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Komise OÚ
 Informovanost občanů

Informační komise připravuje návrh projektu, který by měl 
zkvalitnit - ale hlavně urychlit - informovanost směrem k obča-
nům. Mimo rozhlas, vývěsky, web obce, Kněževák … by se tato 
informovanost měla týkat sms zpráv, mailových případně dal-
ších cest vedoucích k rychlejšímu předávání informací – např. 
při pořádání akcí obcí či spolky, havarijní stavy v obci, aktuální 
informace obce. 

Za Informační komisi Luděk Černý, 
předseda

 výlet pro seniory

V červnu dětem po náročném školním roce začíná období prázd-
nin, výletů a volno mnoho z nich tráví hodně času u prarodičů. 
Ještě než vyrazíte na prázdniny, zaškrtněte si v kalendáři datum 
sobota 7. 10. 2017. Tentokrát pozveme na výlet naše seniory.  Po-
jedeme navštívit jeden z méně známých zámků Zákupy u České 
Lípy. Pokud nám bude počasí přát, prohlédneme si barokní za-
hradu i anglický park. Z prohlídkových okruhů si budeme moci 
vybrat -  1. Zámek za císaře Ferdinanda I. (v délce 50 minut) nebo 
okruh 2. celým zámkem (v délce 100 minut - pro ty zdatnější ☺). 
Poté dopřejeme odpočinek unaveným nohám a půjdeme se ob-
čerstvit do nedalekého penzionu „V podzámčí“. Jako překvapení 
na vás bude čekat kulturní program. V podvečer se vrátíme zpět 
autobusem do Kněževsi. Akci pro seniory pořádá OÚ Kněževes 
a organizačně zajišťuje Spolek Havlíček a Obec Baráčníků Kně-
ževes. 
Pozn.: 30.6. dětem začínají prázdniny, některým z nás zaslou-
žená dovolená a mnohým prarodičům hlídací období. Přejeme 
všem našim občanům pohodové prázdniny, krásné počasí, mno-
ho úžasných zážitků. Dávejte na sebe pozor, zejména při ces-
tování a nezapomeňte zásady bezpečnosti připomínat i dětem. 
Také při sportování používejte ochranné pomůcky. A prosba na-
konec. Pitný režim je důležitý! Když zvládnete donést ke sporto-
višti plné lahve s nápoji, odneste prosím zpět s sebou ty prázdné. 
V obci máme několik míst s kontejnery na odpad. Je vizitkou nás 
všech, jak to u nás vypadá. 

 Za Školskou a sociální komisi Ivana Roučková, 
 předsedkyně

Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
V dnešním vydání 
„Kněževáka“ budu 
pokračovat v duchu, 
v němž jsem v prv-
ním letošním čísle 
skončil.

Ve věci autobusů společnosti Amazon lze 
konstatovat, že se počet průjezdů snížil. Stá-
le je v jednání dopravní opatření, které je na 
odboru dopravy v Černošicích a na Středo-
českém kraji. 14.6. jsem v Kolíně jednal s paní 
hejtmankou. O schůzku jsme žádali několik 
měsíců společně s obcí Hostouň. Tento ter-
mín a místo vybrala paní hejtmanka. V rám-
ci zlepšení bezpečnosti byl snížen živý plot 
podél Hlavní silnice. Někteří občané by ten-

to plot odstranili, ale OZ tento živý plot po-
nechá, protože dle názoru neslouží jen jako 
zeleň, ale pro bezpečnost má svůj význam. 
Poblíž silnice musíme být opatrní, hlavně je 
třeba dávat pozor na děti.
 
I letiště Praha splnilo svůj závazek a instalo-
valo mobilní WC u vyhlídkového valu. Spo-
lečně se staráme o to, aby pořádek u vyhlíd-
kového valu byl zajištěn. Sekání zelených 
ploch pokračuje vcelku dobře. Firma pana 
Chládka nám tak jako každý rok pomáhá 
s příkopy. Oprava kaple je též dokončena. 
Letos se tam dodělají jen drobnosti. Více se 
můžete přesvědčit při její návštěvě. Premiéru 
si kaple odbyla v neděli 28. 5. 2017 při vítání 
občánků. Všem přítomným i přespolním se 
prostory kaple moc líbily. 
 Nové víceúčelové hřiště je po stránce vyba-
vení hotové. Zbývá dokončit sadové úpravy. 

Terénní úpravy zajistila firma pana Červe-
ného. Odvoz přebytečné sutě zajistila firma, 
která používala naši komunikaci, jako náhra-
du za jejich použití. 
 
V letošních měsících by měly začít opra-
vy obecních komunikací, a to v ulici Nad 
Mostem, chodník Na Staré silnici, část ulice 
U Zbrojnice a část ulice Nad Hřištěm. Nákla-
dy by měly být cca 3,2 mil. Kč. Část nákladů 
bude pokryta z daru letiště Praha. V měsíci 
květnu proběhla několikátá revize ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR zaměřená 
na „lipovou alej“. Po sedmi letech od ko-
laudace je to něco jako nadbytečné prudění 
obce. Doufejme, že se věc vyřídí ke spokoje-
nosti obce.
 

Stanislav Kettner
starosta obce
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Usnesení OÚ
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes, 

ze dne 20. 3. 2017

 ZO bere na vědomí:

• zprávu starosty p. Kettnera o činnosti 
Rady a Zastupitelstva obce od zasedání ZO 
v prosinci 2016.
• informaci místostarostky Ing. Vlčkové 
ohledně jednání s a.s. Letiště Praha, CT 
Park, Amazon (spolu s Dobrovízí a Středo-
kluky) a o setkání starostů na KÚSK
 
 ZO schaluje:

• celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet za rok 2016 spolu se zprávou o vý-
sledcích přezkoumání hospodaření za rok 
2016, kterou vydal Krajský úřad Středočes-
kého kraje,
odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 5 – 
bez výhrad.
• účetní závěrku obce za rok 2016.
• účetní odpisový plán pro rok 2017.
• úpravy oplocení venkovních prostor 
u kulturního domu.
 
 ZO ukládá Radě obce:

• projednat s Policií ČR a KÚSK – odbor 
dopravy možnosti řešení zklidnění dopra-
vy v obci (zpomalovací semafor apod.).

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 24. 4. 2017

 ZO schvaluje:

• pálení čarodejnic (30.4.2017 v 19,30 bude 
položena kytice u památníku padlých, ha-
siči připraví vatru a zajistí bezpečný prů-
běh pálení, M.Kratochvílová zabezpečí 
občerstvení).
• návrh rozpočtu na restaurování sochy 
Jana Nepomuckého v obci ve výši cca 200 
tis. Kč, práce provede p. Tamchyna.
• stravování v Mateřské škole – od 1.5. 2017 
nová smlouva se Střední integrovanou ško-
lou ve Středoklukách na dobu neurčitou, 
obědy budou dražší o 5,86 Kč na 1dítě/den, 
v období květen-červen 2017 bude zvýše-
nou částku doplácet OÚ Kněževes. 
• Čaje pro seniory – nově bude hrát kapela 
p. Oplta, budou pozváni i senioři z okolních 
obcí, zajistí Ing. Vlčková a Mgr. Černý, ter-
mín bude upřesněn na dalším zasedání OÚ.
• 28. května od 10,30 proběhne v místní 
kapli vítání občánků.
 
 ZO bere na vědomí:

• Byl zaslán další dopis na MěÚ Černoši-
ce – odbor dopravy,  týkající se neustálých 
stížností občanů Kněževsi na vzrůstající 
dopravu v obci a instalace světelných zpo-
malovacích semaforů.
• Starosta obce p. Kettner znovu jednal  
s p. Sovičkou ohledně osazení dopravních 
značek v obci.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 29. 5. 2017

 ZO schvaluje:

• návrh ředitelky Mateřské školy o přijetí 
16 dětí pro školní rok 2017/2018.
• opravu (repasi) podvozku pod hasičskou 
stříkačku SDH v ceně 35 000 Kč + DPH.

 ZO souhlasí:

• s dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo „Intenzi-
fikace ČOV Tuchoměřice“, který upravuje 
prodloužení zkušebního provozu ČOV do 
31. 12. 2017 za cenu 62 804 Kč.

 ZO ustanovuje:

• komisi ve složení p. Kettner, p. Červený, 
pí Vlčková pro výběrové řízení na opra-
vu komunikací v ulicích Nad Mostem,  
U Zbrojnice, Nad Hřištěm a Na Staré sil-
nici za předpokládanou cenu 3 mil. Kč vč. 
DPH. ZO ukládá Komisi pro rozvoj obce 
a životního prostředí, aby zpracovala tech-
nické řešení oprav, zejména pro ulici Nad 
Mostem.

 ZO souhlasí:

• s uzavřením smlouvy o připojení domů 
čp. 30 a 100 v ulici U Ouvalky k plynové 
distribuční soustavě.

vítání občánků
Čtvrtou květnovou neděli se v Kapli sv. Václava konalo vítání malých kněže-
váčků. Tentokrát až 14 dní po Svátku matek, který je pro tento slavnostní obřad 
pro naši obec téměř pravidlem. Počkali jsme na malou Stellinku Botkovou, kte-
rá nemohla být se svými rodiči 14. května přítomna. V jedné básničce se praví, 
že „když zavoní někde heřmánek, narodí se děťátko“. V Kněževsi od loňského 
jara zavoněl pětkrát, protože se narodily 3 holčičky a 2 chlapečkové. Nejmladší 
Martínek se ohlásil svým prvním pláčem až letos v květnu. Starosta obce přivítal 
Lucinku Zelenkovou, dceru Martiny a Radka Zelenkových; Stellinku Botkovou, 
dceru Elišky a Ondřeje Botkových; Beatku Jakubův, dceru Lucie Mudrové a Jana 
Jakubův; Michálka Vidmana, syna Jany Fardové a Jakuba Vidmana a Martínka 
Hanuše, syna Kristýny a Jana Hanušových. Všechny tyto děti jsou v obci hlášeny 
k trvalému pobytu. Od obce malí kněževáčci obdrželi tradičně knížku s věno-
váním, finanční dárek a další dárečky jim předali i zástupci Baráčníků, Hasičů 
a letos poprvé také Spolku Havlíček. Recitaci a zpěv stejně jako každým rokem 
připravila se žáky základní školy paní Mgr. Iva Farová a paní Iva Roučková. 
V kapli je již nainstalováno osvětlení, květinová výzdoba a bezpečnostní mříže. 

Celkový dojem ve srovnání se stavem pře 5 lety musí každého pohladit po duši. 
Jsme moc rádi, že to mohou ocenit i okolní obce. 8. června 2017 zde byla opět pře-
dávána maturitní vysvědčení absolventům Integrované střední školy Stanislava 
Kubra Středokluky.
 Ing. václava vlčková

Obecní úřad
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Obec
 Pokácené stromy

Na žádost pana Josefa Zajíce a paní Jaro-
slavy Vilímkové byly pokáceny 2 stromy 
v ulici Nad Mostem. Důvodem bylo zabez-
pečení přístupu na parcely pro 5 rodinných 
domů.
 
 amazon

Průjezd autobusů z Amazonu obcí byl ře-
šen na úřadě Středočeského kraje. Starosta 
p. Kettner osobně jednal s hejtmankou pí 
Jermanovou. Ze strany kraje bude stížnost 
obce prověřena a následně řešena.
 
 Borovice

V prostorách za Ouvalkou u potoka byla 
vysazena borovice z důvodu uschlého 
dubu, který tam v loňském roce zdarma 
vysadil pan Červený. Příčiny uschnutí stro-
mu se nepodařilo zjistit. 
 
 Fauna a flora v Kněževsi

V letošním roce se realizuje projekt mapo-
vání fauny a flory v Kněževsi a okolí. Kon-
cem roku bychom měli mít první výsledky. 
Získané informace budou součástí Naučné 
stezky v Kněževsi. Po její trase se budou in-
stalovat informační cedule s popisky.
 
 chodník přes přejezd

Obce Kněževes a Středokluky se dohodly 
na dokončení spojovacího chodníku na vla-
kovém přejezdu mezi Kněževsí a Novými 
Středokluky. Veškeré finanční a administ-
rativní práce zajistí obec Středokluky. 
 
 Svoz odpadu

Odvoz popelnic na směsný odpad od byto-
vých jednotek společností Regios je každý 
sudý pátek od 6.00 po celý den.

 Oprava křižovatky

Opravu křižovatky u železničního přejezdu 
v ulici Na Staré silnici a ulici K Nádraží za-
jistila společnost EUROVIA na své náklady.
 
 Úklid obce

Úklid obce je jednou z dominantních čin-
ností obce. Ta se snaží, aby v době 
zimní byl včas odklizen sníh, na podzim 
odstraněno listí a v současné době byla 
např. včas posekaná tráva … V obci tuto 
činnost celoročně zajišťuje pan Petr Berka. 
V současné době s úklidem v obci pomáhá 
pan Jaroslav Čipera a Petr Matiášek. 
 
 Stoly v KD

Kulturní dům v Kněževsi funguje hlavně 
jako centrum sportovních a kulturních ak-
tivit. Pochopitelně k tomu patří stůl a židle. 
Stoly byly již v nevyhovujícím stavu. Proto 
se obec rozhodla nechat stoly opravit. A tak 
kdo přijde na akci do KD, bude sedět u no-
vého stolu. 
 
 Stání kamionů u cTP

Na zasedání zastupitelstva obce byla vzne-
sena stížnost, že na silnici v zatáčce u hal 
CTP (bývalého ALP) v Kněževsi často stojí 
kamióny a překážejí v dopravě. OÚ v sou-
časné době prověřuje oprávněnost připo-
mínky a v případě potvrzení bude celá zá-
ležitost postoupena Policii ČR.
 
 vyhlídkové valy

Občané si stěžovali na nepořádek v okolí 
vyhlídkového valu v blízké lokalitě obce. 
Obec následně jednala s vedením Letiště 
a výsledkem je, že Letiště u vyhlídkového 
valu umístilo WC od firmy Toi Toi a zajiš-
tuje jeho pravidelný servis.
 
 Kaple sv. václava

Rekonstrukce Kaple sv. Václava byla úspěš-
ně dokončena – byly instalovány vchodové 
kovové mříže, nové interiérové osvětlení 
a řada dalších doplňků. Kaple bude slou-
žit pro různé akce obce a církve - vítání ob-

čánku, předávání maturitních vysvědčení, 
křty, pohřby, svatby, různé kulturní akce 
včetně výstav apod.

