akce.

Dětský odpolední karneval
Děti i rodiče nás opět překvapili. Letos bylo 
masek téměř 70. Od půlročního námořníč-
ka až po nádhernou dvanáctiletou pávici 
a Krakonoše. A navíc miminka v kočárcích 
a děti bez masek.  Stejně jako každý rok, 
i letos všechny děti bez rozdílu má-li či ne-
má-li masku dostaly zdarma veškeré občer-
stvení. Na stolech byly připravené čerstvé 
koblihy. Dřív jsme dávaly perníčky a suché 
keksy, ale tentokrát jsme se rozhodly jinak. 
A světe div se, dieta-nedieta, všechny kob-
lihy zmizely jak mávnutím proutku. 
Laická porota hodnotila všechny přícho-
zí masky a nakonec bylo vybráno 10 nej-
lepších ve dvou kategoriích 0-5 a 6-15 let. 
V kategorii 0-5 let se na 3. místě umístila 
Maruška Šarapatková (rybička Nemo), 
na 2. místo se postavila Červená karkul-
ka - Miriam Kadlecová a 1. místo obsadil 
Honzík Šarapatka jako potápěč. V kategorii 
starších, tedy 6-15 let se umístila na 3 mís-
tě Adéla Kovářová s krásnou maskou pá-
vice, druhé místo patřilo Emě Dvořákové 
s maskou hodin-kukaček a 1. místo obsadil 
Matěj Kovář v masce Krakonoše. Ceny pro 
ně byly opravdu hodnotné - velké puzzle, 
skládačky, knihy, míče, dobroty. 
Na karnevalu byly opět i děti z Klokánku, 
které zveme každoročně na všechny naše 
akce. Přijely v maskách, bavily se a dostaly 
velké tašky s dárky.

Opět jsme pozvaly kouzelníka Hopsíka. 
Děti na jeho tricích visely očima. Při pís-
ničkách s ním tancovaly. Celé odpoledne 
uteklo tak rychle, že se nedostalo ani na ob-
vyklou židličkovou a dílničky. Před pátou 
odpolední jsme my dospělí ještě v papírové 
bitvě bojovali proti všem dětem. To jsme 
nemohli vynechat. Všechny se na boj těší. 
Pak už jen rozloučení, závěrečná znělka, 
rychlý úklid všech odpadků do připrave-
ných pytlů, uklidit podlahu, připravit stoly 
na večer.

večerní valentýnský karneval
Účast téměř 80 lidí nás překvapila. Z toho 
2/3 v maskách. Karneval v březnu a jen 
týden po hasičském bále. Každý rok jsem 
u vytržení, co všechno naši příznivci doká-
ží vymyslet - kosí bratři, Star Wars, beruš-
ka, španělský pár, břišní tanečnice, p. Lo-
renc, lékař se sestrami, nudle s mákem, víla 
s bíbrem, Forrest Gump, Střihoruký Ed-
ward, “Labutí jezero”... Při večerní zábavě 
se hodnotíme navzájem, takže každý vybe-
re 10 masek a 5 nejlepších dostane parádní 
ceny. Letos se nám to trochu zkomplikova-
lo, protože na 5. místě se umístily tři mas-
ky. Ale vše se zvládlo. Jako 1. se umístili 
manželé Adamčíkovi – Chaloupka na kuří 
noze a baba Jaga, 2. Káťa Krausová - Letec 
v balónu, 3. Anička Drsková – Pod vobraz. 
V rytmu permanentní disco hudby jsme si 
užívali pohodu a radost. 
Zúčastněné masky dostávají již tradičně 
při příchodu malý dáreček. Ale velké pře-
kvapení čekalo před půlnocí na všechny 
zúčastněné ženy. Pozvaly jsme je před po-
dium a každá dostala kytičku. Tombola 
- to už je tradice. Podílejí se na ní všechny 
členky, sympatizantky i někteří sponzoři. 
I po půlnoci se tancovalo a vypalovačky 

byly čím dál lepší, takže když 
Míra Kasan (DJ Giacomo) zahrál 
poslední píseň, vůbec se nám ne-
chtělo domů. Naši baleťáci sun-
dali sukénky, p. Lorenc se zvedl 
z pojízdného křesla, kovboj odlo-
žil kolty,  vylezli na štafle a už se 
vše sundavalo. My jsme sklízely 
obrázky z výzdoby stěn a oken, 
ubrusy, skleničky a když jsme po 
3. ranní všichni odcházeli, byl sál 
sklizený.
Vždycky je dlouhá příprava. Ne-
jen doma s maskou, ale i s poříze-
ním všech cen, dárků, promýšlení 
všeho, co je potřeba. Požádat p. 
učitelky ze školy i školky, zdali 
nám pomohou s výzdobou. Na 

ně je vždy spolehnutí, i když s tím mají 
starosti. Zajištění jakékoliv atrakce pro 
děti  také není jednoduché. Vybrat tak, aby 
děti zaujala, abychom vše finančně zvlád-
ly. Opravdu velké díky našemu obecnímu 
úřadu a p. starostovi a všem sponzorům. 
Myslím, že všichni, kdo byly na našich ak-
cích, jsou mile překvapeni, co všechno je 
jim nabízeno.
Největší pochvala patří ale našim ženám 
(a jejich drahým polovičkám), které se vždy 
na těchto akcích podílejí organizačně, svý-
mi nápady a svou prací.
 Za ČSŽ Kněževes 
 Bohdana Pavlíková

ČSŽ – Klub Kněževes srdečně zve 
všechny děti a jejich “fandy“ na

DOPOLEDNE PLNÉ SOUTĚŽÍ 
A ZÁBAVY.

