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Kněževák 1
zpravodaj obce Kněževes (u Prahy) ročník 18 březen

připravované akce:
Neděle 23. 4. od 10.00 Humanitární sbírka Diakonie v KD
Sobota 27. 5. od 10.00 Dětský den na fotbalovém hřišti
Sobota 6. 5. od 14.00 Pietní setkání Baráčníků – Rychta

Obsah:
Činnost OÚ
Spolky a subjekty obce
Napsali jste nám
Historie
Fotokuriozita
Fotogalerie
Tip na výlet

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
v dnešním vydání
Kněževáka vás seznámím s tím, co se
nám povedlo udělat
a co nás čeká v letošním roce.
Od Letiště obec obdržela účelovou dotaci
na určené akce 700.000 Kč. Jak ve svých vystoupeních jsem se zmiňoval, jsou to určené
akce adresně. Úprava Staré silnice, vybavení
kabin na hřišti a dětské hřiště ve sportovním
areálu. Tato částka je jedna z nejvyšších, které obce dostali.
S příchodem lepšího počasí se rozbíhají poslední práce na dokončení omítek v kapli.
Tyto práce musí být hotovy tak, aby vítání
nových občanů proběhlo v hotovém díle. Po
vítání občánků proběhne v kapli další svatba
našeho občana. Na tomto je vidět, že kaple je

Informační komise

Vážení občané, dovolujeme si vám zaslat
odkaz na videoklipy pod názvem „Kněževeský občasník“. S tímto názvem přišel
občan Kněževsi Ladislav Hanzlík. Sám
uvedené klipy i vytvořil. Videoklipy jsou
obsahově zaměřeny na činnost v obci. Najdete je pod názvem „Kněževeský občasník“ na Youtube.
Panu Hanzlíkovi za tuto činnost děkujeme.


Za OÚ Kněževes, Luděk Černý

Odkaz:
www.youtube.com a ve vyhledávači
těchto stránek napsat ladahanz nebo
www.youtube.com/user/ladahanz
První ohlasy občanů na klipy:
„Děkuji za videa, jsou moc pěkně
udělané, jako bych na těch akcích s vámi
byla. Felcmanová“

Orientační systém v Kněževsi
OÚ zvažuje instalaci orientačního systému
v obci. Mělo by se jednat o řadu stanovišť
(kovový sloup s orientačními cedulemi)
s vyznačením hlavních lokalit v obci – např.
MŠ, KD, OÚ, kaple, hřiště. Když budete mít
námět, kam stanoviště v obci umístit, zašlete ho na mail: knezevak.ou@seznam.cz

Mgr. Luděk Černý

Informační komise
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využívána i k jiným než církevním účelům.
Zimu, která byla delší než v jiných letech,
obec přečkala vcelku dobře. Silnice i chodníky byly sjízdné a schůdné. Právě na chodníky bylo vyházeno nezvyklé množství soli.
Letos nám s úklidem pomáhal i Milan Kosík
starší. V současné době prování Petr Berka
úklid komunikací od posypu a větví. Po rozsáhlé debatě ohledně nového dětského hřiště
srovnává Ing. Vlčková podněty občanů.
V zimních měsících proběhlo několik jednání
ohledně čistoty obce. CTP na základě jednání
umístilo 3 toalety Toi-Toi, přislíbilo umístění
více košů případně kontejnerů. Letiště Praha
také bude řešit prostor „VALU“ tak, aby se
čistota dostala na patřičnou úroveň. Toto přislíbil při jednání ředitel Ing. Jiří Kraus.
I jednání s Amazonem probíhá, ale jednání
s nimi je zdlouhavé. Máme v úmyslu jednat
s Krajským úřadem, protože to, co bývalé
vedení kraje slíbilo, tak nesplnilo. Paní hejt-

manka přislíbila, že i touto otázkou se bude
zabývat.
1. vodohospodářská společnost nám poskytla podrobný rozbor pitné vody provedený
nezávislou laboratoří, kde chlor volný je
0,06 mg/l, norma připouští až 0,3 mg/l pitné
vody. Dle sdělení provozovatele není přípustné vodu nechlorovat. Podrobný rozbor
je k nahlédnutí na OÚ.
Skládku biologického odpadu otevřeme
18.3. 2017, bude otevřena každou sobotu od
14:00 hod. do 15:00 hod.
Dlouholetý pediatr pan Mudr. Pokorný
bude v ordinaci končit 31.3. 2017. Touto cestou dovolte, abych mu jménem obce i svým
poděkoval za vzornou péči a starost o naše
nejmenší občany. Od dubna by měla nastoupit na naše dětské oddělení paní Mudr. STAŇOVÁ dle jednání, které vedeme. Ordinovat
by měla každý den pondělí až pátek.

Stanislav Kettner
starosta obce

Cyklohráček 2017
I letos bude malé i velké výletníky vozit mezi Prahou a Slaným speciální rodinný vlak Cyklohráček přestavěný na velké pojízdné hřiště pro děti. Najdete zde opět spoustu zábavy – můžete
se těšit na veliké balónkoviště se skluzavkou, houpací pytle, velké pestrobarevné 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 cestující 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 dříve sloužil armádě, a je
vybaveno původním 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

Očkování psů a koček
proti vzteklině.
V obci Kněževes (u obecního úřadu) provede veterinární
lékař MVDr. Milan DUDEK, reg.KVL 3901 hromadné
očkování psů a koček proti vzteklině.

v sobotu 13. května 2017 od 13.00 do 14.30 hod.
Cena za očkování proti vzteklině 90 Kč.

Zájemci o očkování předvedou zvířata a předloží očkovací průkazy. V případě, že pes
nemá vystaven očkovací průkaz, je možné po dohodě s veterinárním lékařem založit nový.
Při očkování je možné také zakoupit přípravky proti vnitřním a vnějším parazitům
nebo naočkovat psa a kočku sdruženou vakcínou.