 Oprava sochy

Na základě restaurátorského záměru se 
v současné době provádí restaurování so-
chy Sv. Jana Nepomuckého a podstavce 
v Kněževsi. Socha stojí u křižovatky
s odbočkou na hřbitov a sportovní areál. 
Práci provádějí ak. sochař Jan Brada a Mar-
tin Tamchyna. Oprava byla již nutná, ne-
boť plastika byla pokryta na většině míst 
černou krustou, řasami, mechy a lišejníky 
což způsobovalo biocidní zvětrávání. Na 
několika místech socha vykazovala erozi 
materiálu. Ale více se dočtete v příštím čís-
le Kněževáka, do kterého nám pan Brada 
přislíbil napsat článek právě o probíhající 
opravě.
 
 Změna v pediatrické ordinaci

Koncem března letošního roku ukončil 
v Kněževsi svou pediatrickou praxi pan 
MUDr. Aleš Pokorný se svou zdravotní 
sestrou paní Emou Pavlíkovou. Pan doktor 
zde působil téměř 30 let a sestřička ještě 
déle. Za obec se s nimi přišli rozloučit sta-
rosta s místostarostkou, poděkovali jim, 
popřáli hlavně pevné zdravíčko a předali 
dárek a zarámovanou fotografii zdravotní-
ho střediska s věnováním.
U dětí a jejich rodičů byli oba oblíbeni díky 
své laskavosti, starostlivosti, vstřícnosti 
a zkrátka tomu, že z jejich počínání byla 
cítit láska k dětem a nejen běžná pracovní 
povinnost.
Od dubna 2017 vystřídala pana MUDr. Ale-
še Pokorného paní MUDr. Blanka Staňová.
 Ing. václava vlčková

v průběhu uzávěrky časopisu Kněževák 
jsme obdrželi velmi smutnou zprávu, že 
pan MUDr. Aleš Pokorný, cSc. dne 25. 
června zemřel ve věku nedožitých 85 let.
Poslední rozloučení se bude konat v pá-
tek 14. července 2017 v 11,15 hodin v ob-
řadní síni krematoria v Praze – Motole.

 Rozhovor

Petr Matiášek je jedním z pracovníků, kteří 
pečují v obci o pěkný vzhled autobusových 
zastávek. Při jednom takovém setkání jsem 
se Petra zeptal, jaký má pocit, když musí 
po vandalech zastávky uklízet a mýt po-
stříkané stěny. Řekl: „… je to hrozná práce, 
čistit to počmárání nepřeji nikomu. A taky 
je to práce zbytečná. Obec to stojí jenom 
peníze. Ten kdo takové věci dělá, by potře-
boval pořádně vynadat ...“ S jeho výrokem 
je nutno jenom souhlasit. Ale kde se stala 

chyba? V rodině, ve škole, ve volnočaso-
vých aktivitách … Můžete porovnat krásné 
posezení při čekání na autobus v upravené 
zastávce a pak stav zastávek pomalova-
ných vandalem…  Luděk Černý

 nehoda

V květnu se opět kousek od Pilot Clubu 
bouralo. Tentokráte však došlo jen na ple-
chy aut. Vyjíždějící auto z přilehlé byto-
vé jednotky se srazilo s autem jedoucím 
z Kněževsi. Důvodem prý byla snížená 
viditelnost směrem k obci z důvodu vy-
sokého porostu. OÚ neprodleně tento 
keřový porost snížil do výšky zajišťující 
bezpečnou viditelnost oběma směry na 
silniční komunikaci.  R 
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 Připomínky - nové hřiště

Vážení občané, jistě Vám neunikl fakt, že 
na místním sportovním hřišti byly před 
novou klubovnou TJ Sokol Kněževes in-
stalovány herní a sportovní prvky. A to jak 
pro děti, tak dospělé. Obec chtěla zpestřit 
dospělým i malým chvíle, které budou trá-
vit při sportování. Instalaci prováděla pro-
fesionální firma Bonita Group Service s.r.o. 
- z řad občanů a maminek byly vzneseny 
připomínky na jejich používání. Připomín-
ky neprodleně projednala Rada obce. Byla 
kontaktována firma s požadavkem na vyjá-
dření se k připomínkám. A zde jsou jak při-
pomínky, tak i vyjádření firmy, za kterou 
jednal pan Filip Kubánek:
 
- malý sklon (úhel) lanovky – ze strany 
firmy bude překontrolováno a upraveno 
včetně dotažení lana
- schůdky na prolézačce jsou od sebe dost 

vzdáleny - schůdky musí splňovat normu 
EN 1176, která je na herní prvky pro děti ve 
věku 3 – 14 let, pokud na schůdky půjdou 
menší děti, půjde to ztěžka
- houpačka je příliš nízko - houpačka musí 
splňovat normu EN 1176, která udává, že 
houpačka musí být ve výšce 40 – 60 cm, fir-
ma volí střední cestu a dáváme houpačku 
do 50ti cm
- skluzavka málo “klouže” - stejně jako 
předchozí prvky musí skluzavka též spl-
ňovat normu EN 1176, u skluzavky nejvíce 

záleží na oblečení dítěte, pokud na ni půjde 
dítě v outdoorovém oblečení, které bývá 
často pogumované, skluzavka klouzat ne-
bude, naopak v bavlněném oblečení bude 
skluzavka bez problémů svištět.
 
Co se týče sportovní konsole pro dospě-
lé, bude u ní umístěn návod, jaké cviky je 
možno na ní využít.

 Luděk Černý, 
 radní

 Papua nová Guinea – přednáška

Dne 11. 3. 2017 se konala přednáška, beseda 
a promítání s cestovatelem Martinem Pulkráb-
kem v KD Kněževes. Kdo si našel čas a zúčast-
nil se, rozhodně nelitoval. Vyprávění bylo veli-
ce zajímavé a všichni přítomní skoro 2 hodiny 
napjatě poslouchali. Martin poutavě líčil život 
místních domorodců v pralese, každodenní 
starosti s obživou, jejich úžasné schopnosti, 
které jsme my již ztratili a jak naše civilizace 
tyto kmeny začíná ovlivňovat. Některé přího-
dy byly úsměvné, jiné nutily k zamyšlení. Se-
tkání bylo doplněno výstavou předmětů z Pa-
pui dovezených. Jednalo se například o šípy 

a oštěpy na lov zvěře, štíty na ochranu před 
zlem, masky určené pro slavnostní příležitosti, 
dýky z kostí kasuára a dalších zvířat, ale i růz-
né sošky, z nichž každá měla svůj význam. Za 
pozornost stála kamenná sekera, která držela 
v topůrku pouze za pomoci přírodních vláken. 
Na konci zbyl prostor i pro dotazy a nebylo 
jich málo. Martinovi bych touto cestou ráda 
poděkovala za příjemně prožitý večer pro 
mě i všechny přítomné. Pan Pulkrábek také 
rád a moc pěkně maluje. Pokud by byl zájem, 
možná by se nechal přesvědčit a vystavil u nás 
v KD i některé své obrazy. Zatím měl několik 
výstav, mimo jiné i v Galerii Šestka. 
 Iva Farová

 Čarodějnice 2017

A opět to byl zážitek procházet se obcí 
v období „čarodějnic“. U místní ZŠ byl pří-
mo jejich „slet“ . Je vidět, že občané mají 
smysl pro kreativitu. Jedna „čarodějnice“ 
krásnější něž druhá … nejenom děti muse-
ly být nadšeni.  R

Poděkování / Chtěla bych moc poděko-
vat všem, kteří se zúčastnili sletu našich 
čarodějnic na našich zahradách, domech 
a stromech. Byly více propracované 
a krásné a bylo zajímavé procházet naší 
obcí a nacházet další. Věřím, že příští 
rok se nám jich slétne ještě více. Děkuji. 
 Magda Čefelínová a spol.

… a něco z dílny na „výrobu“ čarodějnic. 
Vzorem pro nás by mohli být žáci naší ško-
ly. Pár hadříků, provázky, proutí, nůžky, 
pastelky, … a čarodějnice je hotová. Ono se 
to řekne, ale chce to čas a hlavně myšlenku, 
jak ta čarodějnice má vypadat. Výsledek je 
však vždy perfektní .  R
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 eLeKTROBAnD v Kněževsi

V sobotu dne 17. června 2017 zavítal do 
naší obce Elektroband Pavla Zedníka se 
zpěváky paní Ivanou Brožovou a panem 
Josefem Opltem. Jejich vystoupení se ko-
nalo místo Čajů pro seniory a účinkující 
si hned získali i publikum kněževeského 
kulturního domu. 

Kromě písniček Lásko moje nejkrásnější, 
Nikdy se nevrátí pohádka mládí, Den sva-
tební, Bílé konvalinky, Už kamarádi poma-
lu stárnem, To slůvko maminka a mnoha 
dalších pan Oplt také vzpomínal na své ži-
votní zážitky, vyprávěl vtipy a připomněl 
i to, že kdysi pracoval v Poldi Kladno. 
V roce 1981 absolvoval konzervatoř, kde 
získal vzdělání umělecké. 

Již v roce 1970 se stal vítězem celostátní 
soutěže zpěváků popmusic „Talent 70“. 
Od roku 1984 je sólistou Hudebního diva-
dla v Karlíně. K jeho nejznámějším rolím se 
řadí Popiel v Nedbalově Polské krvi, Vác-
lav z Podskaláka či Pluto v Offenbachově 
Orfeovi v podsvětí. 
Paní Ivana Brožová je od roku 1988 sólist-
kou Hudby Hradní stráže a Policie ČR. 
V roce 1984 získala 2. místo v celonárodní 
soutěži „Hledáme nové talenty“ v Jihlavě.
V sále kulturního domu se sešli také obča-
né ze Středokluk, Hostouně, Dobrovíze, 
Hřebče, Tuchoměřic, Unhoště, Lidic, Klad-
na, Prahy … Škoda jen, že kněževeských 
nepřišlo více. Celkem si přišlo poslechnout 
krásné písničky, zazpívat si a zatancovat na 
cca 90 občanů.

Vstupné bylo dobrovolné; vystoupení bylo 
uhrazeno z prostředků obce a organizátory 
byli Ing. Václava Vlčková, Mgr. Luděk Čer-
ný za pomoci místních volejbalistů.
Protože pan Josef Oplt oslavil 7. června své 
70. narozeniny, nesměla chybět na závěr 
kromě poděkování také gratulace a kvě-
tiny od místostarostky obce a dlouhý po-
tlesk opravdu spokojeného publika.
 Ing. václava vlčková

 Obecní knihovna

vÝROČÍ AUTORA (14)-2/2017 / 
John Galworthy 14. 8. 1967 – 31. 1. 1933
Narodil se v jižní Anglii. Jeho otec – úspěšný právník – si přál, 
aby v této dráze pokračoval. John proto vystudoval námořní právo 
v Oxfordu. V roce 1889 získal doktorát, vydal se na cesty a na svých 
plavbách poznal skoro celý svět. Střet s pokryteckou morálkou ho 
inspiroval k napsání souboru povídek Ze čtyř stran světa (1897). 
Úspěch mu přinesl teprve román Ostrov pokrytců (1904). Téhož 
roku mu zemřel otec a John jakožto jediný syn zdědil značný ma-
jetek, který mu zajistil celoživotní finanční nezávislost. V roce 1906 

vyšel román Vlastník, první díl ságy o Forsytech. Následovaly 
čtyři samostatné romány Venkovské sídlo (1907), Bratrství (1909) 
a Tmavý květ (1913), které z různých úhlů líčí život, psychologii 
a morálku britské aristokracie. Kromě toho napsal sérii úspěšných 
dramat. 
K tématu Forsytů se vrátil až po 1. světové válce, kdy vyšel druhý 
díl V pasti (1920) a třetí díl K pronajmutí (1921). Tak spatřila světlo 
světa Sága rodu Forsytů. V letech 1924 – 28 vydal druhou trilo-
gii o rodu Forsytů s názvem Moderní komedie a v roce 1932 třetí 
trilogii Konec kapitoly. Za své celoživotní dílo obdržel řadu cen 
i čestné doktoráty a byla mu udělena Nobelova cena za literaturu. 
 Pavel Bareš, knihovník

 výlov rybníka

Několik fotografií z výlovu rybníka 
„Čermačky“ v Kněževsi zaslala 
Eliška Botková. Pozitivní jev je ten, 
že raci v rybníku stále žijí.  R

 Společnost Persa a.s. 

v loňském roce rozšířila svou činnost. V rámci roz-
šiřování postavila kolem svého objektu zvýšenou 
zeď za účelem odhlučnění provozu od obytných 
částí obce. Zeď byla postavena se souhlasem sou-
sedů a OÚ.  R



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 2/2017 7

Historické okénko
 rok 1934 

Z kroniky obce Kněževes
Tento rok byl všeobecně nepříznivý, suchý, 
čímž trpěla úroda zvláště v krajích písči-
tých. Rovněž ve vedlejší obci byla úroda, 
jakou málokdo pamatuje. V měsíci dubnu 
i květnu byly nezvyklé teploty v ten čas, 
které dostoupily až 28°C ve stínu. Deš-
tě malé, téměř žádné. Podle toho i úroda. 
Obilí bylo nízké, někde i nevymetané, 
předčasně dozrálé. Žně, které jindy začína-
jí koncem července, počaly v tomto roce 15. 
července. K zajištění cen hospodářských 
plodin zaveden státem „obilní monopol“ 
s cenami pevně stanovenými. 
Cena 1q pšenice asi 160,- Kč.

Podpůrný a vzdělávací spolek „ Havlíček“ 
oslavil dne 20. května svoje 10 leté spolko-
vé trvání. Dopoledne měl slavnostní val-
nou hromadu, odpoledne průvod obcí, pi-
etní položení kytice před pomník padlých, 
koncert a zábava ve spolkové místnosti 
u Bělských.

V měsíci březnu dostavili se k odvodům 
v Ruzyni ze zdejší obce mladíci v počtu 8, 
z nichž odvedeni 3.
„Sokol“ zdejší uspořádal 3 divadelní před-
stavení dne 1. 4. „ Zavadilka vdává dceru“, 
6. 5. „Jak jsem se měl po smrti“, 11. 11. 
„Libuňský jemnostpán“, 28. 11. dětskou 
besídku, 26. 12. vánoční besídku a v lednu 
sokolský ples.
Spolek dobrovolných hasičů pořádal v led-
nu hasičský ples.