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, SKÁKACÍ 
HRAD, CESTA ZA POKLADEM. 

Občerstvení pro děti zajištěno. 
!!! Za bezpečnost dětí si ručí rodiče !!!

v sobotu 8. června 2018 
od 10.00 na místním 

fotbalovém hřišti

dětSký
den
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Baráčníci
 Baráčnická rychta má novou kuchyň

6.1. t.r. se uskutečnila brigáda v Baráčnické Rychtě v Kněževsi. Baráčníci 
instalovali „novou kuchyň“, televizi a elektronické šipky. Byla to příprava 
na zavedení vody a kanalizace do Rychty, kterou obec plánuje realizovat 
v letošním roce. 
Upravené prostory by měly být do budoucna důstojným místem pro čin-
nost baráčníků a jejich aktivity určené i pro veřejnost. Rychtář vyslovil 
„rychtářské poděkování“ tetičce a sousedu Čermákovým, kteří baráční-
kům poskytli kuchyň a všem zúčastněným na brigádě - byla odvedena 
opravdu dobrá práce ( brigády se zúčastnilo 12 tetiček a sousedů). Z akce 
natočil videoklip, který se promítl v sobotu 12.1. na Hodnotícím povánoč-
ním sezení v rychtě.  

 Za Vlastenecko-dobročinnou sdruženou Obec Baráčníků Kněževes
 Luděk Černý, rychtář

Český svaz žen – Klub Kněževes pořádá 8. ročník

 

cyklovýletu 

KNĚŽEVES – LIDICE
v sobotu 15. června 2019 

Sraz v 9.50 na nádraží Středokluky

V případě nepříznivého počasí (hromobití, 
lijavce, padající trakaře) se výlet nekoná.
Věřím, že nám sv. Petr vyjde vstříc, slunce 
bude svítit na cestu a Maštale nás opět 
překvapí laskominami a dobrým mokem.
p. Pavlíková (606 643 874)

Trasa cca 40 km pohodlnou cestou Kněževes-Slaný (cyklovlak), odtud přes Studněves, 
Smečno, Kvíček, Kročehlavy, Lidice do Kněževsi.

 
 
 
 

BARÁČNICKÁ POZVÁNKA  
NA  

„POSEZENÍ S HARMONIKOU“ 
 
Vážení občané, tetičky a sousedé, Baráčníci z Kněževsi Vás srdečně zvou  
do klubovny v Rychtě na „Posezení s harmonikou“.  
 
Čeká Vás: 
- příjemné prostředí  
- promítání videoklipů z akcí v Kněževsi  
  (retro i nové klipy, které ještě nikdo neviděl) 
- turnaj o putovní „Baráčnický pohár“ v šipkách 
- „grilovačka“ na „Plácku u Rychty“ 
- stolní hry 
- když s sebou vezmete děti, je pro ně připraven dětský koutek 
- program bude zpestřen písničkami na harmoniku  
  (jak pro starší, tak i pro mladou generaci) 

 

13. duben (SOBOTA) 
OD 16.30 

BARÁČNICKÁ RYCHTA V KNĚŽEVSI 
 

… přijďte posedět, pobavit se a načerpat novou energii do dalších dnů … 
 
 
 

 
 
 

Dětský koutek v Rychtě 
Prosíme všechny občany, jestli máte doma nějaké hry, 
omalovánky, dětské kostičky, lego, různé předměty pro děti 
… a již pro ně nemáte využití, poskytněte je do dětského 
koutku v Baráčnické Rychtě. Baráčníci spolupracují se 
subjekty, které pečují o handicapované děti. Při návštěvách 
těchto dětí v Rychtě jim tyto věci mohou zpříjemnit chvíle.  
A když přijdete s dětmi do Rychty i Vy, mohou je využít i Vaše 
děti.  
 

V případě, že se rozhodnete pomoci, prosíme, kontaktujte Baráčníky: 723 104 562, 
baracnici@knezeves.cz (osobně si věci u Vás vyzvedneme nebo je po dohodě můžete 
přinést přímo do Rychty v Kněževsi). 
 

Za děti předem moc děkuje Obec Baráčníků Kněževes. 
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Spolek Havlíček
 informace ze spolku Havlíček

V nastávajícím jarním období se začínáme 
zabývat tím, kdy a kam se vypravíme na 
naše vycházky nebo výlety po Praze a blíz-
kém okolí. Jednu neuskutečněnou akci plá-
novanou v době adventu jsme museli zrušit 
kvůli počasí, tak se těšíme, že na vyjížďku 
loďkou po pražských Benátkách se vypra-
víme co nejdříve. Také bychom rádi navští-
vili blízké berounsko, zvláště pak osadu Sv. 
Jan pod Skalou v Českém krasu, kam lze 
dojet linkovým autobusem. Na Pražském 
hradě v prostorách Císařské konírny je in-

stalována výstava „100 let Čs. koruny“, což 
je další tip na zajímavou akci pro každého.
 