Obecní úřad
Usnesení OÚ
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes,
ze dne 23.1. 2017

ZO schvaluje:
- Odkup pozemků č. 34/2 za 86000,-,
č.306/13 za 260000,- a 644/36 za 119000,z vlastnictví státu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
- Snížení nájmu ve zdravotním středisku
MUDr. Liashenko a MUDr. Kabrhelové
v souladu s dodatkem ke smlouvě.
- Příspěvek Střední integrované škole Středokluky ve výši 4,50 Kč na jeden oběd pro
děti v mateřské škole Kněževes – doplatek
za rok 2016.
- Nákup čistícího stroje na parkety do kulturního domu Kněževes do výše 50.000 Kč.
- Zhotovení nových desek na všechny stoly v kulturním domě Kněževes – 1 ks cca
1000,- Kč.
- V souladu s Nařízením vlády ČR č.
37/2003 zvýšení odměn od 1.2.2017 zastupitelům obce a členům rady.
- Finanční dořešení ČOV v Tuchoměřicích.
Doplatek za vícepráce ve výši 2,9 mil. Kč se
snižuje o penále pro zhotovující firmu za
nedodržení termínu. Zbývá tedy doplatit
celkem 450 tis. – z toho 180 tis. Kněževes
a 270 tis. Tuchoměřice.
- Žádost Obce baráčníků o pronájem chaty
Nataša.

ZO bere na vědomí:
- Přípravu jednání s firmou AMAZON.
- Proběhne jednání mezi starostou obce St.

Kettnerem, p. Boukalem a Ing Jánskou, týkající se vodného a stočného.
- Proběhne jednání s Ing. Ryšavou z Letiště
Praha ohledně 5. části obvodové komunikace u Letiště Praha – vznikne nový val,
parkoviště a cyklostezka. Projedná komise
pro životní prostředí.
- Žádost MUDr. Pokorného o ukončení
nájmu ve zdravotním středisku Kněževes
k 31. 3.2017 z důvodu těžké nemoci. Možnost nové pediatričky – MUDr. Staňové. Ta
by v případě ordinování v Kněževsi žádala
snížení nájmu o 50% - ZO předběžně souhlasí s tím, že budou zachovány ordinační
hodiny k pokrytí potřeb dětí v Kněževsi.
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes,
ze dne 20.2. 2017

ZO schvaluje:
- Převedení kladného hospodářského výsledku Mateřské školy Kněževes za účetní
rok 2016 ve výši 62.537,70 Kč do rezervního
fondu příspěvkové organizace MŠ (schváleno všemi přítomnými hlasy).
- Vymezení školského obvodu spádové
školy MŠ Kněževes s tím, že v případě
volných míst budou tato místa nabídnuta
okolním obcím za předpokladu úhrady neinvestičních nákladů. Neinvestiční náklady uhradí obec, ze které bude dítě do MŠ
přijato, popř. rodiče tohoto dítěte (schváleno všemi přítomnými hlasy).
- Poskytnutí finančního daru Spolku Havlíček na rok 2017 ve výši 3.000,- Kč (schváleno všemi přítomnými hlasy).

Obecní úřad Kněževes a FCC Regios, a.s.
pořádají mobilní svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu pro obec Kněževes
odpady:

od 10.15 hod. do 11.15 hod.

• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové filtry,
vč. obalů
• použité fritovací oleje
• barvy a laky, včetně obalů
• kyseliny, rozpouštědla, čističe a další
domácí chemie
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné léky
• lednice
• TV, PC

Fyzické osoby
mohou v tomto
časovém rozmezí
odevzdat ZDARMA
tyto níže uvedené
nebezpečné odpady.

ZO bere na vědomí:
- Výsledky zkoušek I. Vodohospodářské
(chlór volný vyhovuje normě hodnotou
0,06mg/1l; tolerance je 0,3 mg/1l).
- Skutečnost, že pro výběr zařízení pro dětské hřiště (houpačky, bradla atd.) v sousedství nové stavby sportovního areálu
bude svoláno mimořádné ZO po obdržení
návrhů ze strany zastupitelů obce a případně rodičů.
Usnesení z mimořádného zasedání
Zastupitelstva obce Kněževes,
ze dne 6. 3. 2017

ZO schvaluje:
- Osazení železobetonové garáže jako sklad
nářadí pro sportovní areál – umístění za
hasičskou zbrojnicí kolmo ke hřbitovní zdi.

ZO pověřuje pana Červeného:
- Zajištěním zpracování návrhu na osazení
venkovního fitness na sportovním areálu
prvky firmy Bonita Group Service, s. r. o.
do výše 300 000,- Kč včetně DPH.
- Současně byla projednána nabídka firmy
Colmex, s. r. o. ZO vybralo firmu Bonita
Group Service, s. r. o.

Obecní úřad Kněževes
a FCC Regios, a.s.

pořádají svoz velkoobjemového
odpadu pro obec Kněževes.

Datum: sobota 15. 4. 2017

Sběrna bude přistavena:
před Obecním úřadem v Kněževsi

- Demolici zděné boudy u nové budovy na
sportovním areálu (schváleno všemi přítomnými hlasy).
- Vypovězení smlouvy s firmou B - RING,
tříkolky u vyhlídkového valu ( 8 ZO pro, 3
se zdrželi).

Datum: 14. 4. – 17. 4. 2017
Přistavení: pátek v 16.00
Výměna: sobota v 12.00
Odstavení: pondělí v 8.00
1 x 20m3 – kontejner bude přistaven před
obecním úřadem. Fyzické osoby mohou
v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA velkoobjemový odpad.
Do kontejnerů nepatří:
zemina, stavební sutě ,nebezpečné
odpady,TV, PC

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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AMAZON v Dobrovízi

dlouhodobě zatěžuje svojí hlavně autobusovou dopravou komunikace okolních
obcí včetně Kněževse. Vede se řada jednání
nejenom se zástupci AMAZONU a partnerských společností, ale i se Středočeským krajem. Článek, který byl obcí zaslán
i do Našeho regionu, otiskujeme níže.