Spolek Havlíček pořádal 2 divadelní před-
stavení; fotbalový klub „Sparta“ 2 taneční 
zábavy. Obecní knihovna čítala v tomto roce 
497 svazků; 74 čtenáři přečetli 1312 knih.

v tomto roce zemřeli: 1. ledna Franti-
šek Čermák, mlynář z č.p. 31, stár 80 let; 
4. ledna Barbora Brčková, dělnice, v č. 63 
ve stáří 77 let; 13. března František Srnec, 
deputátník v č.p. 40, stár 68 let; 18. srpna 
Marie Kubrová, manželka rolníka z č.p. 39 
ve stáří 56 roků. 2. 11. Václav Brož, bývalý 
deputátník, zabit nákladním autem; 9. 12. 
František Stříbrný, rolník v č. 29, stár 75 
let; zemřel bez potomků. Jím vymírá jeden 
z nejstarších rodů Stříbrných v Kněževsi.

 Přepsala Ing. václava vlčková, 
 kronikářka

Mateřská 
škola
 Den dětí s papuchalkem

Ve čtvrtek 1. června jsme si ve školce užily 
Den dětí. O zábavu se postaral pan Šimon 
Pečenka. Pro děti uspořádal zahradní dis-
kotéku se soutěžemi. Nechyběly ani oblí-
bené balónky. To nejlepší přišlo na závěr: 
každý dostal svého vlastního plyšového 
papuchalka. 

Celý týden se totiž ve školce nesl v duchu 
papuchalků. Jedná se velmi roztomilého 

ptáčka, který se trochu podobá papouš-
kovi, trochu tučňákovi, trochu tukanovi 
a možná trochu i kachně. Žije na Islandu, 
živí se rybami, umí se potopit do hloubky 
70 metrů! My jsme si o papuchalcích poví-
dali, promítali jsme si přírodovědné doku-
menty, prohlíželi jsme si obrázky. Přečetli 
jsme si hned několikrát příběh o dvou pa-
puchalcích - kamarádech Petrovi a Pavlovi 
od Petra Horáčka. Kreslili jsme obrázky, 
vybarvovali omalovánky, skládali puzzle. 
A na Den dětí byl celý papuchalkový pro-
jekt zakončen rozdáváním roztomilých 
plyšáků.

A co vy? Znali jste tohoto živočicha?
 vaše školka

Základní 
škola
 výjezd do velké Británie 31. 5. 2017

Je středa a  my vyrážíme na dlouhou cestu 
do Velké Británie. První zastávka je v Aši, 
kde nabíráme 50 žáků tamějšího gymnázia 
s doprovodem. Cesta ubíhá bez komplikací.
1.6. Před 5. hodinou ranní vjíždíme do Lon-
dýna, hned vyrážíme: katedrála sv. Pavla, 
Tower Bridge, Tower of London a mnoho 
dalších památek. Večer nás čeká první se-
tkání v anglických rodinách. Kolem 19,30 
hod. přijíždíme do Oxfordu – Cowley na 
meeting point a my, plni napětí, čekáme, 
kdo si nás odveze.
2.6. Ráno si vyprávíme zážitky z rodiny 
a předháníme se, kdo měl co dobrého k ve-
čeři. Večer se zase na své „rodiče“ či spíše 
„prarodiče“ těšíme. Čeká nás Stratford, 
Warwick a Oxford. Ve Stratfordu jsme na-

vštívili dům Williama Shakespeara a pro-
hlédli městečko, ve Warwicku na středově-
kém hradě jsme strávili krásné odpoledne, 
účastnili se ukázky Války růží mezi Yorky 
a Lancastery a na závěr si prohlédli univer-
zitní město Oxford.
3.6. Vyrazili jsme do lázeňského města 
Bath, viděli slavné Stonehenge. V Salisbu-
ry jsme si prohlédli katedrálu, nakupovali, 
při cestě jsme zahlédli křídového 
koně. Poslední večer a noc v rodi-
nách, nikdo tam nic nezapomněl. 
Při putování Anglií v autobuse 
zpíváme.
4.6. Bohužel po nočním útoku 
upravujeme odpolední program 
v Londýně.  Poslední den v An-
glii začal návštěvou letního síd-
la královny ve Windsoru a pak 
zpátky do Londýna.  Procházku 
jsme zahájili v Kensingtonských 
zahradách, přes Hyde Park jsme 
došli k Buckinghamskému palá-
ci, navštívili Madame Tussauds 

muzeum, kde jsme měli spoustu zážitků, 
proběhli jsme Picadilly Circus, Leicester 
Square, Trafalgarské náměstí a pak z bez-
pečnostních důvodů udělali okružní jízdu 
autobusem. Zpět jsme opět jeli Eurotunne-
lem přes Francii, Belgii a Německo a dora-
zili kolem poledne zpět do Středokluk.
 Ivana Bádalová, 
 ZŠ Středokluky
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 noc s Andersenem 2017 

31. 3. – 1. 4. proběhla na naší škole již po-
druhé Noc s Andersenem. Vzhledem ke 
kladným ohlasům z loňského ročníku byla 
letošní účast dětí o hodně větší. Akce se zú-
častnili žáci 2. – 5. ročníku v počtu téměř 
90 dětí. 
Sponzorem této akce se stal opět zásilkový 
obchod Amazon. Jeho zástupci připravili 
krásnou výzdobu tříd, dárky pro děti, ob-
čerstvení a hlavně vydařenou exkurzi do 
Amazonu. 
Všichni se zaujetím následovali pohádko-
vé bytosti, které děti provázely provozem. 
Žáci se dozvěděli nejen zajímavosti o práci 
v zásilkovém obchodě, ale zároveň plnili 
i zajímavé úkoly.Škola také obdržela dár-
kový poukaz na e-knihy.
Tématem letošního nocování byl komik-
sový časopis Čtyřlístek. Práce s ním byla 
motivací pro další činnosti: čtení, vyprávě-

ní, dramatizaci a kreslení. I letošní přespá-
ní ve škole se líbilo a všichni se těšíme na  
další ročník.
 Za ZŠ Středokluky
 Irena Houbová a Iva Farová

 Škola v přírodě

 15. – 21. 5. 2017, Skryje

Jako každý rok jsme opět zavítali na školu 
v přírodě do Skryjí u Rakovníka. Tentokrát 
jsme pobyli o den déle, abychom nepřišli 
o akci Den lesů ČR, která probíhá každoroč-
ně v okolí hájovny Emilovna u Karlovy Vsi. 
Pestrý program a trasa s plněním zajíma-
vých úkolů děti velice zaujaly a i dospělí 
návštěvníci se dozvěděli mnoho zajíma-
vostí o lese a lesním hospodaření. 
Nechyběly ani dílničky, ve kterých si mohli 
všichni vyzkoušet tvoření ze dřeva a pří-
rodnin, zajímavý byl i pohled na řezbáře 
s motorovou pilou pana Libora Belfína, kte-

rý před zraky všech vyřezal krásnou sovu. 
Na závěr byla připravena bohatá tombola. 
Celý týden nám přálo počasí, tak-
že jsme většinu času trávili 
venku. Také strava byla vy-
nikající, žáci si moc chválili 
paní kuchařky. Čas tam utekl 
jako voda a některým dětem 
se ani nechtělo domů, i když na 
své blízké se každý těšil.
Přikládáme slohové práce a ob-
rázky žáků na téma Škola v pří-
rodě a budeme se snažit zajistit 
Skryje i na příští rok. 
 Iva Farová a Irena Houbová, 
 paní učitelky 3. a 4. třídy 

Prázdninový provoz PID 1. 7. 2017 – 2. 9. 2017
Každý rok cestuje o letních prázdninách pražskou hromadnou 
dopravou méně cestujících. Řada Pražanů je na dovolených, žáci 
a studenti na prázdninách a tento počet cestujících zdaleka nedo-
rovná rostoucí počet turistů, kteří do hlavního města přijíždějí. 
Téměř jedinou možnost, jak si vzít volno, má i skupina několika 
tisíc řidičů metra, tramvají i autobusů. Právě z těchto důvodů jsou 
prázdniny obdobím, kdy dochází k mírnému prodloužení interva-
lů na většině linek PID a současně probíhá větší množství rekon-
strukcí komunikační i kolejové sítě.

Metro
Na všech linkách dojde v pracovní dny k prodloužení intervalů 
o 1-2 minuty. 7. srpna bude po sedmiměsíční rekonstrukci znovu 
otevřena stanice Jinonice na lince B.
 
Tramvaje
Po dobu prázdnin bude ve špičkách pracovních dnů prodloužen 
interval tramvají ze 4 až na 12 minut. Dojde k nárůstu bezbari-

érových spojů v tramvajové síti a k většímu využití nejnovějších 
tramvají 15T. O letošních prázdninách mohou turisté směřující na 
Pražský hrad také poprvé využít v březnu zavedenou nostalgic-
kou tramvajovou linku 23, která v úseku I. P.
Pavlova – Malostranská – Pražský hrad – Malovanka posiluje pro-
voz linky 22.
 
Autobusy
Na většině městských autobusových linek dojde k úpravě jízdních 
řádů na prázdninový provoz. V ranní špičce pracovních dnů se 
prodlouží interval z 6 na 7,5 minuty, odpoledne ze 7,5 na 10 minut. 
 
vlaky
Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle 
platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich netýkají (jen 
v ojedinělých případech je zrušen školní spoj).
 
 Zdroj: PID – Informační zpravodaj č.12 / 2017

Základní škola

(obr.:  Rozárie Kuchařová)
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 Fotbal

90 let výročí fotbalu v Kněževsi
3. června proběhly oslavy fotbalu v Kně-
ževsi. Sportovní fenomén naší obce se zde 
hraje již 90 let. Ve 14:00 se začínalo na hři-
šti, kde se postupně scházeli téměř všich-
ni fotbalisté či osoby, které měli v historii 
co do činění s fotbalem. Bývalí i současní 
hráči si s chutí zahráli fotbálek a ostatní 
u pivka a při sledování zajímavého zápasu 
vzpomínali na bývalé časy. 
Atmosféra byla přátelská a vtipná. V pod-
večer jsme se sešli v Maštali, kde probíhala 
projekce fotek a videí dochovaných z his-
torie. Velmi povedená akce, která by se 
mohla konat každý rok.
 
Fotbalová sezona je u konce a náš fotbalo-
vý tým nemá důvod oslavovat, ba naopak. 
Po 4 letech TJ Sokol Kněževes z posled-
ního místa padá do IV. třídy. Náš tým po 
podzimu neměl dobré vyhlídky, ovšem 
bídné jaro, kde jsme vydřeli pouhé 2 body, 
nás nasměrovalo o soutěž méně. Ne vždy 
však výsledek odrážel vývoj zápasu. Ně-
kolikrát jsme odehráli takticky velmi kva-

litní utkání, kde 
bohužel o bodové 
ztrátě rozhodly in-
dividuální chyby 
či podivné rozhod-
nutí rozhodčích. 
Velká kauza se 
sudím se odehrála 
v důležitém domácím zápase o záchranu 
s Nučicemi, kde rozhodčí podivuhodným 
způsobem ovlivňoval zápas v prospěch 
hostů. Velmi vyhecovaný zápas vygra-
doval udělením dvou červených karet 
a posléze vedl k disciplinárním trestům. 
Každopádně naši hoši jsou velcí bojovníci 
a zápasy nikdy nevzdávají, a proto, jak je 
již tradicí, fanclub Kněževes i letos předá-
val cenu za nejlepšího hráče sezony. Cenu 
fanoušků získal Tomáš Racocha, který na 
pomyslném trůně vystřídal svého syna. 
Letní aktivita fanclubu o prázdninách je 
zvelebit tribunu, aby na další sezonu byla 
krásnější a napomohla k skvělým výsled-
kům našeho mužstva. Závěrem apeluji na 
všechny sportovce se zájmem hrát za náš 
klub, neváhejte a přidejte se!
Děkuji všem za podporu.    Jakub Šebesta

 volejbal

Volejbalisté se v červnu zúčastnili turnaje v Koutě na Šumavě, v čer-
venci jedou na turnaj do Dolan, po prázdninách připravují „Kněže-
veský pohár“. Na podzim opět zvažují účast v Amatérské volejbalo-
vé lize. Možná budou i další akce – uvidíme. O jednotlivých akcích 
se dočtete v příštím čísle Kněževáka. Přejeme krásnou dovolenou 
a – sportem ku zdraví. Voleji zdar. Luc

Turnaj
Jedenáctý ročník volejbalového turnaje „O pohár koutského zám-
ku“ pořádal v sobotu 3. 6. 2017 volejbalový oddíl Sokola Kout na 
Šumavě. 16 mužstev z okolí a dvě mužstva z Prahy se utkala na 

třech připravených hřištích ve skupinách. Zápasy byly hrány do 
20 bodů na dva sety. O vítězi rozhodoval počet vyhraných zápasů 
a dosažených bodů. Výhru si letos odvezlo seskupení AGónie do 
Stříbra. Na druhém místě skončili Křečci, z třetího místa se rado-
vala Naděje z Pocinovic. O zpestření turnaje se postarali místní 
mladí hasiči ukázkou ze své činnosti. Ve velmi teplém počasí, kte-
ré panovalo po celý turnaj, přišlo vhod osvěžení od hasičů, kteří 
vodou pokropili hřiště a z čeho měli radost nejen hráči, ale i diváci 
a hlavně děti. Pořadatelé děkují sponzorům, díky kterým mohly 
být připraveny ceny pro všechna družstva, dále všem ostatním 
ochotným pomocníkům, bez kterých by turnaj takových rozměrů 
nešel pořádat.  (Pozn.: „Elita Kněževes“ skončila na 15 místě.) 

 Kout na Šumavě, Helena Klimentová

 nohejbal

Nábor členů / Pokud byste si s námi chtěli 
zahrát nebo se stát součástí Sokola Kněže-
ves Nohejbal „Rarita“ pište na 
dvorak.vl@volny.cz Za Raritu, vláďa Dvořák

 Stolní tenis

Přijďte si zahrát. V kulturním domě se 
provozuje mimo již zaběhlých sportov-
ních aktivit i stolní tenis. Pod nepsaným 
vedením Josefa Procházky se během roku  

schází nadšenci malého míčku. Kdo má zá-
jem, může si přijít protáhnout tělo.  R

TJ Sokol Kněževes

KOUKněTe nA nAŠe STRánKy: 
www.knezevessokol.estranky.cz

SLeDUJTe náŠ FAceBOOK: 
TJ Sokol Kněževes - Fotbal
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Hasiči
vážení a milí spoluobčané, 
za uplynulé období jsme opět měli plno 
práce. V sobotu 18.3 jsme pořádali jako 
každý rok Josefskou zábavu. O týden poz-
ději čtyři členové naší jednotky absolvovali 
školení strojníků a velitelů. Po náročných 
třech výukových dnech naši členové úspěš-
ně složili zkoušky a tímto máme dva nové 
strojníky (V. Čefelín ml., J. Drábek) a dva 
nové velitele družstev (O. Botka, T. Seiner). 
Dne 8.4. jsme v místní požární zbrojnici 
uspořádali pro dlouholeté členy a přátele
našeho spolku posezení s grilovanou krů-
tou. Než se rozproudila zábava proběhla 
brigáda. Důkladný úklid požární zbrojnice 
uvnitř i v okolí. A pak už se jen jedlo, pilo 
a povídalo. O Velikonocích proběhlo prv-
ní zalévání stromů, během kterého se nám 
bohužel projevila závada na vodním čer-
padle. Nezbylo nic jiného, než obléknout 
pracovní oblečení, vzít nářadí do rukou 
a tomu našemu autíčku dát trochu péče, 
aby nám ještě chvíli vydrželo. 