Nemusíme ani jezdit nikam do Prahy, 
a přesto můžeme zažít dotek historie pří-
mo tady u nás v Kněževsi. Pro ty, kteří 
znají cestu do místní obecní knihovny není 
možná neznámá informace, že se v jejích 
prostorách v 1. patře OÚ nachází místní mi-
nimuzeum sbírkových předmětů a listin tý-
kající se historie Kněževse a okolí. A pro ty, 
co tam ještě nebyli, je to možnost navštívit 
vždy v pondělí od 16 do 18 hodin knihovnu 

a ochotný pan knihovník vám ukáže i mu-
zeum. Závěrem takové malé povzdychnutí 
nad lidskou tupostí, kterou máme bohužel 
denně na očích. Máme na mysli ubohý stav 
knihovničky na zastávce autobusu, kte-
rou má pod patronací náš spolek. Vůbec 
nikdo nemohl tušit, že zrovna tato police 
s knížkami se pro neznámého nenechavce 
stane zdrojem jeho hamižného počínání. Je 
zřejmé, že dotyčný zloděj není z naší obce, 
ale jeho jednání kazí celkový dojem. Co se 
s tím dá dělat?
 Za spolek Havlíček L. Kučerová

chovatelé
 výstava drobného zvířectva 

 v Kněževsi

Téměř ideální prostory kněževeského kultur-
ního domu výrazně napomáhají členům ZO 
ČSCH HOSTOUŇ každoročně uspořádat 
výstavu drobného hospodářského zvířectva.

V novodobé historii se zde výstavy konají 
od roku 1998, a to vždy koncem měsíce led-
na. Můžeme tedy tento chovatelský svátek 
právem považovat za tradiční. Málokdo 
však ví, že vůbec první výstava zvířat se 
v Kněževsi konala již v roce 1974 v budově 
starého dřevěného kulturního domu. Po-
řádající organizací byl hostouňský spolek 
chovatelů. Výstava to byla po všech strán-
kách velmi povedená a hlavně veřejností 
hojně navštívena, což jen deklaruje tehdejší 
zájem lidí z venkova o chov drobných hos-
podářských zvířat. Za zmínku stojí fakt, že 
právě na této výstavě byly poprvé uvedeny 
v praxi některé prvky, které se na výstavách 
používají dodnes. Na tuto výstavu se navá-
zat nepodařilo z důvodu přestavby kultur-

ního domu. Hostouňští chovatelé tak nadále 
každý rok pořádali výstavy ve svém areálu 
v Hostouni na tamní slavné posvícení. 
Letošní ročník se konal 26. a 27. ledna pod 
záštitou starostů obcí Kněževes pana Kett-
nera a Hostouň pana Krátkého. Velmi příz-
nivé počasí přispělo k snadnější organizaci 
celé akce. Vystaveno bylo 140 králíků, 138 
holubů a 90 kusů drůbeže od 60 vystavova-
telů. Skladba plemen byla velmi pestrá, po 
stránce kvality byla k vidění opravdu vyso-
ká úroveň vystavených zvířat. Celý víkend 
probíhala tombola, kterou ocenily hlavně 
děti. Halové výstavnictví je náročné na vý-
běr odpovídajících prostor. Při hodnocení 
zvířat je zapotřebí dostatečné množství den-
ního světla. Právě to umožňuje posuzovate-
lům přesně rozhodovat v určitých pozicích. 
Také vysoké stropy výstavních prostor po-
zitivně ovlivní celkový dojem. Dalším důle-
žitým faktorem je zajištění ideální teploty. 
Tato kritéria nám v současné době poskytuje 
sál kulturního domu v Kněževsi. Po vzoru 
zahraničních výstav máme prostory výstavy 
nazdobeny chvojím, což vytváří návštěvní-
kům ještě příjemnější zážitek. Na nejlepší 
zvířata byly uděleny čestné ceny a poháry.

naši úspěšní chovatelé na výstavě 2019 
v Kněževsi:

HOLUBI
Michal Rákos – MORAVSKÝ PŠTROS 
MODRÝ
Michal Rákos – MORAVSKÝ PŠTROS 
ČERNÝ ŠUPINATÝ
Václav Šafránek – BRNĚNSKÝ VOLÁČ
Radek Rákos – AMERICKÝ KING ŽLUTÝ

KRÁLÍCI
Václav Olišar – MALÝ BERAN
Hana Dologová – FRANCOUZSKÝ BERAN

DRŮBEŽ
Radek Rákos ml. – VLAŠKA ŽLUTÁ

Poděkování patří všem vystavovatelům 
a také všem návštěvníkům, kteří nás pod-
pořili svou účastí, dále Střední integrova-
né škole Středokluky za spolupráci během 
výstavy. Zvláštní poděkování patří OÚ 
Kněževes a OÚ Hostouň za pravidel-
né podporování spolku chovatelů a také 
všem sponzorům, kteří nám na tuto akci 
přispěli.

 Michal rákos
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církev

Zahrádkáři

 Speciální výstavy a jejich význam 

Termín speciální výstava v chovatelské 
terminologii znamená konání nejprestiž-
nější akce v roce pro daný druh a plemeno 
čistokrevného zvířete. Takové výstavy po-
řádají speciální kluby, zaměřující se právě 
na chov a šlechtitelskou práci konkrétního 
plemene.
Právě kluby se velkou měrou podílejí na 
prošlechtěnosti a směry, jakými se plemena 
ubírají. Na speciálkách, jak se těmto výsta-
vám říká, zvířata hodnotí vybraní posuzo-
vatelé, kteří jsou kluby vybíráni s ohledem 
na jejich mimořádnou znalost konkrétního 
plemene.