R
Článek do zpravodaje Náš REGION:
V září roku 2015 byl otevřen největší internetový obchod v ČR se sídlem v Dobrovízi. Jeho otevření pochopitelně předcházela
vleklá jednání a podmínky, které si kladla
zastupitelstva dotčených obcí. Na druhé
straně byly přísliby společnosti Panattoni
Europe, že obce budou uchráněny od navýšení dopravy, protože ta bude odkloněna
směrem na Jeneč. Krajský úřad Středočeského kraje stavbu podporoval a přislíbil, že
občané obcí nejen že stavbou poškozeni nebudou, ale kraj opraví komunikaci III/2405
až k nájezdu na D7. Zatím můžeme konstatovat: sliby, chyby…

Koncem července loňského roku se situace zhoršila natolik, že občané Kněževsi
sepsali petici, ve které si stěžovali na velké
otřesy nemovitostí sousedících s komunikací III/2405, které způsobují praskliny na
nosných zdech. Zastupitelstvo obce petici
projednalo a zaslalo ji spolu s průvodním
dopisem na odbor dopravy Středočeského kraje. Na odpověď však marně čekalo,
a proto byla koncem listopadu 2016 stížnost
urgována spolu s konstatováním smutné
skutečnosti, že v říjnu na této komunikaci
došlo k vážné dopravní nehodě, při které
bylo zraněno dítě.
Současně byl zaslán dopis na Krajskou
správu a údržbu silnic v Kladně, ve kterém bylo požadováno zajištění úpravy dopravního značení v obci Kněževes tak, aby
zmíněnou komunikací nemohli projíždět
smluvní dopravci mířící do logistického
centra, ale pouze dopravci obsluhující či
zásobující obec Kněževes. Bylo upozorněno i na to, že původních několik linkových
autobusů za den se zvýšilo až na 140 včetně
autobusů linkových a autobusů smluvních
dopravců. V případě těžké nákladní dopravy je situace rovněž neúnosná.

Také na veřejném zasedání v prosinci 2016
projevili občané opětovně velkou a oprávněnou nespokojenost s neúměrným zatížením této komunikace.
Krajský úřad v prosinci minulého roku
konečně odpověděl. Údajně se jeho stanovisko z konce září v podatelně KÚ ztratilo,
nicméně jsme obdrželi písemný příslib, že
komunikace III/2405 je zařazena do plánu oprav na rok 2017. Celistvý asfaltový
povrch sice zmírní otřesy projíždějících
vozidel, ale nesníží počet dopravců. Čekáme tedy na zákaz průjezdu dopravců nad
6 tun, tak, jak to mělo být provedeno ve
fázi otevření ligistického centra. To přislíbil
Středočeský kraj zastoupený bývalým hejtmanem, ale ani 16 měsíců po otevření Amazonu žádné kroky ze strany kraje v tomto
směru podniknuty nebyly.
Další jednání se zástupci společnosti Amazon se uskuteční dne 9. února 2017 na obecním úřadě v Kněževsi.
Kněževes 1. 2. 2017
Ing. Václava Vlčková,


Vánoční sousedské setkání
Již potřetí se v Kapli sv. Václava na Štědrý
den od 15 hodin konalo Vánoční sousedské setkání. Sešlo se nás opravdu hodně,
abychom si zazpívali několik koled, připomněli si tradici nejkrásnějších svátků v roce
a aby také opět zazněly vánoční verše.
Hudebního doprovodu se kromě paní Ivy
Roučkové ujal i pan doktor Milan Dudek
ze Středokluk se svými dcerami. Zazněly známé koledy jako např. Štědrej večer
nastal, Jak jsi krásné neviňátko, Narodil
se Kristus Pán a nově i Bílý vánoční slon.
Pozvání opět přijal i náš pan farář P. Alan
Cleysac, který všem popřál krásné prožití
Vánoc stejně jako starosta obce pan Stanislav Kettner.
Kaple měla premiéru v tom, že podlaha byla nově pokryta kobercem, sokl byl
omítnut a cca do poloviny března by na
něm měl být proveden speciální nátěr. Na
kúru skromně stála a prohlížela si své dílo
– odkryté malby v Kapli – slečna Veronika Majíčková se svou maminkou. Veroni-

místostarostka obce Kněževes

Setkání se „lvem“
Kulturní dům v Kněževsi se stal historickým místem setkání s bílým „lvem“ Georgem. Čtyřměsíční lvíče v doprovodu pečovatelky Anety Vyskočilové a Sebastiana Farco (je z Jižní Ameriky – Paraguay – a je i ošetřovatelem lvíčete) se procházelo nejenom ve velkém sále Kulturního domu v Kněževsi, ale bylo se „podívat“ i v restauraci. V pátek v 10.00 se na něj přišlo podívat na cca 150 občanů, ale hlavně dětí.
Přišly děti z místní ZŠ a MŠ i studenti ze Středokluk. Přišli i rodiče s malými dětmi i senioři. Aneta se Sebastianem velice hezky povídali
o narození lvíčete, jak o něj pečují, co žere, jaké hračky má, jak lvi žijí ve volné přírodě a jak v ZOO, proč má bílou barvu atd. atd. Od dětí
i dospělých bylo hodně otázek. Dověděli jsme se například, že kdybychom Georgovi dávali čokoládu, tak bychom ho mohli i otrávit (to
platí i o pejscích a kočičkách). Bylo to moc zajímavé vyprávění. V dospělosti Georg bude vážit kolem 300 – 350 kg a bude mít obrovskou
hřívu. Po krátkém výkladu děti udělaly velký kruh a pečovatelé s lvíčkem chodili kolem nich – každý si mohl Georga pohladit i vyfotit.
Georg byl tak „unavený“, že když děti odešly, sežral dvě kuřecí stehna a hned na to usnul ☺. Akci organizačně i finančně zajistil OÚ
Kněževes. Možná, že si příště v KD pohladíme obrovské hady, ještěrky, pásovce nebo malé opičky … Luděk Černý

ka se svými kolegyněmi pracuje v týmu
pana Martina Tamchyny a na restaurování
památek v naší obci se podílí již od roku
2013. Všichni jsme jí za tuto krásnou práci odměnili alespoň potleskem. Ještě jedné
premiéry se Kaple vloni dočkala, a sice překrásného venkovního osvětlení. Stromeček
vlevo ode dveří byl již ozdoben a osvícen

podruhé – vloni i letos sem byl přemístěn
z kulturního domu po Mikulášské zábavě
díky dobrému nápadu pana Romana Holana. Paní učitelky za základní školy jej s dětmi ještě dozdobily.
Dík patří také panu Honzíkovi Drábkovi,
zastupiteli obce Kněževes, který, tak jako
vždy, Kapli ozvučil, aby vše dobře slyšeli
i občané, kteří se do Kaple nevešli – a bylo
jich venku cca 80.
V neposlední řadě patří poděkování panu
Ladislavu Hanzlíkovi, který i z tohoto
setkání připravil krátký film a je spolu
s ostatními filmovými vzpomínkami uložen na internetu.