Pod vedením J. Hanuše („pana trenéra“) 
jsme se zúčastnili Okrskové soutěže v po-
žárním sportu ve Středoklukách. Na závo-
dy jsme přijeli v oslabeném počtu pouhých 
čtyř členů, ale i tak jsme zaběhli (přes drob-
né potíže) náš rekord v čase 32:23 a skončili 
na čtvrtém místě. 

Aktivně jsme se podíleli na přípravách 
a zdárném průběhu „Pálení čarodějnic“ 
a stavění májky. 
V sobotu 27.5. se uskutečnil na místním fot-
balovém hřišti Dětský den, na který jsme 
si připravili pro děti také jednu disciplínu 
- „hořící“ domeček, kde děti měly za úkol 
tento domeček uhasit. Jsem přesvědčen, že 
se všem dětem tato disciplína moc líbila 
a celý den si moc užily. Druhý den dopo-
ledne se v místní kapli konalo tradiční Ví-
tání občánků, na kterém nás reprezentoval 
Robert Souček, který předával nejmenším 
občánkům dárky s motivem dobrovolných 
hasičů.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát 
krásné léto, klidné prázdniny a doufáme, 

že nás v horkých měsících, které nás čekají, 
nebude nikdo z vás potřebovat.

 Za SDH Jan Drábek

 Krajské závody dorostu

Je sobota 10.6. 2017 18.00 a jedeme s Niko-
lou Hladilovou (ze Středokluk) a Ondrou 
Kubů (z Kněževsi) na krajské kolo celoroč-
ní činnosti dorostu do Kutné Hory. Co nás 
čeká, kromě názvu disciplín vlastně neví-
me. Pro všechny zcela nová zkušenost; po-
rovnáme svoje schopnosti s úplně novými 
soupeři ze Středočeského kraje. 

Závodili jsme ve třech disciplínách: 100m 
s překážkami, dvojboji a písemném testu. 
Jak to na stadionu Olympia v Kutné Hoře 
11. 6. dopadlo? 

Písemné testy oba bez chyby. Na stovkách 
Ondra ukázal soupeřům, že s ním musí 
počítat a obsadil 4. místo. Nikola předved-

la snaživé, ale smolné výkony a po pádu 
v obou kolech skončila na 10. místě. 

Do závěrečného dvojboje jdeme s očeká-
váním, první kolo dobíhá Ondra v čase 
18.02s, má však rezervu na hasicím přístro-
ji, po velkém zlepšení na 17,32s ve druhém 
kole víme, že by to mohlo cinknout. Nikola 
se pro bolest zad po pádech rozhodla v zá-
vodě nepokračovat, obsadila tedy 10. mís-
to. Ondra nakonec bere zlato za 1. místo, 
tím se kvalifikoval na mistrovství republi-
ky 1 - 5. 7. do Zlína. 

 Za SDH Středokluky Lenka Černá

 Posázavský pacifik

Posázavský pacifik posílily o víkendech další cyklovozy, spojů pro cyklisty přibývá / Od 
května 2017 se o víkendech a svátcích výrazně rozšířily možnosti, jak na tratích Posázav-
ského pacifiku cestovat s jízdním kolem. České dráhy nasadily do pravidelného provozu 
na tratích z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Dobříše nebo Čerčan další dva cyklovozy, 
které jsou připojeny za známé Regionovy.
 Zdroj: PID - Informační zpravodaj  
 č.10 / 2017

 Čeští rekordmani mezi mincemi

České mince samozřejmě mají svá nej. Nej-
staršími mincemi na našem území byly 
denáry, které nechal v 10. století n. l. razit 
Boleslav I. Byly vyrobeny z ryzího stříbra 
a jejich hmotnost byla 1 gram. Jejich hod-
nota se podle kvality pohybuje v řádech 
stovek korun.   
 Zdroj: Národní pokladnice
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Svaz žen - Klub Kněževes
 Dětský den 

Nafukovací hrady, soutěžní disciplíny, malování na obličej, tetování, výbornou zmrzlinu, 
toto vše si děti mohly užít v sobotu dopoledne a oslavit tak jejich den. Dopoledne plné zába-
vy a sluníčka nám zpestřili svojí účastí místní i letištní hasiči a děti si tak mohly vyzkoušet 
stříkat na cíl. Opět na děti čekala cesta plná hádanek „ Cesta za pokladem“. Pokladem byla 
výborná zmrzlina, která děti osvěžila. Tento teplý den zakončili hasiči stříkáním z vodního 
děla. Za jásotu dětí stříkali vodní clonovou mlhu, aby ochladili děti i okolí. Děti odcházely 
spokojeny domů. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu akce. 
 Za ČSŽ – KK, Krausová Kateřina

 Termíny akcí Českého svazu žen 
– Klub Kněževes  na rok 2017

Sobota 14.10. od 10-12 hod. na místním 
fotbal. hřišti
Drakiáda
Pouštění draků a jiných létajících těles.
Sobota 14.10. od 15-17 hod. v KD
Dlabání dýní a řepy - Halloweenská párty.
neděle 15.10. od 10-12 hod. v KD
Humanitární sbírka „Diakonie Broumov
Sbírka ošacení, obuvi, lůžkovin a dalších 
potřebných věcí.
Sobota 2.12. od 14 -17 hod v KD
Mikulášská zábava pro dětí
- zpívání koled, tvořivé dílničky s vánoč-
ním motivem, 
příchod Mikuláše, čertů a anděla,
- rozsvěcení stromu v obci
Soutěž o nejhezčí vánoční svícen
- příjem svícnů v pátek 1.12. od 18,00 do 
20,00 v KD
- svícny vystavíme 2.12. na dětské miku-
lášské v KD, kde budou 
bodovány všemi zúčastněnými. První tři 
svícny s nejvyšším 
počtem bodů budou oceněny.
Sobota 2.12. od 20 hod. v KD
Mikulášská zábava pro dospělé
K tanci a poslechu hraje skupina Premium 
Band, vstupné 90 Kč.
Dále budeme pořádat: pochod nebo cyk-
lovýlet do Lidic, návštěva dne otevřených 
dveří, veřejné generálky v divadlech, po-
znávací výlety. Info na vývěsce u potravin 
v obci.

Těšíme se na Vaši účast.

Český svaz žen – Klub Kněževes 
pořádá

6.ročník cyklovýletu 
KněževeS – LIDIce        

v neděli 9.července 2017       

Sraz v 10.00 na nádraží Středokluky
Délka cca 30 km nádraží Středokluky-

-Podlešín cyklovlakem, poté do Vinařic 
do hornického muzea Mayrau, dále 

Lidice,  Makotřasy a přes Běloky 
do Kněževsi.

V případě nepříznivého počasí 
(hromobití, lijavce, padající trakaře) 

se výlet nekoná.

Věřím, že nám sv. Petr vyjde vstříc, 
slunce nám bude svítit na cestu 

a v Maštali si na konec připijeme. 
                                                                                                                                                

B. Pavlíková

 všechnopárty

Svazu žen se podařilo získat na květen a červen vstupenky do divadla Semafor na 
Praze 6. A to se zajímavým programem - všechnopárty Karla Šípa. není potřeba 
psát, jaký zážitek to byl.
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 Domácí zvířátko

Řada z vás má doma asi nějaké zvířát-
ko – pejska, kočičku, králíka, rybičky 
v akváriu, želvu … Ale Emilka Botková 
má koně. Ne sice doma, ale podívejte se, 
jak je hezký…

Když jdete přírodou, např. po Naučné stezce v Kněževsi, je to krásné. Šumění větru ve 
větvích stromů, odraz slunečních paprsků v rybníku, praskající rákosí … 
Můžete vidět i ptactvo sedící v hnízdě na vajíčkách. Abychom je nevyplašili, měli by-
chom se v přírodě chovat tiše. Nikdy nevíte, koho byste vyrušili. A zvířátka v přírodě 
nejsou zvyklá na náš křik a výskot.  R

 Bezpečně na kole

Děti, když jedete na kole, 
musíte mít cyklistickou 
přilbu. Ta vás chrání před 
úrazem hlavy. A také ro-
diče by přilbu měli nosit. 
Tak jako je to na fotce. 

 (Hanička a Petra 
 Adamčíkovi)

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

Tak nastupovat, jedeme ... 
Jenda Šarapatka
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 PARKOvAcÍ MÍSTA

Docela mě zaráží, kolik lidí zřejmě nezná 
nebo nechce znát označení PARKOVÁNÍ 
PRO RODIČE S DĚTMI. Tato parkovací 
místa v obchodních centrech představují 
opravdu veliký problém. Pokud na nich za-
staví bezohlední řidiči bez dětí, není to nijak 
trestně vymahatelné na rozdíl od parkova-
cího místa pro invalidy, kde hrozí opravdu 
vysoké pokuty. 
Bezohledným řidičům stojícím na místech 
určených pro rodiče s dětmi nehrozí totiž 
žádný postih. Většina řidičů si je toho vě-
doma, a proto zde parkují i bez dětí. Proč? 
Protože je místo široké a je blízko vchodu 
do obchodního centra? To je takový pro-
blém udělat pár kroků navíc? Osobně jsem 
se setkala s tímto problémem v obchodním 
centru Šestka. Když jsem vyjížděla z parko-
vacího místa pro rodiče s dětmi (samozřejmě 
s dvěma prcky v autě), přijelo a zaparkovalo 
hned vedle nás luxusní auto. Ještě jsem pro 

jistotu počkala, kdo z toho auta vystoupí. 
A ejhle - dva mladí kravaťáci. Nedalo mi to 
a oslovila jsem je s tím, že parkují na místech 
určených pro rodiče s dětmi. Odpovědí se 
mi dostalo, že je tam ještě dalších 5 míst vol-
ných. Ale jak dlouho budou ta místa volná? 
Než přijede dalších 6 maminek? Další zku-
šenost jsem měla s paní ve středním věku - 
cca 45 let. Paní mi na upozornění, že parkuje 
na místech pro rodiče s dětmi, odpověděla, 
že jde pouze do bankomatu. Myslíte si ale, 
že toto zajímá maminku s dětmi? Ano s jed-
ním dítětem se to ještě možná dá zaparkovat 
na normálním parkovacím stání, ale s další-
mi dětmi je to již problém. Za prvé - než vy-
ndáte druhé dítě, může první vběhnout do 
silnice. Za druhé - normální parkovací místa 
jsou užší než stání pro rodiče s dětmi a dítě 
s autosedačkou jde opravdu těžko vyndat. 
Ať se pak pánové „kravaťáci“, kteří parkují 
na takto vyhrazených místech, nediví, když 
budou mít odřené dveře od jiného auta, až 
budou stát na normálním parkovacím stání. 

Ano, bohužel nějaká maminka, která tahala 
dítě s autosedačkou (vajíčkem) z auta, mu-
sela otevřít dveře víc, aby vůbec své robátko 
z auta dostala. Proto bych touto cestou chtě-
la požádat všechny řidiče, aby se zkusili vžít 
do role maminek s dětmi a aby nebyli líní 
udělat pár kroků navíc, když zrovna nebu-
de místo blízko vchodu. Jednak tím ulehčí 
spoustě maminek práci a jednak udělají 
i něco pro své zdraví.
 
 Petra Adamčíková, maminka

 cestování s dětmi - rady a tipy 

 jak se připravit na cestu

Cestování s dětmi bývá mnohdy velmi ná-
ročné a vyčerpávající. Zapřemýšleli jsme za 
Vás, co všechno sbalit, aby nám cestování 
uteklo bez zbytečného stresu a nervů.
Samotné cestování bývá obvykle náročné, 
tím spíše cestujeme-li s dětmi. Rozhodně je 
důležité se řádně připravit a nenechávat vše 
náhodě.
Vypravit se na delší cestu se doporučuje s dí-
tětem starším 2,5 měsíců. Průběh trasy musí 
být věku dítěte přizpůsoben, děti potřebují 
dostatek spánku, klid a pravidelný rytmus. 
Mysleme na to, že děťátku, obzvláště do tří 
let, klimatické změny nikterak neprospívají.
 
co udělat než vyrazíme na dovolenou?
nepodceňte přípravu
Pokud cestujeme s dětmi, je bezpodmínečně 
nutné již předem vybrat destinaci, ubyto-
vání a dopravní prostředek. Ověřte si dů-
věryhodnost cestovní kanceláře, s kterou 
chcete cestovat a vybírejte místa, kde jsou 
děti vítanými návštěvníky. V dnešní době 
už můžete využít služeb cestovních kance-
láří, které se specializují na dovolené rodin 
s dětmi. V případě ubytování je rozhodně 
pohodlnější pokoj či apartmán s vlastní ku-
chyňkou a sociálním zařízením. Při výběru 
se zaměřte také na vybavení, takový dětský 
bazén, hřiště nebo možnost zapůjčení např. 
dětské stoličky a postýlky se rozhodně hodí. 
 