Velkou měrou k odborné vyspělosti posu-
zovatelů přispívají samotné kluby, jež po-
řádají různá školení. Významem těchto od-
borných přednášek je diskuse pojednávající 
o problematice posuzování jednotlivých 
pozic. Aktéry takového školení nejsou jen 
samotní chovatelé, ale také právě posuzo-
vatelé. Přítomnost těchto lidí v odborných 

diskusích pořádaných speciálními kluby 
napomáhá k přesnějšímu hodnocení zvířat 
na výstavách. Ti nejlepší jsou kluby pově-
řeni posuzovat jejich speciální výstavy, kde 
si často musí své rozhodování obhájit ve 
veřejné diskusi.
Devízou těchto výstav je největší počet vy-
stavených zvířat jednoho plemene ve všech 
barevných rázech a varietách na jednom 
místě, což zaručuje nejobjektivnější pře-
hled o kvalitě jednotlivých chovů. Proto je 
také speciální výstava mezi chovateli prá-
vem považována za vyšší odborný stupeň 
v chovatelství. Rozdíl mezi speciální vý-
stavou a třeba místní spočívá právě v přes-
nosti posouzení nebo také v počtu a kvalitě 
konkurenčních zvířat. Být úspěšný na spe-
ciální výstavě znamená patřit mezi elitní 
chovatele v republice.

Naše hostouňská organizace má hned šest 
členů organizovaných v různých speciál-
ních klubech. V uplynulé sezoně jsme za-
znamenali hned čtyři chovatele, kteří byli 
na těchto prestižních výstavách úspěšní.

Titul MISTR KLUBU a ŠAMPION holubi-
ce získal na své holuby Moravské pštrosy 
modré Michal Rákos na speciální klubové 
výstavě v Brně. Ing. Jaroslav Boukal zís-
kal v Kolíně na klubové speciální výstavě 
holubů Českých staváků pohár na nejlep-
šího pruhového holuba výstavy. V Práčích 
u Znojma se konala klubová speciální vý-
stava holubů Amerických kingů, na kte-
ré získal v barvě žluté Radek Rákos titul 
ŠAMPION holub a ŠAMPION holubice. 
Posledním naším úspěšným specialistou 
byl králíkář Bc. Ondra Krunt, který v Pře-
šticích u Plzně na speciální výstavě králíků 
Meklenburských strakáčů vyhrál poháry 
za nejlepšího králíka výstava v barvě mod-
ré a divoce zbarvené. 

S přičtením vynikajících úspěchů dalších 
našich členů na různých výstavách si ZO 
ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ HOS-
TOUŇ udržuje vysokou úroveň a tím i pat-
řičně reprezentuje obec.

 Michal rákos

 Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Rád bych chtěl poděkovat všem za Tříkrá-
lovou sbírku, která proběhla ve farnosti 6. 
ledna. Děkujeme všem malým i velkým ko-
ledníkům a děkujeme také všem občanům, 
kteří koledníky ve svých domech přijali. 
Vybrali jsme 32 941 Kč (21 998 Kč v Tucho-
měřicích a 10 943 Kč ve Středoklukách). Část 
výtěžku bude použita k podpoře Letohrád-
ku Vendula v Horním Bezděkově, který po-
skytuje sociální služby lidem s postižením.
 
 otec alain cleyssac ccn, 
 administrátor farnosti

 velikonoční přechod

Velikonoční svátky jsou spojeny s jarním 
obdobím (i když letos jsou až v druhé polo-
vině dubna). Často jsou vnímány jako svát-
ky jara, svátky návratu mízy do přírody. 
A není to moc daleko od křesťanského pojetí 
- vítězství života nad smrtí skrze Ježíšovo 
vzkříšení. Hebrejské slovo pro „Velikonoce“ 
je „Pesah“, které znamená „přechod“. Přeji 
každému z vás, aby velikonoční svátky byly 
přechodem do života v plnosti i uprostřed 
těžkostí každodenního života.
Pokud tento přechod chcete prožít ve spo-
lečenství, zvu vás na velikonoční obřady 
v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích. Na Ze-
lený čtvrtek (18. dubna) bude mše sv. na 
památku večeře Páně v 18h30. Na Velký 
pátek (19. dubna) bude křížová cesta (puto-
vání s křížem) v 15h a velkopáteční obřady 

s účastí věřících z Husova sboru v 18h. A na 
Bílou sobotu (20. dubna) bude slavnostní 
velikonoční vigilie ve 21h. Během tohoto 
„tridua“ („třídení“) „přejdeme“ ze společ-
ně prožívaných „pašijí“ s Kristem k radosti 
vzkříšení a nového života.
 P. alain cleyssac, 
 administrátor farnosti

P.S.: Protože radost ze života netrvá jenom 
3 dny a protože se rozmnožuje, když se o ni 
dělíme, zvu vás také na Noc kostelů (24. květ-
na), kdy budou otevřené kostel sv. Prokopa 
ve Středoklukách, rotunda sv. Maří Magda-
lény v Přední Kopanině a kostel sv. Víta v Tu-
choměřicích. A nenechte si ujít pouť sv. Víta 
a den otevřených dveří v tuchoměřickém 
klášteře v neděli 16. června. Podrobnosti na-
jdete na www.tuchomerice.farnost.cz.

Zahrádkářům začala nová sezóna, všichni 
jsou po zimním odpočinku natěšeni na nové 
úpravy svých zahrádek. Děláme jarní úklid, 
upravujeme záhonky pro výsevy, výsadby 
nových rostlin a radostně pozorujeme pro-
bouzející se přírodu. Každý den je zahrada 
jiná, jak rostlin a květů přibývá.Vždyť to zná-
te, většina z vás má zahradu u domu, nebo 
aspoň doma pěstuje pro radost nějakou tu 
kytku.