Poděkování
MUDr. Aleš Pokorný, pediatr, který více než 3 desetiletí působil v našem zdravotním středisku, ke dni 31. března 2017 ukončí na vlastní žádost svou lékařskou praxi. Spolu s ním
odchází i sestřička, paní Ema Pavlíková. Oběma patří naše poděkování za péči a obětavost, kterou věnovali nejen kněževeským, ale i přespolním dětem od narození až do doby
dospělosti. Přejeme panu doktorovi i sestřičce pevné zdravíčko, štěstí a spokojenost do
dalších let.
Za OÚ Ing. Václava Vlčková

Vzpomínka
Na Hromnice, tedy 2. února 2017, zemřel náš nejstarší
občan, pan Ludvík Pek, ve věku nedožitých 92 let.
Všichni si ho budeme pamatovat jako poctivého, pracovitého, moudrého a veselého člověka, kterému nikdy
nebylo lhostejné dění v obci. I v tomto požehnaném věku
se svou manželkou Věruškou pravidelně navštěvoval
oblíbené Čaje pro seniory a na svých procházkách často
zavítal i na obecní úřad. Fotografie je z 25. července 2016,
kdy jej na úřadě vyfotila paní Drábková. Nikoho by nenapadlo, že tato návštěva byla jeho poslední…
(článek je uveřejněn se souhlasem MUDr. Ludvíka Peka)
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Za OÚ Ing. Václava Vlčková

No, a poslední poděkování patří panu
MVDr. Milanu Dudkovi a jeho dcerám Dominičce a Sárince, jejíž krásný dětský hlásek všechny přítomné dojímal.
Pro každého ze zúčastněných byl po programu připraven dárek od obce - horký
nápoj : čaj, punč nebo grog. O přípravu se
postarala rodina Roučkova. Byla pořádná
zima, a tak toto „ohřátí“ přišlo vhod.
V Kapli plápolaly svíčky, rozléhala se vůně
františků a zářily prskavky, aby hlavně dětem připomněly, že již zanedlouho doma
po štědrovečerní večeři zacinká zvoneček….. V pokoji, který byl po celý den tajuplně uzamčený, se rozsvítí stromeček
a pod ním bude spousta dárků.
Za sebe jsem moc ráda, že se tento můj
nápad ujal a stal se tradicí. Je příležitostí
k tomu, abychom se i o Vánocích mohli setkat, byť jen krátce, popřát si jen vše dobré,
pevné zdravíčko do dalších let a uvědomit
si, že právě tyto chvíle jsou jedny z nejdůležitějších v našem životě.
Ing. Václava Vlčková,


místostarostka obce

POZVÁNKA
Vážení občané, OÚ Kněževes pro
Vás připravuje v rámci tradičních
Čajů pro seniory velkolepou
kulturní akci ( tentokráte je však
akce určena pro všechny občany
bez ohledu věku). Obec navštíví
Elektroband Pavla Zedníka se
svými sólisty Josefem Opltem
a Ivanou Brožovou. Bude pro Vás
připraven cca 3 hodiny trvající
hudební pořad k tanci i poslechu
doplněný o skladby předních
autorů české dechovky. Pořad je
doplněn historkami z hudebního
života vystupujících umělců. Těšte
se na „něco“, co tu ještě nebylo …
Termín akce bude sdělen
v časovém předstihu … R

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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Obecní knihovna
VÝROČÍ AUTORA / Salman Rushdie 19.6.1947
Narodil se v Bombaji a vyrůstal v muslimské rodině bohatého
podnikatele. Ve čtrnácti letech začal studovat v prestižní soukromé škole v Anglii a později absolvoval Cambridge. V roce 1975
vychází jeho prvotina: vědecko-fantastický román Grimus. Další
kniha Děti půlnoci (1981) se setkala s příznivou odezvou (obdržela
britskou Bookerovu cenu, a v roce 1993 byla označena za nejlepší
z děl, která tuto cenu za uplynulých 25 let získala). I další kniha
Hanba (1983) je politický román na pomezí reality a fikce. Roku
1988 vycházejí osudné Satanovy verše. Svou zkušenost světoobča-

na obývajícího východní i západní svět vtělil Rushdie do příběhu
postaveného na konfrontaci dvou lidí, kteří jako jediní jakoby zázrakem přežijí výbuch letadla uneseného nad Lamanšským průlivem. V knize jsou četné narážky na korán – ortodoxní muslimy
nejvíc pobouřily postavy dvanácti nevěstek, které dostaly jména
Muhammadových manželek.
V roce 2000 se odstěhoval do USA. V 90. letech vydal pohádkovou prózu Hárún a moře příběhů (1990), soubor povídek Východ,
Západ (1994 a romány Maurův poslední vzdech (1996), Zem pod
jejíma nohama (1998) a Zuřivost (2001).