Ochrana před horkem
Stínítka na okna
Pitný režim
Klimatizované auto (s klimatizací velice 

opatrně, hrozí nachlazení)
Pohodlné oblečení z přírodních materiálů
Osvěžování mokrým ručníkem nebo vlhče-
nými ubrousky
 
!!! nikdy nenechávejte svou ratolest samot-
nou v uzamčeném autě !!!
 
co vzít určitě sebou?
Láhev s vodou nebo neslazeným čajem
Svačina (nejlépe nakrájené ovoce nebo 
zelenina, dětské křupky, sušenky 
bez čokolády)
Pro malé děti dudlík, jednorázové plenky, 
bryndáček 
Oblíbenou hračku
Vlhčené ubrousky
Suchý i mokrý ručník
Náhradní oblečení
Cestovní lékárnička
Láhev s převařenou vodou, popřípadě 
sterilizátor na lahve a ohřívač lahví
Zábavu na cestu (knížka, hry, plyšák)
Pití a jídlo na cestu
 
V průběhu celé cesty, ale i dovolené důsled-
ně dbejte na pitný režim. Nespoléhejte, že se 
vaše ratolest přihlásí o pití sama. Obzvláště 

v letních měsících je potřeba pít častěji a ne-
jenom tehdy když máme žízeň. Ideální je 
neslazený čaj nebo neperlivá voda. Na ces-
tu berte pouze trvanlivé potraviny, protože 
v teple se většina jídla rychleji kazí. Do kra-
biček můžete nakrájet omyté ovoce nebo ze-
leninu. Berte jen takovou stravu, na kterou je 
dítě zvyklé, a která mu chutná. Pro doplnění 
energie mějte například sušenky bez čokolá-
dy. K jídlu rovnou přibalte papírové a vlh-
čené ubrousky.
Přejeme příjemné cestování!
 
zdroj: http://www.cestujsdetmi.cz
 
 Pro Kněževáček připravila
 Marie Šarapatková, maminka

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

 „Pěkná hodinka“

Vlastenecko - dobročinná obec baráč-
níků Středokluky zve 10. července na 
tradiční pietní pochod ze Středokluk 
na hřbitov na Černovičkách. V letoš-
ním roce budou pochodu předchá-
zet oslavy Svatoprokopské poutě ve 
Středoklukách - těšit se můžete na 
bohatý program jak pro děti tak pro 
dospělé.
 Zdroj: čtvrtý eKluk 2017

 Májka

Z důvodu držení 
smutku za zesnulého 
rychtáře se Baráčníci 
v Kněževsi rozhodli ne-
pořádat v letošním roce 
Staročeské máje. Přesto 
„májka“ stála. Baráční-
ci děkují místním hasi-
čům, kteří se rozhodli 
ji postavit na sportov-
ním hřišti. Pomohli tak 
zajistit uchovat stavění 
„májky“ jako tradici  
v obci. 
 OB Kněževes

Spolek
Havlíček
 Jarní vycházka na nový Svět 

 se Spolkem Havlíček

Druhou dubnovou sobotu se vypravila 
skupina kněževeských občanů do jarní 
Prahy, aby poznala  malebná zákoutí kři-
volakých uliček té části Hradčan, které se 
říká Nový Svět. 
Malé domečky se krčí pod mohutnými 
hradbami a nacházejí se úplně stranou veš-
kerého ruchu dnešní Prahy. Opět jsme se 
mohli těšit na zajímavé povídání naší prů-
vodkyně Jany, které začalo již na prostran-
ství před Černínským palácem a u Lorety. 
Vešli jsme do Černínské uličky, kde, jak 
jsme se dozvěděli, žil v původním hřbitov-
ním domečku režisér Karel Kachyňa.
Dá se říci, že co domek, to významná umě-
lecká osobnost. Původně zde žili chudí 
obyvatelé, jejichž život a práce byla spja-
ta se službou pro Hrad. Svá nuzná obyd-
lí schválně pojmenovávali zlatými názvy 
domů, takže např. v domku U Zlatého ba-
žanta později žil a tvořil režisér a animátor 
Jan Švankmajer, dům U Zlatého stromu 
obýval režisér Jindřich Polák – autor seriá-
lu o Panu Tau, v domě U Zlatého slunce žil 

grafik Jiří Anderle. V některých domcích 
se nacházejí stylové restaurace nebo ka-
várničky, např. U Zlaté hrušky. V původ-
ně raně barokním domě U Zlatého hroznu 
žil hudební skladatel Rudolf Friml, nyní je 
zde hotel.
Kdybychom pokračovali dál, mohli by-
chom dojít do Jeleního příkopu. Ale tam 
se vypravíme někdy příště. Naše skupina 
pomalu opustila domečky Nového Světa 
a ocitla se před kostelem sv. Jana Nepo-
muckého, který je netradičně orientován 
na západ. V poslední době se stal vojen-
ským kostelem, kde se konají modlitby za 
padlé vojáky. Dále jsme prošli podél kasá-
ren Hradní stráže a nasměrovali se ke Stra-
hovskému klášteru. 
Bylo právě poledne, 
a tak nám přišlo vhod 
posezení a osvěžení 
ve stylové restauraci 
na nádvoří kláštera.

Po obědové přestávce 
náš program pokra-
čoval ve Strahovském 
klášteře návštěvou
Obrazárny, která 
nabízí ve svých pro-
storách obrovské 
množství obrazů 
uspořádaných podle 
stylů a časových ob-
dobí. Obrazárna nás 

přímo nadchla a byli jsme moc rádi, že 
jsme tuto příležitost ke shlédnutí využili, 
i když to bylo časově dost náročné.
Od Strahovského kláštera jsme prošli za-
hradou a petřínskými stráněmi jsme se 
dostali do Vlašské ulice a vycházku jsme 
zakončili v Kostele Pany Marie Vítězné 
u sošky Pražského jezulátka. Na tomto 
místě jsme vyslechli závěrečné vyprávění 
naší průvodkyně Jany, které završilo celou 
naši vycházku. Byli jsme opravdu velmi 
spokojeni a moc Janě děkujeme za poutavě 
podaný výklad po celé trase, kterou jsme 
procházeli.
 Za Spolek Havlíček sepsala 
 Libuše Kučerová

chovatelé
Tak je půl roku za námi a chovatelé mají 
jednu z důležitých povinností před sebou-
-a to je rozhodnout,která mláďata si po-
nechají na chov,která se nehodí do chovu 
a která eventuelně prodají.Zkušený cho-
vatel většinou pozná,i když mládě není 
úplně vyvinuté,jak bude v dospělosti vy-

padat.Musí si i zvážit,zda bude potřebovat 
zakoupit do chovu samce či samici.
Je sice pravdou,že někteří chovatelé holu-
bů tvrdí,že spoléhají na podzimní líhnu-
tí,ale stejně ponechají holoubata z prvních 
líhnutí.Zkušenost říká,že mláďata z jarních 
vrhů králíků nebo kuřata z března /mimo 
perliček a krůt/ jsou perspektivnější.A také 
mají větší možnost nabýt váhu a jsou při-
pravenější na výstavy.

V květnu a červnu jsme se zůčastnili výstav 
ve Slaném a Hostivicích,ve Slaném získal 
čestnou cenu př.Hlůže za králíka burguň-
ského,v Hostivicích př.Boukal na kohouta 
wiandoty zlaté.Vystavena byla zvířata po-
chopitelně z loňského roku. 
A ještě jedna událost.Předseda naši ZO ob-
držel plaketu k 60 ti letému výročí založení 
Českého svazu chovatelů,který byl předá-
ván v senátu ČR.  Jaroslav Boukal

 Rozloučení

22.4. od 14.00 se v Tuchoměřicích na 
tamním hřbitově konalo poslední roz-
loučení se zesnulým rychtářem Zdeň-
kem Vorlíčkem. Za účasti rodinných 
příbuzných a jeho nejbližších byly po-
loženy k hrobu kytice. Za OB Kněževes 
pronesl vzpomínku na rychtáře so. Čer-
ný. Dále za Baráčníky byli přítomni te-
tičky a sousedé – Čermáková, Čermák, 
Novotná, Marval, Šubínová, Sůvová, 
Procházková, Rácová, Billý, Maňák a za 
OB Středokluky rychtář Čermák a mís-
torychtář Rývora. Za Svaz žen-Klub 
Kněževes a Spolek Havlíček se zúčast-
nili pí Kučerová, Černá a Barešová.     R
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K zamyšlení 
 Radost „maminky“

Jednoho dne za mnou přišla kamarádka 
a v ruce měla dopis. V očích slzy, ale na 
tváři úsměv. Ze začátku jsem nevěděla, co 
si o tom mám myslet … Až když mi začala 
číst první řádky …
 
„Milá mamko,
chtěla bych Ti poděkovat za každičkou 
věc, kterou jsi pro mě za můj dlouhátán-
ský život udělala. Za to, že jsi mi tak dob-
rou kamarádkou, maminkou i sestrou.
Za to, že zvládáš tolik věcí, i přes to, že Ti 
zrovna moc nepomáhám. Za to, že jsi mi 
vždycky chtěla vyjít vstříc a chtěla pro mě 
jen to nejlepší. Jsem hrozně moc ráda, že 
Tě mám a obdivuji Tě za to, že jsi sama
dokázala to, co někteří nedokáží ani ve 
více lidech. nahradila jsi mi tátu i souro-

zence - vytvořila jsi mi perfektní, plno-
hodnotnou rodinu “jen” ve 2lidech.
Mami, chci abys věděla, že ze všeho nej-
víc si přeju, abys byla šťastná. chci, abys 
za svým štěstím šla a neohlížela se po 
tom, co říkají ostatní. vždycky budeš mít 
mě a já Tě ve všem podpořím.
Investuj do sebe a do svého štěstí. Ty jsi 
člověk, který si to nejvíc zaslouží. vždyc-
ky budu stát při Tobě, tak jako jsi stála Ty 
při mě. Mám Tě ráda. Lucie“
 
… hned jsem pochopila a chtělo se mi také 
brečet. Při čtení jsem si jako matka uvědo-
mila, že pro „mámu“ nejsou životní domi-
nantou peníze, pracovní úspěch, luxusní 
dovolená …, ale stačí pár napsaných řádek 
svého milujícího dítěte. A hned jsem po-
chopila ty slzy a zároveň šťastný úsměv …

 kamarádka – také maminka

 Kaple sv. václava: spolupráce přináší život

Před dvěma roky jsem do Kněževáku č. 3/2015 napsal článek s titulem „Do kaple sv. Václava se vrací život“. V něm jsem vyjádřil hned 
dvojitou radost: za prvé, že budova kaple se obnovuje a je čím dál krásnější a za druhé, že v ní nejsou jenom pohřby, ale i křtiny. Dva roky 
poté to můžu jenom potvrdit. Letos byly v kapli znovu dva křty a při každé návštěvě jsem mohl obdivovat další pokroky v obnově inte-
riéru kaple. Poslední pokrok mě zaskočil natolik, že jsem nemohl hned vstoupit do kaple: byla tam nová mříž, která umožňuje odvětrání 
budovy, ale která brání vstoupit tomu, kdo nemá správné klíče! Naštěstí klíče jsem včas dostal a křest se mohl v radosti konat a všichni 
účastníci měli možnost jásat nad krásou obnovené kaple. Tím chci také poděkovat obci a zastupitelstvu za péči o kapli sv. Václava a vů-
bec za skvělou spolupráci v době, kdy to není samozřejmost. Pokud chcete vidět proměny kaple na vlastní oči, zvu vás na poutní mši 
sv. václava ve čtvrtek 28. září v 10 h.     Otec Alain cleyssac
 administrátor vaší farnosti  

církev

chráníme
přírodu
 Ochrana přírody

U nás i v celé Evropě jsou nejvíce ohroženy 
druhy svázané se zemědělskou krajinou. 
Jen od roku 1980 jsme přišli o polovinu 
ptáků. Stejně kritická je situace i u méně 
nápadných skupin organismů, jako jsou 
včely nebo například motýli. Současný způ-
sob hospodaření vede k degradaci života 
na loukách i polích a ke znečištění našeho 
životního prostředí. Pokud nezměníme 
způsob našeho hospodaření, nezastavíme 
ani mizení živočišných druhů z naší kraji-
ny, které nám vymírají doslova před očima. 
Budou ještě naše děti znát koroptev a čejku? 
Zdroj: Česká společnost ornitologická 
(z dopisu se žádostí o pomoc v rámci EU 
od Václava Zámečníka)

 Konflikt s přírodou

Česká společnost ornitologická se dlou-
hodobě zabývá konflikty mezi lidskou 

činností a ptactvem – a nikde nehrozí 
konflikty více než v sídlech. Zdivočelí 
domácí mazlíčci, skleněné plochy, sha-
zování hnízd, zateplování budov, kácení 
zeleně a nejen ony představují pro ptáky 
rizika, která často vedou ke zbytečným 
úhynům nebo znemožnění hnízdění 
a v důsledku pak k úbytku ptactva v síd-
lech. Je příznačné, že právě ve dnech, kdy 
se vrací první vlaštovky – druh, který již 
prakticky mimo lidská hnízda nehnízdí 
– rozjíždíme v rámci projektu „Sídla bez-
pečná pro ptáky“ kampaň, zaměřenou na 
informování co nejširší veřejnosti o této 
problematice.
Zdroj: Česká společnost ornitologická  
(Zbyněk Janoška)

 Záchrana sýčka obecného

Většina z vás pravděpodobně ví, že Čes-
ká společnost ornitologická spustila pro-
jekt ATHENE, nebo-li snahu o zastavení 
prudkého úbytku sýčků obecných, kterých 
na celém území ČR zbývá pouhých 100 
párů! Současně jsme rozeslali dárcovskou 
výzvu a obrovský zájem o podporu sýčků 
nás překvapil a skutečně potěšil – za pou-
hých 14 dní přispělo již 370 lidí! Děkuje-

me všem! Máme velkou radost – lidem na 
sýčkovi skutečně záleží! Kdokoli by chtěl 
záchranu sýčků ještě podpořit, může tak 
učinit na  dárcovském portálu Darujme.
cz, projekt Záchrana sýčků. https://www.
darujme.cz/projekt/1000119 

Zde se také dozvíte, na co získané peníze 
využijeme a co přesně chceme pro sýčky 
udělat. Pomáhat lze také prakticky – sýč-
kovi i jiným ptákům výrazně pomůže od-
stranění technických pastí – nenechávejte 
prosím odkryté sudy, vany a bazény s vo-
dou, či jinou tekutinou, zakrývejte pleti-
vem (či pokládejte) různé roury, komíny, 
fukary apod. Pokud zemědělsky hospoda-
říte, sýčkovi, ale i dalším ptákům zeměděl-
ské krajiny prospějí pravidelné seče, které 
udržují nízkostébelné porosty (kde se dob-
ře loví potrava), přičemž je dobré nechávat 
část neposečenou jako stanoviště pro hmyz 
či drobné savce. Samozřejmostí je nepouží-
vání rodenticidů nebo-li přípravků na hu-
bení hlodavců.
Zdroj: Česká společnost ornitologická  
(z dopisu od Lucie Hoškové - zástupky-
ně ředitele a Martina Šálka - koordinátora 
ochrany sýčků)
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naši
Sousedé

Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rub-
rice „Naši sousedé“ Vám představíme 
výkonnou ředitelku nadace DOBRÝ 
ANDĚL Šárku Procházkovou. Redakce 
Kněževáka tímto děkuje za rozhovor.

co je projekt „Dobrý anděl“?
Nadace DOBRÝ ANDĚL je nezisková or-
ganizace, která pomáhá rodinám s dětmi, 
kde maminka nebo tatínek nebo dítě trpí 
onkologickým onemocněním nebo dítě 
jiným závažným onemocněním. A kde se 
rodina vlivem této nemoci dostala do tíži-
vé životní situace.
 