Naši zahrádkáři se také starají o okrasné zá-
hony kolem Rychty. Snažíme se, aby Plácek 
u Rychty byl pro potěšení pro všechny, kdo 
jdou okolo. Brzy rozkvetou na podzim nasá-
zené cibuloviny, věříme, že potěší.

Všem vám přejeme krásné, voňavé jaro 
a hodně kytek pro radost! 
 Ludmila Uhlíková, 
 Zahrádkáři Kněževes
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napsali jste nám
Posílám foto z výstavy chovatelů, hlavně 
s úžasným panem Boukalem, co se skvěle 
věnoval mým holkám a ukazoval jim ho-
loubky… Myslela jsem, že by to třeba pana 
Boukala potěšilo, kdyby měl taky nějakou 
fotku v Kněževáku.  eliška Botková

 Poděkování kněževeským ženám

Milí sousedé, ale hlavně naše milé 
kněževeské ženy,

rád bych vám za celou naši rodinu, a věřím, 
že i za mnoho dalších maminek a tatínků, 
touto formou veřejně poděkoval za neuvě-
řitelnou, pečlivou a neúnavnou organizaci 
všech možných akcí v naší obci v průběhu 
roku, akcí zaměřených zejména na to nejcen-
nější, co máme, na naše děti. Nejenom, že se 
moc rádi vašich akcí účastníme, ale navíc je 
nutno dodat, že je nám ctí a radostí žít v obci, 

kde v dnešní uspěchané a sobecké době exis-
tuje stále mnoho lidí, kteří myslí na druhé 
a nezištně pro ně pracují. Jak to asi mnozí 
známe ze svých výchozích či nových rodin, 
které jsme založili, dnešní rychle se měnící 
společnost potírá mnoho tradičních hod-
not a dle mého názoru určitým způsobem 
vykolejuje ženy i muže ze svých tradičních 
rolí. Doufám, že to nebude znít zvláštně, ale 
věřte, že je to myšleno nadmíru pozitivně 
a uctivě, když zde napíšu, že vždy, když se 
na těchto akcích dívám na celou skupinu 
dívek, maminek a babiček, členek Českého 
svazu žen – klubu Kněževes, jak vše orga-
nizují, rozjitří to ve mně pocit silného kultu 
matky. Toho kultu, který byl vždy našimi 
předky hluboce uznáván a uctíván. Protože 
jsou to ženy, které nejenže přinášejí nový ži-
vot, ale mají také ve svém vínku nádherný 
dar péče. V těchto chvílích pokaždé pociťuji 
velikou pokoru a úctu.
Na jedné z posledních akcí, kterou naše ženy 
organizovaly a jíž jsme se také účastnili, 
jsem bezděčně vyslechl rozhovor dvou přes-
polních maminek, které si povídaly o tom, 
že u nich ve vsi se žádné takové hezké akce 
pro děti nekonají, a i když ano, jedou s dětmi 
stejně raději do Kněževse, protože tady jsou 
prý lidi ještě normální. Na jednu stranu si ří-
kám, že je skvělé, že někdo to stále považu-
je za normu, i když to tak evidentně všude 
není. Na stranu druhou jsem si v tu chvíli 
uvědomil, jak skvělá, živá a lidsky příjemná 
naše obec je a jak rád tady žiji a vychovávám 
tady své děti. Naše obec není ale taková jen 
tak sama od sebe, ale je taková právě díky 
lidem, kteří zde pro tento princip pracují. 
A dovolte mi napsat, že právě jednou tako-
vou skvělou, silnou a koherentní skupinou 
jsou naše kněževeské ženy.
Takže ještě jednou i nakonec mého příspěv-
ku, bych Vám chtěl, milé ženy, velice podě-
kovat za veškerou péči a neutuchající snahu 

při organizaci Vašich akcí pro děti i pro do-
spělé. Jsem nesmírně rád, že Vás máme.

 S úctou za celou naši rodinu, 
 Jan Šarapatka

 Poděkování informační komisi

Děkujeme mnohokrát Informační komisi OÚ 
Kněževes, ale hlavně manželům Šarapatko-
vým za perfektní práci. Jedná se o e-věst-
ník Kněževes. S tímto novodobým prvkem 
v rámci informovanosti jsme velice spokoje-
ni. Víme ihned, že nepůjde voda, elektřina, 
že nebude otevřena pošta ve Středoklukách, 
kdy bude odečet vody, že nebude ordinovat 
lékař nebo zubař, že bude cvičení pro malé 
děti, že je v našem okolí uzavírka silnice, že 
je nějaká kulturní akce v naší obci….. Prostě 
blesková informace o všem důležitém v naší 
obci. A to bez reklam, které nám všem otra-
vují život. 
Víme, že uvedenou možnost využívá již 
přes 100 rodin v Kněževsi a my jsme jedni 
z nich.
 manželé Pavlíkovi a Farovi

 “Tak takto drazí spoluobčané ne”

Foceno 24.1.2019 popelnice tříděného odpa-
du u potravin. (foto: Marie Šarapatková)