Pavel Bareš, knihovník

Mateřská škola
Předčtenářská gramotnost

V minulém vydání Kněževáka jsme vás
obšírně seznamovali s koncepcí přípravy
předškoláků na vstup do školy tak, jak je
pojata v naší školce. Nyní se zaměříme na
jednu z mnoha oblastí, jež taková příprava
zahrnuje, a tou je velmi důležitá předčtenářská gramotnost.
Možná se vám to spojení předčtenářská
a k tomu gramotnost, navíc u předškoláků,
zdá jako poněkud přehnané. Děti ve školce
přece ještě nejsou gramotné (v tom původním smyslu slova – tedy nejsou schopné
číst a psát). A je to tak! Čtení a psaní ponecháváme na učitelkách v základní škole.
Nicméně děti na práci s textem a s knihou
připravujeme již ve školce.
Seznamujeme děti s tím, jak vnímat text
a jak s ním pracovat. Nejdůležitějším bodem je čtení knih jako takové. Čteme dětem
nejen pravidelné pohádky před spaním, ale
ke knize se uchylujeme i během řízených
činností. Nejčastěji tehdy, kdy hledáme různé příběhy, pohádky a básničky k tématu,
o kterém si právě povídáme. Děti tak snáze chápou dění kolem sebe v souvislostech.
Vidí nás, dospělé, že v knihách nacházíme
nejen odpovědi na mnohé otázky, ale také
inspiraci k dalším činnostem a tvorbě.
Pokud dětem čteme pohádky, propojujeme vnímání obsahu s ilustrací. Často pak
necháme děti, aby své pocity či představy
z přečteného příběhu samy vyjádřily vlastní kresbou či malbou. Zdatnější předčtenáře můžeme nechat převyprávět příběh
vlastními slovy. Ve třídě Soviček dokonce
průběžně děti pod vedením učitelek zaznamenávají ilustracemi přečtené knihy
do čtenářského deníčku. Ve škole pak nebudou takovým požadavkem zaskočeny.
Dítě zároveň nenásilnou formou vnímá
rozdíl mezi řečí hovorovou a spisovnou
či knižní. Během čtení se můžeme zastavit
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u obtížnějších pasáží, vysvětlit si neznámé,
zastaralé či cizí slovo. To je velká výhoda
předčítání.
V letošním školním roce paní učitelky
v Sovičkách nově zkoušejí i nové aktivity rozvíjející předčtenářskou gramotnost.
Jedním takovým projektem je Předčítání rodiči. Dítě si ve spolupráci s rodičem
doma samo najde svou oblíbenou knihu,
vybere příslušnou pasáž, popřípadě připraví nějaké doprovodné aktivity – kreslení, vyrábění, pokusy. Rodič pak do školky
dorazí v domluvený den v době odpoledního odpočinku, čeká na něj křeslo pro
hosta a ostatním dětem přečte, co doma
se svou ratolestí vybrali. Projekt je časově
rozvržen tak, aby se během školního roku
vystřídali všichni předškoláci. Kniha zde
slouží jako prostředek ke komunikaci mezi
dětmi a dospělými.
Dalším novým projektem je Básnička na
dva týdny. Ve třídě Soviček každé dva
týdny, tak jak přicházejí témata nových integrovaných bloků, nabídne paní učitelka
dětem novou básničku vztahující se k tématu. Děti ale stále pracují i s původními
básničkami. Mají je očíslované, poznají je
podle ilustrace. Věřte tomu, že básničky
děti baví a recitují je s radostí. Důležitá je
práce s básničkou. Děti musejí básničce
rozumět, vnímat její souvislost s tématem.
Jedná se o komplexní pojetí textu.
Děti se učí s knihou v neposlední řadě také
zacházet. Mají ve třídě k dispozici svůj čtenářský koutek, kam se mohou v pohodlí
s knihou uchýlit. Zároveň jsou důsledně
vedeny k tomu, aby knihu vždy vracely na
své místo – k tomu slouží systém barevného značení. Vždy se najde někdo zodpovědný, kdo se o pořádek v knihovně rád
a dobrovolně postará. Zároveň se děti učí
zacházet s knihou šetrně, při listování listy
netrhat. Už jen to, že knihou listujeme od
začátku do konce, je důležitá dovednost.

Ve školce jsme se již před několika lety připojili k celostátní akci Noc s Andersenem.
Letos budeme tuto noc pořádat ve školce
již po šesté. I Noc s Andersenem má tudíž
u nás již svou tradiční podobu. Zveme si
autora, proběhne beseda, autorské čtení,
autogramiáda. Takhle část Noci je určena
nejen dětem, ale i široké veřejnosti. Následuje pak soukromá školková část, kdy některé děti ve školce přenocují.
Jak sami vidíte, předčtenářská gramotnost
nemá se čtením dětí vlastně skoro nic společného. Jedná se o vnímání knihy, souvislostí, o určitou kultivaci dětského herního
světa a jedná se především o připravenou
a promyšlenou práci učitelek.
Přejeme krásné jaro v Kněževsi!

Vaše školka

Poděkování Svazu žen v Kněževsi
za dlouhodobou spolupráci
Spojení Svazu žen a Mateřské školy Kněževes vzniklo zcela přirozeně. Zdejší svaz
žen totiž pravidelně pořádá řadu akcí určených pro děti a většina zdejších dětí chodí
do místní školky. Postupně jsme si vypracovaly takovou podobu spolupráce, která
vyhovuje oběma stranám. Ženy pořádají
každoročně odpolední Mikulášskou nadílku a Karneval, následuje pak vždy ještě
večerní zábava pro dospělé. Děti ve školce
v rámci integrovaných bloků tvoří tématic-

ké obrázky, koláže, plakáty. Práce s velkým
formátem je pro děti velmi vhodná forma.
Nad kolážemi se učí spolupráci, komunikaci a seznamují se s různými výtvarnými
technikami. Zapojují fantazii a vymýšlejí
různá vylepšení a detaily. Celou dobu děti
vědí, že jejich práce bude zdobit sál Kulturního domu a že se budou moci pochlubit
svým umem během Mikulášské nebo během karnevalu rodičům, příbuzným a kamarádům. Dětské práce dodají uvedeným
akcím atmosféru a Ženám tím pomůžeme
s výzdobou sálu.
Na takové práce je ovšem velká spotřeba
výtvarného materiálu. Co se týká papíru,
tam jsme zvyklí pracovat s papíry, které
nám nosí rodiče. Mnoho rodičů má možnost získat z lecjakých zdrojů velké nástěnné kalendáře, staré plakáty, kartony od
různého zboží a podobně. Takový materiál
používáme průběžně celý rok. Aby mohly
vzniknout velké koláže, potřebujeme ještě
barvy, lepidla, štětce, krepáky a různý do-

Základní škola

plňkový materiál. Díky pravidelným příspěvkům od Svazu žen si můžeme takové
pomůcky doplňovat do výtvarných skříní.
Naposledy takový příspěvek činil 478 Kč,-.
Za tyto peníze jsme dětem nakoupily trojboké pastelky, výtvarné pryže a pěnovky.
Rády bychom touto cestou Svazu žen za
tuto podobu spolupráce poděkovaly. Pro
děti má význam tvořit smysluplnou práci,
kterou může obdivovat i veřejnost a nejen
ten, kdo přijde do školky.
Těšíme se na další karnevaly a Mikulášské
besídky.
Vaše školka

Výtvory žáků ZŠ
Téma „Město“ – vyráběli žáci 4. třídy,
Téma „Navrhujeme zahradu“ – vyráběli
žáci 3. třídy.