Stavíme na třech základních pilířích:
Do posledního haléře – veškeré dary Dob-
rých andělů jsou do posledního haléře pře-
rozděleny rodinám, neboť provoz nadace 
je financován ze soukromých prostředků 
zakladatelů nadace a dalších filantropů. 
Víte, komu pomáháte - každý dárce - Dob-
rý anděl - získá při registraci automaticky 
přístup na svůj Andělský účet, kde si může 
kdykoliv najít, komu jeho konkrétní pří-
spěvek pomohl, a přečíst si životní příběh 
rodin, kterým pomáhá.
Pomáháte pravidelně - léčba závažných 
onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjem-
ců tak potřebují pravidelnou pomoc Dob-
rých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak 
výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.
 
Kdo založil nadaci?
Zakladatelé nadace, Petr Sýkora a Jan 
Černý, se inspirovali slovenským projek-

tem „Dobrý anjel“, který založil současný 
prezident Andrej Kiska. Za pět let činnosti 
pomohlo více než 70.000 Dobrých andělů 
více než 4000 rodin. V současné době je nás 
v nadaci osm kolegyň.
 
Kolik rodin podporuje nadace 
Dobrý anděl?
Každý měsíc Dobří andělé finančně pod-
poří více než 2 400 rodin z České republiky. 
Cílem je pravidelná finanční pomoc, která 
pomůže zvládnout rodině situaci snadněji. 
Vážnou diagnózu často doprovází ztráta či 
přerušení zaměstnání jednoho z rodičů. 
 
Jak jste se dostala k tomuto projektu? Je to 
náročná práce? co vás na ní uspokojuje?
Čerpám sílu z neskutečné statečnosti, kte-
rou denně vidím u rodičů nemocných dětí. 
Všechny příběhy jsou smutné, zároveň 
však inspirativní. Objevuje se v nich ob-
rovské odhodlání. S kolegyněmi zažívá-
me s rodinami radost i smutek. Nejraději 
mám příběhy, kdy se z příjemců pomoci 
stanou Dobří andělé. Pro rodiny, dle jejich 
slov, to znamená dostat se na druhý břeh. 
A ještě jedna radost je pro mě zásadní. Ne-
jen pomoc potřebným rodinám, ale mož-
nost zprostředkování pocitu sounáležitosti 
a užitečnosti Dobrým andělům za to stojí.
Se zakladateli společnosti se znám více než 
dvacet let. Práce ve firmě, kterou založili 
a později prodali, bylo moje první a v pod-
statě poslední zaměstnání. Zůstala jsem 
dvacet let, dokud jsem si připadala užiteč-
ná. A pak jednoho dne zavolali. Neměla 
jsem absolutně potřebu přemýšlet.
 
Jak získáváte podporu od veřejnosti? 
O jakou podporu se hlavně jedná?
Veškeré síly v nadaci soustředíme na pra-
videlnou finanční pomoc rodinám. Jiné 
oblasti pomoci necháváme na dalších od-
bornících. Každý měsíc střádáme veškeré 
příspěvky od Dobrých andělů. První den 

následujícího měsíce celou částku vydělí-
me počtem rodin a zašleme rodinám pří-
spěvky. A další měsíc zase začínáme od 
nuly. Věřím, že každý člověk musí k po-
citu pomáhat dozrát. A je jedno, jestli jde 
o pomoc dětem, zvířatům, starým lidem 
nebo o ochranu životního prostředí. A také 
jsem přesvědčena, že nejlepší inspirací je 
vlastní příklad.
 
S kým v ČR spolupracujete?
Spolupracujeme s lékaři, sociálními pra-
covníky, pacientskými a dalšími nezisko-
vými organizacemi. Lékaři jsou ti, kteří 
mají hlavní slovo v zařazení rodin do sys-
tému pomoci Dobrý anděl.
 
Jak mohou pomoci občané a jak firmy?
Pomoc je finanční. Částka není žádným 
způsobem omezena. Respektujeme, že ka-
ždý se nachází v jiné životní situaci a jeho 
možnosti jsou rozdílné. Zároveň jsme velmi 
vděčni za šíření myšlenky pomoci Dobrých 
andělů. Obzvláště mezi dospělými pacienty 
– rodiči nezaopatřených dětí – cítíme velký 
prostor, kde můžeme ještě pomoci. Máme 
zkušenost, že říci si u dospělého o pomoc 
pro sebe je psychicky velmi náročné. Často 
mu v tomto kroku pomohou přátelé nebo 
třeba kolegové z práce. Anebo se Dobří an-
dělé mohou zapojit do některého z našich 
projektů, například Zde bydlí Dobří andělé 
nebo Zde pracují Dobří andělé.
 
Jak se občan může stát Dobrým andělem?
Dobrým andělem se můžete stát na www.
dobryandel.cz. Nadace DOBRÝ ANDĚL 
odevzdá Vaše příspěvky do posledního 
haléře rodinám s dětmi, protože její provoz 
je financován ze soukromých prostředků 
zakladatelů a dalších filantropů. 
 
co byste přála čtenářům Kněževáka?
Zdraví a radost z každého dne. A také po-
cit sounáležitosti.
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 Tragická událost z historie 

 panství Tuchoměřice

Pět let před památnou Bitvou na Bílé Hoře 
koupil Tuchoměřice Ota Jindřich z Varten-
berka. L.P. 1615 zde stával zámek, patřil 
k němu dvůr, ovčín, pivovar s chmelnicí, 
vinicemi, dvěma mlýny, rybářskou cha-
lupou na Muráni,dále ves Kněžívka, tvrz 
a dvůr Číčovice s Malými a Velkými Čí-
čovicemi. Traduje se, že nový majitel měl 
neklidnou, dobrodružnou a násilnickou 
povahu. Ví se, že se v květnu 1618 účast-
nil vyhození královských místodržících 
z oken Pražského hradu a v příštím roce se 
aktivně zapojil do sporu o dědictví po nej-
bohatším magnátovi té doby - Albrechtu 
Janu Smiřickém ze Smiřic, po jehož smrti 
zůstal živ jen jeho slabomyslný bratr Jind-
řich Jiří a dvě sestry. Ohromného majetku 
se ujala mladší z nich Markéta Saloména, 
manželka Jindřicha Slavaty z Chlumu 
a Košumberka, neboť její starší sestra - Eliš-
ka Kateřina - byla od r. 1608 (tj. již 7 let) 
držena ve vězení na hradě Kumburku u Ji-
čína, kam ji nechal zavřít její otec Zikmund 

Smiřický, když zjistil, že udržuje milostný 
poměr s panským kovářem. To však neva-
dilo Otovi Jindřichovi z Vartenberka. Roku 
1619 - rok před Bitvou na Bílé Hoře Elišku 
Kateřinu Smiřickou vysvobodil, urychleně 
se s ní oženil a vzápětí se pochopitelně při-
hlásil o dědictví.

Spor mezi sestrami se však vyvíjel od za-
čátku ve prospěch mladší Markéty Salo-
mény a když byl verdikt potvrzen i králem 
Fridrichem Falckým ( zimním králem), 
mělo dojít v Jičíně k předání majetku. Po-
dle všeobecného mínění současníků se 
zdá, že se s tím Eliška Kateřina nesmířila 
a 1. února 1620 sešla se zapálenou loučí do 
sklepa jičínského zámku, kde byl uložen 
střelný prach. 
Následný výbuch zabil jak nešťastnou Eliš-
ku Kateřinu, tak jejího švagra Jindřicha Sla-
vatu a další čtyři desítky osob.

Náhle ovdovělý Ota Jindřich z Vartenber-
ka byl uvězněn, ze žaláře však uprchl a po 
nějakém čase odešel do Saska. Po porážce 
krále Fridricha Falckého se vrátil do Čech, 

přestoupil ke katolické víře a roku 1623 byl 
zbaven všech obvinění ze vzpoury proti cí-
saři. Již o dva roky dříve se však jistě těšil 
důvěře bělohorských vítězů, když 6. září 
1621 uzavřel smlouvu s Valentinem Coro-
niem, rektorem jezuitské koleje u sv. Kli-
menta na Starém Městě pražském, o pro-
deji Tuchoměřic. 
Poslední léta svého života trávil Ota Jin-
dřich z Vartenberka na své tvrzi Červený 
Dvůr v Markvarticích u Děčína, kde reka-
tolizoval poddané takovým způsobem, že 
ti se vzbouřili a Vartenberka 28. října 1625 
zabili i s jeho třetí ženou na zámku Červe-
ný dvůr v Markvarticích u Děčína v sever-
ních Čechách.

Dne 6. září 1621 koupili statky Tuchomě-
řice a Číčovice představení nejstarší jezuit-
ské koleje v Čechách, která měla sídlo u sv. 
Klimenta na Starém Městě pražském, za 
36 000 kop grošů míšeňských od Oty Jin-
dřicha z Vartenberka. Nemuseli zaplatit 
celou částku, 16 000 kop získali úhradou 
z konfiskované listiny, kterou na zmíně-
ných majetcích měli zapsánu Jan Benjamín 
Služský z Chlumu a Petr Pešík z Komarova 
odsouzení ke ztrátě majetku pro podíl na 
stavovském povstání.

 Tuchoměřické trhy budou pravidelné

Do kalendáře tuchoměřických akcí přibyla 
v posledních měsících další událost, kterou 
je dobré nenechat si ujít - tuchoměřický trh. 
V červnu se uskutečnil už podruhé a stejně 
jako při své premiéře přilákal do prostoru 
před DiskoRai stovky lidí různého věku. 
Idea pořádání trhu čerstvých potravin pří-
mo od zemědělců z blízkého okolí ožívá 
v posledních letech ve větších městech i na 
malých vesnicích. Někde jde o autentické 
regionální prodejce, jinde spíš o prodej su-
venýrů. Obecní úřad, který trh v Tuchomě-
řicích pořádá, se rozhodl inspirovat první 
variantou a na trh pozval přímo pěstitele 
a výrobce z blízkého okolí. Velký zájem, 
který provázel první květnový trh, potěšil 
organizátory i samotné prodejce a na červ-

novém trhu tak přibylo několik dalších 
stánků.
Výsledky krátkého průzkumu, který obecní 
úřad mezi nakupujícími v sobotu provedl, 
potvrzují, že obyvatelé Tuchoměřic chtějí na 
trh chodit i dále, a proto by měly trhy po-
kračovat celou sezónu. V dotaznících se ob-
jevilo i několik zajímavých nápadů, jak sor-
timent ještě rozšířit. „Rádi bychom pokračovali 
v pravidelné frekvenci pořádání trhů a zavedli 
prodej každou třetí sobotu v měsíci. Výjimka by 
měla být pouze v červenci, kdy se trh bude ko-
nat až čtvrtou sobotu – tedy 22. 7.,“ vysvětluje 
místostarosta Karol Böhm. Nezapomeňte si 
tedy příslušné soboty zakroužkovat v ka-
lendářích a vyrazit pro čerstvé potraviny.
 Barbora Hronová, 
 Foto: Kateřina Kubalová

 Slavnostní pietní setkání 

Za zvuků trubky byl 8. května t.r. v 11.00 slavnostně představen obnovený po-
mník věnovaný obětem 2. světové války, který leží na cestě ze Středokluk do 
Kněževsi. Po úvodním slovu paní místostarostky, přečetl starosta Jaroslav Paz-
nocht k této příležitosti úryvek z nové knihy o Středoklukách, který se týká právě 
vojáků, jimž je tento pomníček věnován. Pomník byl zrekonstruován z dotačních 
prostředků MO ČR z programu zachování a obnovy historických hodnot.
  Zdroj: čtvrtý eKluk 2017

Okolní obce a města
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 v sobotu 10. června 2017 

 se uskutečnila pietní vzpomínka 

 k 75. výročí vyhlazení obce Lidice

U příležitosti 75. výročí vyhlazení obce 
Lidice v roce 1942 se v sobotu na pietním 
území v Lidicích uskutečnila pietní vzpo-
mínka na oběti tragédie … V letošním roce 
se památce zesnulých přišlo poklonit na 
sto delegací z řad zástupců veřejné správy, 
velvyslanectví, občanských spolků a dal-
ších spolupracujících subjektů z České re-
publiky a zahraničí … V pietní den navští-
vily památník a památce obětí se poklonily 
také ženy jménem Lidice z Latinské Ame-

riky - Santos Lidice z Brazílie, Lidice Men-
dizabál z Mexika, Lidice Torres z Kuby, 
Lidice Jimenéz z Dominikánské republiky, 
Lidice Romero z Kuby a Lidice Zuniga 
z Mexika. Po skončení pietní vzpomínky 
se program přesunul na nádvoří Památní-
ku Lidice, kde se konal již jedenáctý ročník 
nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých 
sborů Světlo za Lidice ... Od půl jedné byly 
ve výstavní síni In Memoriam předány pa-
mětní odznaky Památníku Lidice. 
Pamětní odznaky jsou projevem díku za 
spolupráci s Památníkem Lidice a jsou 
udělovány jak externím spolupracovní-
kům, tak zaměstnancům. Po celý den byl 

vstup do všech objektů Památníku Lidice 
zdarma. 

Zdroj: Památník Lidice, z tiskové zprávy - 
J. Chourová Plachá 

Letiště
 žádost o spolupráci

Obracíme se na Vás s žádostí o součinnost 
při zajištění bezpečnosti provozu meziná-
rodního Letiště Václava Havla Praha v ob-
lasti prevence střetů letadel s ptáky a volně 
žijícími zvířaty.
Nové předpisy Evropské agentury pro 
bezpečnost letectví - EASA (European Avi-
ation Safety Agency), které Česká republi-
ka, potažmo Ministerstvo dopravy České 
republiky a také Úřad pro civilní letectví 
České republiky, plně respektují, zavazují 
provozovatele mezinárodních letišť k úzké 
spolupráci s okolními obcemi a vlastníky 
pozemků v řízení rizik spojených s výsky-
tem ptactva a volně žijící zvěře. 
Letiště Praha si s ohledem na výše uvedené 
dovoluje požádat o nahlášení jakýchkoliv 
situací, které by mohly mít vliv na pohyb 
volně žijící zvěře. Jedná se o případy zřizo-
vání a rozšiřování vodních ploch, rozsáh-
lé zeleně, sýpek, skládek a jiných zdrojů 
potravy a úkrytu, které by mohly přilákat 
ptactvo a volně žijící zvířata do blízkosti 
letiště. Zároveň uvítáme i zprávy ohledně 
výsadby a sklizně plodin či lovu zvěře.
V podobných případech Vás laskavě žádá-
me o sdílení informace na speciální e-mail: 
safety@prg.aero
Včasným upozorněním nám pomůžete 
přispět k zajištění bezpečného leteckého 
provozu.
 Ing. Jan Kadlec, 
 Manažer Řízení provozu ploch
 Letiště Praha, a. s.
 