 Popelnice GaMa

V posledních měsících se v obcích a městech 
při svozu komunálního odpadu objevují stá-
le častěji popelnice značky GAMA. Rádi by-
chom vás a hlavně občany touto cestou upo-
zornili, že popelnice GAMA nesplňují normu 
ČSN EN 840-1, což je česká verze evropské 
normy EN 840-1:2012 (překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metro-
logii a státní zkušebnictví a norma má stejný 
status jako oficiální verze). Kromě této normy 
musí být na popelnici vyražen i její objem 
v litrech a její nosnost (60kg u 120litrové po-
pelnice a 110kg u 240 litrové popelnice) - viz 
přiložené obrázky. 
Na základě zkušenosti se svozem těchto po-
pelnic musíme konstatovat, že jsou to nádoby 
velmi nekvalitní. Při vyklápění odpadu na 

svozovém voze dochází velice často k poni-
čení těchto nádob. Materiál, ze kterého jsou 
vyrobeny, není totožný s materiálem, ze kte-
rého jsou vyrobeny popelnice, které českou 
respektive evropskou normu splňují (materi-
ál je mnohem slabší a méně vydrží). 
Prodejce, který na českém trhu popelnice dis-
tribuuje sice tvrdí, že normu splňují, ale dle 
přiložených fotografií je zřejmé, že se jedná 
pouze o napodobeninu a nikoli o přesné číslo 
oficiální 

Vzhledem k výše uvedenému nelze uplat-
ňovat náhradu škody za popelnice značky 
GAMA poničené při svozu odpadu na naší 
společnosti. Doporučujeme občanům a ob-
cím nenakupovat tyto popelnice a pokud je 
máte již nakoupené a dojde k poškození při 

svozu odpadu, prosíme, reklamujte je pří-
mo u prodejce. 
 ing. Lucie vundrlová 
 FCC Regios a.s.

Oficiální norma ČSN 
na 240L popelnici

Označení normy 
na popelnici GAMA 
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naši sousedé
Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rub-
rice „Naši sousedé“ Vám představíme 
zástupce rodiny Švarcových z Polep 
u Kolína – pana Josefa Švarce. Manželé 
jsou majitelé výtvarného a grafického 
studia a v současné době spolupracují 
na celorepublikovém projektu zamě-
řeném na osvětu baráčnické činnosti 
v ČR. Za redakci Kněževáka děkuji za 
rozhovor.  Luděk Černý

řeknete nám na úvod něco ze svého života?
Narodil jsem se v roce 1952 v Kolíně. Protože 
jsem od dětství kreslil a maloval, po základ-
ní škole jsem se v Obchodních tiskárnách 
v Kolíně vyučil litografem. Tenkrát jsme mu-
seli na toto řemeslo dělat talentové zkoušky. 
Poté jsem absolvoval střední grafickou školu 
v Praze. 30 let jsem pracoval jako reprodukč-
ní grafik a potom jako redaktor v kolínských 
tiskárnách. Přelom nastal po revoluci v roce 
1989. S manželkou Milenou jsme si založi-
li výtvarné a grafické studio, pořídili první 
počítače. 
Věnujeme se užité grafice, která zahrnuje lo-
gotypy, etikety, obaly, katalogy, kalendáře, 
omalovánky, pexesa, časopisy, knihy atd. 
Vytvořili jsme a vlastním nákladem vyda-
li obrázkové jazykové slovníky pro děti – 
Angličtina dětem, Němčina dětem a Fran-
couzština dětem. Opakovaně je vydáváme, 
protože mají u malých čtenářů úspěch. Také 
jsme ilustrovali a graficky navrhovali dětské 
knihy například pro Albatros, Junior nebo 
Albi. Například pro nakladatelství Luxpres 
a další jsme vytvořili řadu knih i pro do-
spělé. Kromě toho se věnuji i volné tvorbě 
- malbě a kresbě. Naše děti jdou v našich šlé-
pějích. Syn Jan vystudoval filmovou animaci 
a je spolumajitelem filmového studia “Kluci 
vespolek”, dcera Zuzana je restaurátorka 
knih, papíru apod. Vedla restaurátorský ate-
liér v Národním technickém muzeu v Praze.

Jste ilustrátorem, grafikem … Jak jste se 
k této profesi dostal, co vás motivovalo? co 
vás přimělo k vytvoření vlastního grafické-
ho studia?
Na tyto otázky jsem částečně odpověděl 
už v předešlé odpovědi. Znalost polygrafie 
a výtvarné zaměření nás k této práci předur-
čily, protože umíme nejen připravit grafický 
návrh, ilustrace i sazbu, ale také kompletně 
zpracovat definitiva pro tiskárnu. Proto jsme 
si s manželkou řekli, že to zkusíme sami. 
Nebylo to jednoduché. To se psal rok 1991. 
Nejprve dáte do zástavy dům, abyste si po-
řídili první počítač, potom čtvrt roku čeká-
te, než vám ho z Ameriky pošlou a zatím se 

vám hromadí práce, a pak se učíte s počíta-
čem zacházet. Být svým vlastním pánem je 
dobré. Jen si musíte práci vymyslet, vytvo-
řit, prodat a zaplatit daně. Ke každé práci, 
kterou děláme, přistupujeme velice zodpo-
vědně, protože následky za případné chyby 
neseme sami. Dnes už v polygrafii řemesla - 
jako litograf, fotograf, sazeč a další vymřela. 
Dnes si vše dohromady zpracujeme doma 
na počítači s dobrým grafickým vybavením. 
I tak je ale dobré něco o polygrafii vědět. 
Také v tomto odvětví dochází k překotnému 
vývoji, takže člověk musí stále vstřebávat 
nové poznatky a učit se.