Ze života ZŠ

První týden po vánočních prázdninách čekalo děti velké překvapení – setkání s bílým lvíčetem Georgem. Dozvěděly se mnoho zajímavého ze života těchto šelem. Lvíčka si mohly
dokonce i pohladit. George byl i motivací pro následující hodinu výtvarné výchovy.
16.1. navštívili naší školu zástupci nadace Proměny se vzdělávacími dílnami. Žáci 3.ročníku navrhovali zahradu, tématem pro čtvrťáky bylo navrhnout město. Děti měly k dispozici velké množství různého materiálu. Pod vedením lektorek se jim podařilo vyrobit
mnoho pěkných návrhů.
V pátek 20.1. probíhalo v KD Kněževes autorské čtení paní Martiny Lancingerové, která
přijela s celou rodinou včetně psa. Sál byl vyzdoben krásnými barevnými ilustracemi paní
Martiny. Čtení z knihy děti zaujalo i pobavilo.
Před jarními prázdninami jsme jeli do divadla Lampion na představení Záhada hlavolamu. Předlohou byla knížka Jaroslava Foglara. Tento napínavý příběh se hercům podařilo
dokonale ztvárnit.

Za žáky 3. a 4. ročníku
Iva Farová a Irena Houbová

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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TJ Sokol Kněževes

Cvičení žen

FOTBAL / Projekt kněževeského fanklubu
Projekt kněževeského fanklubu / Mile mě překvapil mail od kněževeských fotbalových fanoušků. „Fanklub“ připravil projekt zkrášlení fotbalové tribuny v Kněževsi. Mají v plánu oškrábat a vymalovat
tribunu a nanést nápis TJ Sokol Kněževes + logo klubu. Dále natřít
brány a zábradlí. Projekt plánují realizovat v období červen-červenec po konci fotbalové sezony. Co se týká nápisu a loga - budeme
vycházet z tradice. Obec přislíbila materiální pomoc.

Informace přijata od zástupce fanklubu Jakuba Šebesty. R

Fotbal
Po podzimní části sezony se naše mužstvo nachází na chvostu tabulky s 9 body. Tento výsledek není zcela vyhovující, přesto musíme ocenit přístup a bojovnost všech hráčů. První zápasy s velmi
silnými celky sehrála Kněževes velmi dobře, 4 body po dvou zápasech a vyrovnaný fotbal s lídrem tabulky z Dobřichovic značil
dobrý vstup do soutěže. Ovšem pak přišla černá série 6 zápasů
bez bodu. V domácím prostředí jsme se soupeři hráli vyrovnané
partie a často i kvůli smolným situacím či vinou špatných verdiktů rozhodčích jsme o body byli obráni. Velmi bolavá byla prohra
s posledními Nučicemi. V dalších utkáních jsme vydobyli 5 bodů
za výhru v Kosoři a 2 remízy. Přestože výsledky nevypadají příznivě, věříme společně v lepší bodový zisk v jarní části a posunutí se do klidného středu tabulky. Závěrem bych rád poděkoval
celému kádru TJ Sokol Kněževes včetně realizačního týmu, všem
příznivcům fotbalu a členům fanklubu.

Výsledky podzimní části 2016/2017
V. Přílepy - Kněževes

1:1 Nučice - Kněževes

5:0

Kněževes - Vonoklasy

2:1 Kněževes - Statenice

2:3

Dobřichovice - Kněževes

3:1 Kosoř B - Kněževes

0:3

Třebotov - Kněževes

5:0 Kněževes - Č. Újezd

1:1

Kněževes - Čisovice

2:3 Kazín - Kněževes

4:4

Jinočany - Kněževes

5:1 Kněževes - Horoměřice 0:5

Kněževes - Vrané

1:4 Jíloviště B - Kněževes

6:2

Nezapomeňte navštívit naši stránku na facebooku: TJ Sokol Kněževes - Fotbal kde najdete všechny aktuality, pozvánky na zápasy,
výsledky, souhrn zápasů, fotky a před každým zápasem podrobné představení soupeře. Další informace naleznete na
www.knezevessokol.estranky.cz První zápas v tomto roce odehrajeme v domácím prostředí v neděli 26. 3. 2017 od 15.00.

Jakub Šebesta

Nohejbal
Turnaj / Dne 21. 1. Sokol Nohejbal Kněževes
uspořádal v Kulturním domě další ze skvěle
obsazených turnajů trojic v nohejbale. Bylo jako
vždy plně obsazeno. Dva týmy přijely i z dalekých Bojanovic. Jako vždy se hrál parádní nohejbal. Vládla přátelská sportovní nálada, při které
si ale nikdo na kurtu nic nedaroval. Bojovalo
se o každý míč. Hrajem vždy každý s každým
a tak se zrodilo největší překvapení. Tým Cibulis z Tuchlovic - dokázal zázračně porazit vítěze
z minulých turnajů Čtyřlístek z Pankráce. Jejich
radost byla nevídaná a oslava také. V ceně startovného máme klasicky guláš a Jitka Nováková
se jeho vaření zhostila se ctí. Vítězství obhájil
Horror z Horoměřic. Rarita Kněževes obsadila druhé místo, když prohrála v turnaji pouze
s vítězným Horrorem. Jinak turnajem prošla na
vítězné vlně. Tomáš Kubů v poli předváděl neskutečný čich pro hru a byl všude, kde bylo třeba. V případě potřeby i vítězně smečoval. Smečař Karel také nezklamal a smečoval jak o život.
Honza hrál svoji standardně výbornou hru. 