 Speciální poštovní známka

 připomíná 80. výročí Letiště Praha

Česká pošta připravila k 80. výročí Letiště 
Praha speciální známku i razítko. Známku 
v nominální hodnotě 32 Kč vytvořili vý-

tvarník Michal Brix a rytec Jaroslav Tvr-
doň. Znázorňuje pohled na charakteristic-
kou letištní věž s přistávajícím historickým 
letadlem. Příležitostnou známku k zaháje-
ní provozu pražského letiště je možné za-
koupit na filatelistických přepážkách a vy-
braných poštách.

 Za 1Q Odbavilo Letiště václava

 Havla Praha 2 718 889 cestujících

Výkony za první čtvrtletí roku 2017 na Le-
tišti Václava Havla Praha potvrzují trend 
růstu zájmu o leteckou dopravu a o Prahu 
jako o cílovou destinaci. Za první tři mě-
síce odbavilo Letiště Václava Havla Praha 
celkem 2 718 889 cestujících, zatímco za 
stejné období roku 2016 to bylo téměř o 430 
tisíc méně. To představuje meziroční ná-
růst bezmála o 19 %. 
 
 netradiční zaměstnanci

I v letošním roce jsme na letní sezonu do 
našeho týmu přivítali nové čtyřnohé par-
ťáky, kteří jsou u nás v rámci ekologického 
projektu. Ovečky včetně malých jehňá-
tek pomohou analyzovat struktury travin 
v areálu letiště. Zároveň přispějí k ekolo-
gičtějšímu řešení údržby travnatých ploch 
okolo skladu pohonných hmot, navíc s niž-
ším bezpečnostním rizikem oproti sekání 
motorovými sekačkami. 

 Zdroj: Zpravodaj pro obce a MČ Prahy 
 v okolí letiště Václava Havla Praha, 
 duben 2017

 Údržbu hlavní dráhy přijeli 

 zkontrolovat zastupitelé okolních lokalit

Nejdůležitější komunikací každého letiště 
je bezpochyby vzletová a přistávací drá-
ha, kterou je nutné udržovat ve výborné 
kondici i s ohledem na neustále přísnější 
bezpečnostní požadavky, a to se neobejde 
bez pravidelných kontrol a včasné údržby. 
Hlavní ranvej Letiště Václava Havla Praha 
RWY 06/24, na které probíhá 95 % veškeré-
ho leteckého provozu, prošla pravidelnou 
jarní údržbou první týden v červnu. Za 
pět dní, kdy byla ranvej pro provoz zcela 
uzavřená a veškerý provoz probíhal na ve-
dlejší RWY 12/30, se stihla udělat hromada 
práce přímo na dráze i v jejím bezprostřed-
ním okolí. 
V rámci přátelských sousedských vztahů 
bylo zastupitelům obcí a městských čás-
tí z okolí letiště nabídnuto, aby se přišli 
o náročnosti procesu údržby přesvědčit 
na vlastní oči. Přímo na hlavní dráze měli 
účastníci možnost promluvit s odborníky 
a zeptat se na cokoliv, co je 
zajímá k pravidelné údržbě i k organizaci 
leteckého provozu. Obdiv vzbudilo auto 
na odgumování, které postupně měnilo 
černě zagumovanou dráhu zpět na vozov-
ku zářící novotou. Zaujal také speciální 
vůz na měření tření povrchu, který umí 
operativně vyhodnotit brzdící účinky. 
Samostatnou vědní disciplínu pak před-
stavuje stříhání trávy v blízkosti ranveje, 
protože ta nesmí být příliš krátká, aby po-
bíhající myši nelákaly ptáky k lovu, ale ani 
příliš vysoká, aby v ní opeřenci nehnízdili. 
Překvapením na konci prohlídky, kterou 
osobně vedl místopředseda představen-
stva Letiště Praha pan Jiří Kraus, byla 
ukázka dvou nových supermoderních ha-
sičských vozů Panther Rosenbauer. Nová 
generace těchto letištních speciálů vozů 
má řadu vychytávek, jako je teleskopické 
rameno s kloubem usnadňující hašení hůře 
přístupných míst nebo unikátní navigační 

 

Dle rozdělovníku

Naše značka/Our Ref. LPR/137/2017/JK

V Praze dne 7. 6. 2017

Žádost o spolupráci v souladu s novou legislativou Evropské agentury pro 
bezpečnost letectví (EASA)

Obracíme se na Vás s žádostí o součinnost při zajištění bezpečnosti provozu mezinárodního Letiště 
Václava Havla Praha v oblasti prevence střetů letadel s ptáky a volně žijícími zvířaty.

Nové předpisy Evropské agentury pro bezpečnost letectví - EASA (European Aviation Safety Agency), 
které Česká republika, potažmo Ministerstvo dopravy České republiky a také Úřad pro civilní letectví 
České republiky, plně respektují, zavazují provozovatele mezinárodních letišť k úzké spolupráci 
s okolními obcemi a vlastníky pozemků v řízení rizik spojených s výskytem ptactva a volně žijící zvěře. 

Letiště Praha si s ohledem na výše uvedené dovoluje požádat o nahlášení jakýchkoliv situací, 
které by mohly mít vliv na pohyb volně žijící zvěře. Jedná se o případy zřizování a rozšiřování 
vodních ploch, rozsáhlé zeleně, sýpek, skládek a jiných zdrojů potravy a úkrytu, které by mohly přilákat 
ptactvo a volně žijící zvířata do blízkosti letiště. Zároveň uvítáme i zprávy ohledně výsadby a sklizně 
plodin či lovu zvěře.

V podobných případech Vás laskavě žádáme o sdílení informace na speciální e-mail:

safety@prg.aero

Včasným upozorněním nám pomůžete přispět k zajištění bezpečného leteckého provozu. 

Předem děkujeme.

S přáním hezkého dne

Ing. Jan Kadlec
Manažer Řízení provozu ploch
Letiště Praha, a. s.

Příloha: Plné znění předpisu GM2 ADR.OPS.B.020 Snížení nebezpečí střetu se zvěří
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napsali 
jste nám
 Aktuální změny ve školském zákoně 

 a jejich dopady v naší školce

Na počátku tohoto školního roku vstoupila 
v platnost rozsáhlá novela školského záko-
na. Jednotlivé změny přicházejí postupně, 
účinnost těch posledních vstoupí v plat-
nost až v listopadu roku 2020. 

Změny se týkají různých stupňů a typů 
škol a jsou často opředeny změtí různých 
mylných nebo nepřesných interpretací. 
Smutné je, že ani kompetentní úředníci na 
kraji či přímo na ministerstvu neumějí se 
těmito překotnými změnami pracovat nebo 
dokonce podpořit zřizovatele a ředitele ze-
jména těch nejmenších škol bez vlastních 
právníků v jejich aplikaci do praxe. Když 
k tomu pak ještě přibydou rychlé změny 
ministrů školství a pozornost veřejnosti 
se mnohdy upřenou spíše k nejrůznějším 
korupčním aférám, vzniká opravdu velmi 
nepřehledný terén. Pracovat pak s malými 
dětmi v klidu a k jejich prospěchu je téměř 
dobrodružstvím.

 Integrace a inkluze

Jednou hodně diskutovanou „novinkou“ je 
integrace a inkluze. Myšlenka je v podstatě 
taková, že všechny děti z obce (či nově spá-
dové oblasti) by měly mít možnost chodit 
do své spádové školky a to i přes všechny 
své případné handicapy, dietními režimy 
a poruchami chování počínaje, vážnými 

smyslovými, tělesnými a mentálními po-
ruchami konče. Je přitom jasné, že každé 
takové dítě potřebuje nejen individuální 
přístup, mnohdy i své vlastní vzdělávací 
programy, ale i řadu velmi speciálních po-
můcek a zároveň zkušený a vzdělaný per-
sonál, který umí s takovým postižením a se 
všemi těmi pomůckami pracovat. Jeden 
učitel, který má ve třídě ke třiceti dětem, 
se přes prázdniny těžko naučí třeba zna-
kovou řeč či Braillovo písmo, a tak dále. 
Ruku v ruce s touto jistě bohulibou myš-
lenkou přišla velká reforma v oblasti škol-
ního poradenství. Děti bychom měly třídit 
do zhruba pěti skupin, na základě toho jim 

přiznávat různě náročná podpůrná opatře-
ní a na ně bychom pak měli od kraje dostá-
vat finance. V podstatě se z mého pohledu 
spíše zkomplikovala dosavadní vcelku 
dobře fungující praxe. Systém byl dosud 
nastaven tak, že běžná škola takové dítě 
přijala a podmínky přizpůsobila, pokud 
o to rodiče stáli a pokud to bylo jen trochu 

v možnostech školy, především po stránce 
personální. Kraj pak na základě odborných 
lékařských posudků povolil pro takové 
dítě asistenta pedagoga, kterého po svém 
i financoval. Například v roce 2013/2014 
jsme dostali v našem kraji mzdové pro-
středky ve výši 39 000,- Kč na celý školní 
rok na jednoho takového asistenta. Když 
se ukázalo, že dítěti z jakéhokoli důvodu 
běžná škola nestačí, byla tu k dispozici jed-
na z nejlepších sítí speciálního školství na 
světě. Školy pro slabozraké, pro sluchově 
postižené, pro tělesně postižené. 

Školy od mateřských po střední, s interná-
ty, s odborným a zkušeným pedagogickým 
i například lékařským personálem. A nyní 
babo raď – co je pro dítě lepší? Chodit do 
školy s kamarády z obce a nechat učitele, 
aby se všechno učili a dozvídali za pocho-
du? Nebo dojíždět do města a navštěvovat 
školu, kde mají pomůcky a zkušenosti pro 
moje potřeby? Kdo přesně může o kaž-
dém jednom dítěti s veškerou zodpověd-
ností do daleké budoucnosti rozhodnout? 
Je-li tento zákon dobrý, ukáže jedině čas.

 Povinná předškolní docházka

Kupodivu až od ledna tohoto roku vstou-
pila v platnost další novinka: děti v po-
sledním ročníku předškolního vzdělávání 
(my říkáváme předškoláci) musí do školky 
chodit povinně. Se všemi opatřeními, která 
povinnost přináší – omlouvání neúčasti, 
plnění úkolů, řešení neomluvené či neodů-
vodněné absence na OPSODu a podobně. 
Obce si musí hlídat, zda všechny pětileté 
děti do nějaké tzv. veřejné školky chodí. 
Ředitelé si navzájem napříč republikou 
musejí posílat hlášení o tom, kdo kam cho-

systém pro tmu a sníženou viditelnost. 
Pro Letiště Praha je otevřená komunikace 
a vstřícnost k nejbližšímu okolí velmi důle-
žitá. Tuto myšlenku se daří naplňovat pro-
střednictvím pravidelných setkávání vede-
ní společnosti se starosty okolních komunit 
i grantových programů finanční podpory. 
 
 Zdroj: Letiště Václava Havla Praha, 
 informační oddělení

 Letecké společnosti se utkají 

 o titul nejtišší dopravce

I v letošním roce bude oceněna letecká spo-
lečnost, která létá na Letiště Václava Havla 
Praha nejtišeji. Záměrem každoroční akce 
je pozitivní motivace leteckých společnos-
tí k šetrnému přístupu k životnímu pro-
středí. Tradiční soutěž, hodnotící kromě 
hladiny hluku i dodržování leteckých tratí 
a efektivní využití sedačkové kapacity, tzn. 
obsazenost letadla, bude letos probíhat od 
1. května do 31. října 2017, tedy v obdo-
bí nejintenzivnějšího leteckého provozu. 
Hodnoceno bude deset největších doprav-
ců. Podrobná pravidla soutěže NEJTIŠŠÍ 
DOPRAVCE a zároveň informace ohledně 
měření hluku na Letišti Václava Havla Pra-
ha jsou k dispozici na internetových strán-
kách letiště www.prg.aero v sekci Životní 
prostředí. 

Soutěžící společnosti pro rok 2017
Aeroflot
Air Berlin
British Airways
ČSA
Easyjet
KLM
Lufthansa
Norwegian Air
Ryanair
Travel Service
 Zdroj: Letiště Václava Havla Praha, 
 informační oddělení
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dí mimo svoji spádovou školku. Rodiče 
se musí například při plánovaní pobytu 
na horách či u moře ve školním roce řád-
ně omlouvat. Myšlenka státu je zřejmě ta-
ková, že děti ze sociálně slabých rodin by 
měly mít možnost se ve školce adaptovat 

na pobyt v kolektivu, měly by umět při-
jmout režim a pravidla, aby pak ve škole 
prospívaly. Letos se ukázalo, že děti z ta-
kových rodin k zápisu beztak nedorazily, 
jen ředitelé a starostové mají spoustu zby-
tečné práce navíc. A řádní občané, kteří do 
školek svoje děti vodí už od tří nebo od 
čtyř let, mají jen další povinnosti. V naší 
obci například chodí do školky všechny 
děti, naprostá většina z nich přímo do té 
naší, jen výjimečně někdo zvolí pro své 
dítě jinou školku. Obava z toho, že by pak 
do první třídy nastoupilo nesocializované 
dítě, je u nás lichá. Ale práce, papírování 
a času nad tím stráveného je docela dost. 
Tento zákon je v našich podmínkách spí-
še zbytečný.