Jakou technikou pracujete? Jakému stylu 
se ve vaší tvorbě hlavně věnujete?
Ve volné tvorbě převládají obrazy malova-
né akvarelem nebo olejem, kresby a studie 
tvořím tužkou nebo perem. Na ilustrace 
používám akvarel nebo kolorovanou kres-
bu. Např. na dětské omalovánky si obrázek 
nakreslím rukou na papír a barvy doplním 
v počítači.

v České republice pořádáte výstavy, vysta-
vujete svoji tvorbu i v zahraničí?
Každoročně obesílám členskou výstavu 
našeho středočeského sdružení výtvarní-
ků. Samostatných výstav jsem měl už celou 
řadu, ale je to spíše v určitých periodách, 
například k šedesátinám jsem si dopřál čtyři 
výstavy – v Kolíně, Mladé Boleslavi, v Praze 
a zakončil jsem to opět v Kolíně.
Několikrát jsem vystavoval také se svými 
dětmi – Zuzanou a Janem. Ti se po studiích 
prezentovali svoji tvorbou. Společně jsme 
vystavovali například v Kolíně, v Rožďalo-
vicích nebo v Chomutově. Musím dodat, že 
veškeré výstavy si koncipujeme, připravu-
jeme a realizujeme sami. Moje manželka je 
duší i hybnou silou i kurátorem při uspořá-
dání každé výstavy.

vaše tvorba je zaměřena spíše na dětskou 
nebo na dospělou generaci?
Je to tak i tak. Nyní jsem ilustroval i psal pro 
děti, takže na volnou tvorbu nebylo dost 
času. Ale už se těším, že si zase namaluju ně-
jaké obrazy, protože v hlavě mám už spous-
tu nápadů. Mám na to tři roky, abych si mohl 
k sedmdesátinám pro radost opět uspořádat 
výstavu. Výběr místa zatím zvažuji.

Prý jste ilustroval i „zvukové knihy“, o co 
se jedná?
Pro nakladatelství Albi, které mne oslovi-
lo, jsem namaloval knížku DOPRAVA. Je 
to celkem tématicky vyčerpávající knížka 

o všech dopravních prostředcích. Například 
doprava ve městě, na stavbě, v zemědělství, 
na železnici, ve vzduchu i na vodě. K těm-
to knížkám se používá elektronická tužka. 
Pokud s ní ukážete na kterýkoliv obrázek, 
dostanete o dané věci zvukovou informa-
ci. Jsou tam i písničky, kvízy i různé zvuky 
strojů. Kniha vyšla i v polské a slovenské 
verzi. Podobných zvukových knih vydalo 
Albi už celou řadu.

Jste ilustrátorem řady dětských knih, ale 
prý jste „ilustroval“ i na stěny v dětské ne-
mocnici v Kolíně?
Na dětském oddělení v kolínské nemocni-
ci jsem pomaloval stěny veselými obrázky, 
aby tam dětem nebylo smutno. Také jsme se 
synem vytvořili v dětské herně v Kolíně ilu-
strovanou stěnu, která je nejen zábavná, ale 
i poučná. Vysvětluje dětem, jak by se měli 
chovat při používání počítače nebo telefonu, 
aby neohrožovali sebe nebo své blízké.
V posledních letech jsme s manželkou na-
psali a vytvořili pro školáky už šest publi-
kací (Rok malého zahradníka, Minerály - 
vitamíny z ovoce a zeleniny, U dědečka na 
farmě, Plný košík ovoce a zeleniny - hrajeme 
si s vitamíny, Babiččino zdravé vaření). Tyto 
publikace vydal velkoobchod Gira v rámci 
evropského projektu “OVOCE A ZELENI-
NA DO ŠKOL”, jako doprovodný materi-
ál. Například pro UNESCO jsme vytvořili 
omalovánky o našich významných památ-
kách atd.

Jaké máte vize do budoucna?
Rýsuje se zajímavý projekt. Pro BARÁČNÍ-
KY plánujeme vytvořit zajímavou i zábav-
nou a poučnou publikaci, která ostatním li-
dem i dětem přiblíží tuto folklorní skupinu. 
Snad se to podaří.

co byste popřál čtenářům Kněževáka?
Všem přeji především zdraví, protože od 
toho se odvíjí vše ostatní, klid na práci a po-
hodu v rodině. Přeji všem více tolerance 
a respektu k ostatním, méně zloby a zášti. 
Važme si všeho, co nám v této krásné zemi 
naši předkové zanechali a chraňme si to.
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 Krásný dvůr

Nejstarší písemná zmínka o Krásném Dvo-
ře pochází již z roku 1295, kdy je připomí-
nán Vilém z Krásného Dvora. Roku 1649 
se koupí dostává Krásný Dvůr do majetku 
rodu Černínů, v jejichž držení zůstal až do 
roku 1945. Zámek Krásný Dvůr nabízí pro-

hlídku 18 místností. V místnostech je vyba-
vení především z 18. a 19. století. Během 
prohlídky uvidíte bohatou obrazovou vý-
zdobu, dobovou výmalbu stěn a historický 
nábytek. Navštívíte Dámskou ložnici, Ma-
lou a Velkou obrazárnu, Biedermeierovský 
salon, Hudební salonek nebo Černínskou 

knihovnu atd. A ve velkém zámeckém par-
ku i vyhlídku na Novogotickém templu. 
Jistě si každý ze čtenářů vzpomene na film 
Jak básníkům chutná život, kde pan Hru-
šínský stále maluje stejný objekt. Tak to je 
on. Více na www.zamek-krasnydvur.cz
 P. Bareš

Tip na  
výlet

 Letiště Praha znovuotevřelo 

 vyhlídkový val u obce Kněževes

Letiště Praha otevřelo nový val určený pro 
pozorování letadel, který se nachází u obce
Kněževes. Původní val musel být v květnu 
loňského roku zrušen, jelikož bránil stavbě
produktovodu leteckých pohonných hmot 
a plánovanému rozšíření perimetru letiště. 
Nový val je vyšší o téměř dva metry a oproti 
původnímu byl posunut o 51 metrů dále od 
přistávací dráhy.