Za nohejbal Kněževes Vláďa Dvořák
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TAEBO / Tae-Bo je cvičení, ke kterému
patří kromě jednotlivých technik a pohybů i vlastní filozofie, a to GET THE FIRST
PLACE BY YOUR OWN (zvítěz sám nad
sebou) pro stupeň Tae-Bo Basic a LOSE
YOUR FEAR (ztrať svůj strach) pro stupeň
Tae-Bo Advanced. Motto Tae-Ba zní: GET
FIT - LOSE WEIGHT - HAVE FUN - BE
STRONG. Je to jednoduše pocení se, výdrž,
ubírání na váze, posilování, zábava a možnost zjistit, kam až sahají naše hranice.
V Tae-Bu si každý dělá přestávky sám jak
uzná za vhodné, a to podle svých vlastních
možností - „Když už nemůžeš, dej si pauzu. Později můžeš opět nastoupit.“
Tae-Bo je rychlé - velmi rychlé. Neexistuje v něm žádná choreografie, kterou byste
si museli pamatovat. Prostě se cvičí jeden
cvik za druhým. Cílená technika Tae-Bo
vytrénuje vaše trupové svalstvo a tím se
stabilizuje páteř. Ani nohy, paže a ramena
nepřijdou zkrátka. V kostce: je to kolem

dokola perfektní zpevnění těla. Tae-Bo by
neměli cvičit lidé s chřipkovými onemocněními, zhoršenou imunitou a lidé, kteří
trpí na záněty a výhřezy meziobratlových
plotének.
Hodiny Tae-Ba se rozdělují na Intro, což je
vysvětlování a cvičení jednotlivých technik a hodiny Tae-Bo, které jsou již vlastním
tréninkem, kde se trénuje opravdu výdrž,
síla... atd. V hodině Tae-Bo se již nevysvětluje, nýbrž jenom prakticky cvičí.
Ing. Petra Adamčíková

Je čas začít plnit novoroční
předsevzetí
proto začínáme v kulturním domě
v Kněževsi opět cvičit

Cvičení bude každé úterý od 18.30 hod.
Přijďte prosím včas a nezapomeňte si s sebou
ručník, pití a dobrou náladu.
Začínáme 31.1.2017
Vstupné 30 Kč
Pro případné dotazy volejte na 775973190 nebo pište
na han.petra@seznam.cz

Volejbal
Silvestr / Jak je již u volejbalistů tradicí, tak i letos slavili Silvestr společně. Většina členů
si tentokráte zajela do Jeseníků do Loučné nad Desnou. V krásném hotelovém prostředí,
na běžkách i na sjezdovkách přivítali nový rok 2017. Počasí přálo, zábavy bylo habaděj,
zážitků ještě více. Tak hodně štěstí do letošního roku všem …
AVL / I v letošním roce hrajeme AVL (Amatérskou volejbalovou ligu). Hrajeme v Praze
(Podbaba), 10 ligu. Jsme sice na chvostu tabulky, ale bojovnost nám nechybí. Máme před
sebou ještě několik zápasů, takže je ještě šance … 
Luc

Hasiči

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte, abychom vás seznámili s činností
SDH Kněževes za uplynulé období. V září
2016 se náš sbor zúčastnil závodů ve Středoklukách, kam jsme dorazili (bohužel) v malém počtu, pouze čtyř členů (Botka, Čefelín
st., Drábek, Souček). Středoklučtí kolegové
nám vypomohli třemi závodníky. I přes počáteční nesnáze jsme se umístili na 5. místě.
V říjnu se konala posvícenská zábava, kterou jsme letos organizovali my - Hasiči. Na
zábavě hrála kapela Retro-band, která jako
vždy svým repertoárem dodala zábavě ten
správný průběh. V listopadu jsme zorganizovali podzimní likvidaci bio-odpadu
, která se uskutečnila v prostoru bývalé
skládky. Již od začátku jsme měli potíže
(ranní mráz), dále pak všímavý občan,
volající na linku 150, který nahlásil požár
a my jsme kladenským hasičům museli
vysvětlovat, že pálení je řádně nahlášeno.
Vzápětí na to dorazili hasiči z letiště a celý
koloběh s vysvětlováním se opakoval. Ale

po těchto komplikacích nám práce šla pěkně od ruky a v průběhu pálení nám náš
vrchní provianťák Vašek připravoval občerstvení, takže hlady jsme taky netrpěli
a mráz jsme zaháněli teplem od ohně.
V průběhu podzimu jsme na žádost pana
starosty Kettnera zalévali nově vysazený
strom před zdravotním střediskem. Pravidelně jsme se v zalévání svědomitě střídali až do prvních mrazů. Co nás minulý
rok nejvíce trápilo, byl hasičský vůz, naše
„Máňa“. V létě jsme měnili vodní pumpu
a opravovali chladič, na podzim jsme narychlo měnili palivovou pumpu a týden
před Vánoci jsme opravovali výfuk. Teď
nám „holka“ začala zase trochu zlobit, ale

jak říkáme, je to „dáma v letech“ a má už
na mírné „zdravotní problémy“ nárok.
18.3. 2017 se uskutečnila v místním KD Josefská zábava. V pátek 24.3. se zúčastnili
čtyři naši členové (V.Čefelín ml., O. Botka,
J.Drábek a T. Seiner) školení strojníků a velitelů, které se konalo v Bílých Poličanech.
Na sobotu 8.4. připravujeme pro naše čestné hasiče přátelské posezení při grilování
krůty. I v tomto roce chceme spolupracovat s ostatními spolky, mládeží, obecním
úřadem a především s vámi našimi spoluobčany a přispět tak ke zdárnému chodu
naší krásné obce. Váš SDH.

Pro Kněževák zpracoval

Jan Drábek.

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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Svaz žen - Klub Kněževes
ČSŽ Kněževes - výroční schůze ZO spojená s oslavou MDŽ
Stejně jako každý rok, ani tento jsme nevynechaly 8. březen jako náš svátek. Oslava byla spojena s výroční schůzi ZO Kněževes se zaměřením na republikový sjezd ČSŽ. Bylo potřeba
vyhodnotit naši činnost, delegovat členky našeho svazu, které budou zastupovat náš spolek
na okresní konferenci svazu, která se koná před republikovým sjezdem. Připomněly jsme si
50. výročí založení ČSŽ a 65. výročí vzniku ČSŽ Kněževes. V klidu a pohodě při poslechu
hudby jsme poseděly v místní vinárničce. Sešlo se nás téměř 20, každá z nás přinesla nějakou
dobrotu samozřejmě jak jinak než domácí výroby. Stoly se prohýbaly, bylo možno ochutnat
výborné karamelové řezy, kremrole, plněné šátečky, rohlíčky, laskonky, dortíky, jednohubky, chlebíčky, řízečky. Připily jsme si výborným vínem z Moravy.
Děkuji všem členkám za účast, děkuji hlavně starším členkám za to, že i nadále s chutí
a elánem pomáhají akce pro děti připravovat.