 Dvouleté děti ve školce

Osobně raději používám termín děti netří-
leté. Hned si vysvětlíme proč. Z našeho po-
hledu nejdiskutovanější novinka. Ale je to 
skutečně novinka? Zákon doposud hovořil 
o tom, že do mateřské školy jsou zpravidla 
přijímány děti od tří do šesti let. To slovo 
zpravidla bylo důležité, umožňovalo totiž 
ve skutečnosti přijmout i dítě mladší. A to 
se v praxi stávalo. A zde jsme u toho pojmu 
netřítelé dítě. Po celou moji praxi ve zdejší 
školce bylo vždy nějaké takové netříleté 
dítě na začátku školního roku ve školce 
přítomno. Jednalo se o děti, které oslavily 
třetí narozeniny většinou během podzimu. 
Z hlediska zákona je to dítě dvouleté, 
i když má třetí narozeniny třeba v půlce 
září. Také ho tak vykazujeme do výkazů 
pro ministerstvo. Nově zákon stanovil dol-
ní hranici – do školky nemůže nastoupit, 
být přijato, dítě mladší dvou let. Povinnost 
takové děti přijímat je ovšem zákonem 
stanovena až od září 2020. Do té doby je 

na zvážení školky, zda takové děti při-
jme. A každá školka si pak může kritéria 
k přijetí postavit, jak potřebuje. My jdeme 
cestou, kdy přednostně přijímáme děti 
s trvalým pobytem v obci, pak teprve do-
plníme kapacitu školky přespolními. Jin-
de si mohou kritéria nastavit třeba tak, že 
přijmou přednostně všechny děti čtyřleté, 
i ty přespolní, a pak teprve ty mladší ze své 
spádové oblasti. Pokud to obci či občanům 
takto vyhovuje, proč ne. Setkala jsem se již 
s celou škálou názorů na netříleté děti ve 
školce. Někde se dokonce netají názory, že 
takové děti do školky v žádném případě 
nepatří, že to brzdí či dokonce kazí práci, 
že učitelky ani nemají příslušné vzdělání 
pro takto malé děti, že je to práce pro zdra-
votní sestry či pečovatelky, že se s malými 
dětmi nedá nic podnikat a podobně.
 
Vzhledem k tomu, že rok 2020 není nijak 
daleko a pak takové netříleté děti budou 
mít ze zákona na školu nárok, rozhodli 
jsme se i na základě dřívější praxe takové 
děti do kolektivu přijímat. Rozhodnutí je 
především na rodičích. Ti musí zvážit, zda 
odloučení od maminky a od úzké rodiny 
a pevně daný režim ve školce bude pro je-
jich dítě skutečně vhodný. Zda nebudou je-
jich děti žárlit například na malého souro-
zence, který se jim nedávno narodil a který 
může být celý den s maminkou. Rodiče 
jsou ti, kdo dítě znají nejlépe, se všemi jeho 
slabinami a zvláštnostmi a jen oni musejí 
posoudit, zda si dítě sice rádo hraje na hři-
šti, ale v jejich blízkosti, nebo zda skutečně 
touží být celý den pod dohledem jiných 
dospělých. Zda už jsou jejich děti natolik 
samostatné, že si den ve školce opravdu 
pěkně užijí. 
Rodiče jsou ti, kdo posoudí, zda dokáží 
svému dítěti poskytnout sami odpovídající 
program, nebo to nechají na školce. Pak-
liže rodiče zváží všechna plus a všechna 
mínus, a věřím, že tak každý rodič zodpo-
vědně činí, pak je na nás, abychom se vy-
nasnažili dítě podpořit a udělat pro něj ve 
školce vše, co je v našich silách. Pravdou 
je, že pro netříleté děti musíme přizpůso-
bit materiální podmínky. Různé normy, 
zejména v oblasti bezpečnosti a hygieny, 
stanovují jiné limity pro děti mladší tří let 
a pro děti starší. Sami jistě znáte z každé 
hračky ten symbol, že hračka není vhodná 
pro děti mladší tří let. 
Netříleté dítě musí mít jiný nábytek, jinak 
vysoký záchůdek, jiné prolézačky. Na tom 
na všem nyní intenzivně spolupracujeme 
se zřizovatelem. Chceme mít všechny tyto 
věci v pořádku, což sice stojí peníze, ale 
zase se budují podmínky vhodné pro děti, 
které jsou z obce. Takže kruh se uzavírá. 
Pedagogové se vzdělávají v oblasti progra-

mové nabídky pro malé děti, spustila se 
řada vzdělávacích programů, která se touto 
aktualitou zabývá. A my si říkáme, že díky 
dosavadní praxi a díky těmto pravidlům 
budeme v roce 2020 již na vše plně připra-
veni. Zatímco tam, kde netříleté děti dosud 
striktně odmítají, budou vše muset budovat 
od začátku, popřípadě opisovat od těch již 
tou dobou zkušenějších. Takže tento zákon 
pro nás není zas až takovou novinkou, jen 
dává dosavadní praxi legální průchod.
 
Veškeré shora uvedené názory jsou mými 
názory osobními. Vycházím ze své praxe, 
ze svých zkušeností, z toho, že jsem sama 
matkou tří dětí. Je mou povinností sledovat 
novely zákonů a uvádět je do praxe. Cho-
dím proto na různá školení - jak na kraj, tak 
do různých dalších institucí. Nedokážu se 
ovšem zcela oprostit od toho, že na spous-
tu věcí mám svůj vlastní pohled. Proto vše 
probíráme nejen s obcí jako zřizovatelem, 
ale i uvnitř pedagogického sboru, aby těch 
pohledů na věc vždy bylo více. 
Zdejší zřizovatel si svou školku hýčká,  
pokud je vůle na obou stranách, lze se do-
mluvit na mnohém.
Ale každý jiný člověk může mít na spoustu 
věcí názor jiný. Taková je doba, tak žijeme.
 
 niké Slabová, 
 MŠ Kněževes
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Tip na  
výlet

Dobrý anděl
Vážení čtenáři, redakce Kněževáka 
navázala spolupráci s nadací DOBRÝ 
ANDĚL. Stali jsme se partnerem této 
nadace. Rádi bychom pomohli tam, kde 
je to potřeba. V životě nikdy nevíte, kdy 
podobnou pomoc budete potřebovat 
právě VY. Na stránkách zpravodaje bu-
deme uveřejňovat krátké příběhy těch, 
kterým je potřeba pomoci. Záleží jenom 
na NÁS. Redakce

 S druhým miminkem přišla 

 vážná nemoc, bez cizí pomoci 

 by se rodina neobešla.

Dva týdny po narození syna Samuela (6) 
rodinu z Berouna zasáhla vážná zpráva. 
Lékaři mu diagnostikovali nemoc motýlích 
křídel. Závažné a nevyléčitelné onemocně-
ní, které lékaři zjistí ročně u 3 dětí z České 
republiky. Příčinou je mutace genu, která 

způsobuje oslabení pojivové tkáně pacien-
ta, ten je poté náchylnější na různá kožní 
poranění, problémy mu způsobí jakýkoliv 
silnější dotek kůže. 
„Vůbec jsme tu nemoc neznali, jen jsme vě-
děli, že uděláme vše proto, aby tu Samík 
byl s námi. Už je to 6 let, kdy nás provází 
každodenní péče o synovu pokožku. Ně-
kolikrát denně mu kontroluji dlaně, prsty, 
lokty, nohy a kolena, jestli tam nejsou od-
řeniny anebo puchýře. V případě nálezu 
je ošetřím, aby se nezvětšovaly. Snažím se 
ho stále držet za ruku, abych ho v případě 
pádu stihla chytit, jeho kůže je tak křehká. 
Z tohoto důvodu nosí například ochranu 
na kolena, ruce a lokty, ty jsou vyrobené 
ze speciálního materiálu pro lidi, které trpí 
popáleninami. Vše je ušité na míru a má 
obrácený šev. I tlak švu na tělo je pro něj 
bolestivý. Bez ošetřovacího materiálu já 
ani manžel neopustíme domov,“ vysvět-
luje paní Zuzana, která je mimo jiné také 
maminkou Laury (8).
Vše okolo ošetřování je velmi nákladné, 
rodina používá kvalitní krémy, gely, emul-

ze, obvazy, silikonová krytí, vitamíny, 
které pomáhají zesílit imunitu a podporují 
tak rychlejší hojení ran. Rodině s náklady 
pomáhají Dobří andělé prostřednictvím 
nadace DOBRÝ ANDĚL. Díky finanční 
pomoci je pro rodinu s dětmi každý den 
snazší. 
Staňte se také Dobrým andělem - je to jed-
noduché, stačí se zaregistrovat na www.
dobryandel.cz a začít přispívat.  I malé pří-
spěvky pomohou.   
 Markéta Křížová,
 DOBRÝ ANDĚL - nadace

 cyklohráček 2017

I letos bude malé i velké výletníky vozit mezi 
Prahou a Slaným speciální rodinný vlak Cy-
klohráček přestavěný na velké pojízdné hři-
ště pro děti. Najdete zde opět spoustu zába-
vy – můžete se těšit na veliké balónkoviště 
se skluzavkou, houpací pytle, velké pestro-
barevné stavebnice, leporela a knížky pro 
nejmenší či na dřevěnou vláčkodráhu. Aby 
návštěvníkům cesta lépe utíkala, postarají se 
o ně tzv. hrajvedoucí, kteří dětem nabídnou 
drobné dárky a zapůjčí karty nebo kostky 
s figurkami na deskové hry. Ve Slaném se 
pak můžete vydat na dobrodružnou cestu 
za zlatým pokladem. Chybět nebudou ani 
cesty do železničního muzea ve Zlonicích, 

kam vás Cyklohráček odveze opět každou 
poslední sobotu v měsíci.

Novinkou letošní sezóny je pak nová trasa 
Cyklohráčku, který bude z Prahy odjíždět 
z Hlavního nádraží a sveze všechny ces-
tující po nejhezčí pražské železniční trati, 
tzv. Pražském Semmeringu přes Smíchov 
na Zličín.
Další novinkou je zahájení spolupráce 
s Muzeem studené války a protivzdušné 
obrany v Drnově u Slaného. Muzeum se 
nachází v podzemním objektu, který dří-
ve sloužil armádě, a je vybaveno původ-
ním technickým zařízením, které je zcela 
unikátní a velmi dobře zachovalé. V části 
objektu je umístěna expozice raketové 
techniky.
Cyklohráček vyrazí na svou cestu poprvé 
o posledním víkendu v březnu a bude vás 
vozit o sobotách, nedělích a svátcích až do 
konce října.
 Zdroj: PID / 
 Informační zpravodaj - 4/2017

 Dobříš

Rokokový zámek s výraznou fasádou 
upoutá již při příjezdu z Prahy. Je známý 
i z pohádky Princezna ze mlejna. Zámecká 
expozice má 11 místností ve stylu rokoka 
a klasicismu včetně reprezentačních sálů. 
Hlavně pro děti je určen okruh Dobříšské 
přízraky. Třetím okruhem je Galerie JCM 
s obrazy ve vlastnictví rodiny Colloredo – 
Mannsfeld (italští mistři 18. a 19. stol.). Pří-
stupný je i francouzský park. 
Zámek je v dosahu pražské MHD ze 
Smíchovského nádraží. Více na www.za-
mekdobris.cz.
 Pavel Bareš, knihovník



Kněževák 2/2017 22

Pokladna Divadla Lampion
nám. Starosty Pavla 4, Kladno
t: 312 242 732
po–pá od 8:00 do 18:00 a hodinu před představením

Pokladna Městského divadla Kladno
Divadelní 1702, Kladno
t: 724 502 114
e: pokladna@divadlokladno,cz
po–pá od 10:00 do 18:00 a hodinu před představením

Prodej předplatného 
zahájen

Městské divadlo Kladno zahájilo prodej předplatného na sezónu 2017 / 18. Říkáte si, že je na čase 
více se věnovat sám sobě a své rodině a začít třeba chodit do divadla? Právě teď je ten nejvhodnější 
čas. Začíná totiž prodej předplatného!

sezona 2017 / 18

Díky předplatnému můžete navště-
vovat divadlo s výraznou slevou 

od 20 až do 60%. Vyberete si den 
v týdnu, kdy budete chtít chodit do 
divadla a budeme Vás zvát vždy pouze 
tento den. Budete mít po celou sezo-
nu zaručené vlastní místo. Předplatné 
je přenosné, můžete ho tedy zapůjčit 
svým blízkým. Pravidelně budete do-
stávat informace o programu divadla. 
Navíc k předplatnému získáte zdarma 
SPHERE kartu se kterou můžete na-
kupovat se slevami.  Vybírat můžete 
z  mnoha předplatitelských skupin. 
Dovolujeme si upozornit např. na no-
vinku Rodinné předplatné, které je ur-
čené pro rodiny s dětmi staršími 12 let.  
Další novinkou je také Klub mladého 
diváka, určený pro žáky, studenty a je-
jich pedagogy. A poslední novinkou je 

Klub přátel krásných umění, v rámci 
kterého můžete zhlédnout v divadle 
pantomimu, balet, operetu, melodra-
my a  večer vážné hudby. Podrobné 
informace naleznete v katalogu před-
platného, který si můžete vyzvednout 
na Vašem obecním nebo městském 
úřadě.

A co konkrétně nás v nové sezóně 
čeká? V říjnu začneme velkou popo-
vou revue z 60. let z názvem EXPOp67, 
kterou uvedeme přímo ve světové 

premiéře. Na malém sále zatím mů-
žete vidět klasický divadelní thriller 
Žena v černém. Na konec listopadu 
chystáme bláznivou konverzační ko-
medii Woodyho Allena Central Park 
West a poslední premiérou roku 2017 
bude rafi novaná francouzská detek-
tivka Past. Nový rok zahájíme v únoru 
českou premiérou současné izrael-
ské komedie s prozatímním názvem 
Postižení a v malém sále pak drama-
tem o síle přátelství a o naději Oskar 
a růžová paní. V dubnu se můžete těšit 
na nejmilejší frašku všech dob Brouk 
v hlavě a na závěr sezóny nás čeká dra-
matizace slavného románu Jaroslava 
Havlíčka Petrolejové lampy.

Neváhejte nás kontaktovat, 
rádi Vám pomůžeme se 
v nabídce zorientovat 

a vybrat pro Vás nejvhodnější 
předplatitelskou skupinu.

Těšíme se na Vás v hledišti 
Městského divadla Kladno.

sezona 2017 / 18

 Divadlo v Kladně

Redakce Kněževáka navá-
zala spolupráci s divadlem  
v Kladně. Přes období prázd-
nin bude jednáno o kon-
krétních možnostech spolu-
práce. Vypadá to nadějně.  
Pro spolkovou činnost bu-
dou poskytnuty vstupenky 
na vybraná divadelní před-
stavení. Těšme se na kultur-
ní zážitky v kladenském 
divadle.       R 
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2013 pochod 
Kněževes - Lidice

2014 cvičení žen 
v Kutné Hoře

2015 valentýnská zabava - vítězové
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