Val v Kněževsi byl oblíbeným místem pro 
pozorování letadel a scházeli se na něm fo-
tografové, letečtí fandové, ale i turisté a rodi-
ny s dětmi. Z důvodu rostoucího leteckého 
provozu je však Letiště Praha nuceno zvy-
šovat svoje kapacity, což vyžaduje i stavební 
úpravy. Strategickou stavbou z pohledu bu-
doucího rozvoje letiště je i nový produktovod 
leteckých pohonných hmot a depo autociste-
ren. Právě nově vznikajícímu produktovodu 
musel původní kněževeský val ustoupit.
Po téměř devíti měsících vznikl v blízkosti 
původní plošiny val nový. Je vysoký 4,5 met-
ru a tvoří ho zemina o objemu 735 m 3 (objem 
zeminy v původním valu byl 465 m 3). Ná-
vštěvníci se k němu dostanou po nezpevněné 
štěrkové cestě, která vede od přilehlé komu-
nikace.

„Opětovné otevření valu je bezpochyby pozi-
tivní zprávou pro milovníky letadel i rodiny 
s dětmi, které jsou jeho častými návštěvníky. 
Do budoucna plánujeme vylepšení o dětské 
hrací prvky, aby malí návštěvníci měli ved-

le pozorování letadel možnost další zábavy. 
Tento krok je v souladu s dlouhodobou kon-
cepcí letiště neustále hledat další možná zlep-
šení poskytovaných služeb. Letectví je atrak-
tivní obor a pozorování letadel při vzletu či 
přistání budí stále u mnohých obdiv,“ říká 
Jiří Kraus, místopředseda představenstva Le-
tiště Praha, který je odpovědný mimo jiné za 
vztahy s blízkým okolím letiště.  
Letiště Praha se dlouhodobě snaží vychá-
zet vstříc fanouškům letectví a nabízet řadu 

možností, jak pozorovat z bezprostřední 
blízkosti vzlety a přistání zajímavých leta-
del. Kromě kněževeského valu se nedaleko 
letiště nachází i druhý val, který je situova-
ný u obce Hostivice. Spotteři, tedy fotogra-
fové letadel, mohou využít také speciálních 
otvorů v oplocení. Pro všechny návštěvníky 
letiště jsou pak z obou terminálů přístupné 

vyhlídkové terasy. Pokud chce zájemce vidět 
letadla a letištní techniku skutečně zblízka, 
může využít oblíbených exkurzí pořádaných 
Letištěm Praha, které zahrnují prohlídku nej-
zajímavějších míst letiště, jež nejsou veřejnos-
ti běžně přístupná.
 roman Pacvoň 
 Tiskový mluvčí Letiště Praha

 Letiště václava Havla Praha se změní

Podobu prostoru před novým Terminálem 2 
přiblíží architektonická výstava, která bude 
ve spojovacím objektu mezi terminály probí-
hat až do 11. června. Návrhy na úpravu ve-
řejného prostoru a dvou nových parkovacích 
domů vzešly z otevřené architektonické sou-
těže, které se zúčastnilo šest ateliérů z České 
republiky i ze zahraničí. Jako vítěze porota 
ocenila studio D3A.  
 Jakub Kovářů 
 Specialista externí komunikace

Letiště
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 obecní knihovna

vÝroČÍ aUTora / Karel václav rais 4. 1. 
1859 – 8. 7. 1926 
Byl český prozaik s regionálním zaměřením na 
Podkrkonoší a Hlinecko. Je jedním z představi-
telů českého literárního realismu a tvůrců tzv. 
venkovské prózy. Narodil se v Lázních Bělo-
hrad, vystudoval učitelský ústav v Jičíně a pe-
dagogem byl po celý život. Počáteční práce psal 
pro mládež, tyto práce souvisejí s jeho učitel-

ským povoláním, jejich cílem bylo vychovávat 
mládež. Téměř všechna díla vycházejí z podkr-
konošského venkova, jeho rodiště, které vášnivě 
miloval, a zabývají se sociální problematikou. 
Problémy neřeší, ale pouze je popisuje. Cha-
rakteristiku tvoří z velké části pomocí dialogu. 
Nejznámější díla: Kalibův zločin (1895), Západ 
(1899), Zapadlí vlastenci (1894), Na lepším 
(1901). Román Pantáta Bezoušek (1897) líčí pří-
hody  starého venkovana v Praze, který sem 

přijel navštívit svého syna a jeho rodinu. Tento 
venkovan je nositelem jeho myšlenek, kritizuje 
zde život v Praze, protože mu připadá naruše-
ný majetkem. Jedná se o idylu, v níž je vztah ro-
dičů a dětí vylíčen harmonicky). Starý Bezoušek 
přijíždí do Prahy k svému synovi, advokátovi. 
Spřátelí se zde s místními obyvateli a všichni si 
jej oblíbí. Nakonec u něj zvítězí stesk po rodné 
vesnici a z Prahy odjíždí.
 Pavel Bareš, knihovník
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