Krausová Kateřina

Valentýnská maškarní zábava
Již poněkolikáté jsme naplánovaly maškarní zábavu. Když jsme ale
před akcí viděly na vývěskách plakáty na Včelařský ples ve Středoklukách a na Masopust v Dobrovízi, šly nám koutky dolů. Počítaly
jsme s tím, že letos bude účast minimální. V takové konkurenci je
opravdu těžké obstát. Ale Kněževačky a Kněževáci nezklamali. Masek bylo přes sedmdesát, účast předčila naše očekávání. DJ Giacomo
se opět snažil ke každé masce připravit hudbu a tak při promenádě
jsme slyšeli kovbojské písně, orientální hudbu, melodie z večerníčků a filmů pro děti, ze Tří mušketýrů, z Harryho Pottera, z Chobotniček, Sněhurka a sedm trpaslíků a mnoho dalších. Jako vždy nás
překvapila nápaditost a tvůrčí potenciál všech zúčastněných. Většina masek byla vytvořena doma. Nejlepší masky: 3. místo
Gondola - manželé Preclíkovi , manželé Dvořákovi a Eliška Gýnová,
2. místo František a Fanynka z Kouzelné školky - manželé Kubů,
1. místo Aladin na létajícím koberci - Marek Holan. Tyto masky
dostaly výborné ceny. A tombola? Jako vždy různorodá, ale dobrá. Celý večer se tancovalo, dokonce i letkis, kankán nebo mazurka. Obsluha stíhala a nekuřácké prostředí nám všem vyhovovalo.
Prostě pohoda. Vždycky si myslím, že už není možné něco dalšího
vymyslet, ale rok se s rokem sejde a najednou se zase objeví další
nové nápady. Někteří už teď mají vymyšlenou masku na rok 2018.
Tak uvidíme.

Za ČSŽ Kněževes Bohdana Pavlíková.

Termíny akcí Českého svazu žen
– Klub Kněževes na rok 2017
Neděle 23.4. od 10-12 hod. v KD
Humanitární sbírka „Diakonie Broumov
Sbírka ošacení, obuvi, lůžkovin a dalších
potřebných věcí.
Sobota 27.5. od 10-13 hod. - místní fotbal.
hřiště
Dětský den
Dopoledne, plné soutěží a zábavy. Nafukovací hrad, malování na obličej, cesta za
pokladem.
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

Karneval
Dětský karneval v Kněževsi má již svou letitou tradici. Dlouho před termínem se děti
s rodiči těší a vymýšlejí vhodné masky, kterými by mohli ohromit a zaujmout.
Takže, je 14.00hod sobota 25.února 2017 a sál
v Kulturáku se začíná plnit všemi možnými
princeznami, rytíři, policisty, tanečnicemi, zvířátky a všelijakými jinými bytostmi.
Účast je letos opravu veliká a nás to moc těší.
Jako již několikrát nás navštívily i děti z Klokánku Prahy 4 s tetou Romanou Prexlovou.
Je kousek po druhé hodině a vše se pořádně rozjíždí… Na začátek nám DJ Giacomo
zahrál pár tanečních skladeb, při kterých si
všichni přítomní mohli pořádně prohlédnout masky a rozhodnout se, jak budou
bodovat. Každý vyplnil lísteček se třemi
maskami, které se mu nejvíce líbily. Bylo to
opravdu těžké a konkurence veliká.
Když se všichni dostatečně vynadívali a rodiče, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové a ostatní vyfotili všechny ze všech stran,
přišel na řadu zábavný program s klaunem
Hopsíkem – Davidem Juřinou. Děti s Hopsíkem kouzlily, soutěžily, zpívaly a tančily,
byly nadšené, hltaly každé jeho slovo, zapojovaly se do her. Myslím si, že klaun u dětí,
ale i přítomných dospělých sklidil opravdu
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veliký úspěch. Závěrem rozdal množství
hraček a pozorností jako odměnu za spolupráci.
Během Hopsíkova vystoupení se sečetly
všechny hlasy a nastal čas vyhlásit nejkrásnější masky. Díky sponzorům, kterým samozřejmě tímto moc a moc děkujeme, jsme
mohli dát dárečky jak všem dětičkám z Klokánku, tak prvním 12ti nejlepším maskám.
Pořadí nakonec bylo takové:
1. Amálka Čefelínová – Červená Karkulka
2. Lukáš a Matyáš Seinerovi –
zahradník a trpaslík
3. Lucinka Zelenková – páv
4. Hanička Adamčíková – Máša
5. David Fila – voják
6. Emička Dvořáková – dopravní značka
7. Janička Vopálková – pavoučí princezna
8. Kristýnka Zettelová – pirátka
9. Martin Preclík a Petr Žídek – policisté
10. Šárka Strnadová – motýlek
11. Lucinka Labačová – Zvonilka
12. Martínek Adamčík – pavouček
Všichni dlouho tleskali a fotilo se o sto šest.
Samozřejmě nechyběla ani společná fotka
všech zúčastněných masek.

Mikulášská zábava pro dětí
- Zpívání koled, tvořivé dílničky s vánočním 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 mikulášské 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 cyklovýlet do Lidic, návštěva dne otevřených
dveří, veřejné generálky v divadlech, poznávací výlety. Info na vývěsce u potravin
v obci.
Těšíme se na Vaši účast.

Chovatelé

„Tak nám zabili výstavu“

Tak se dá nazvat dnešní článek z naší činnosti. Jak jistě víte, začátkem roku v ČR byly zakázány celoplošně výstavy drůbeže a holubů včetně přesunů těchto zvířat pro výskyt ptačí chřipky. Zpočátku jen ve dvou krajích ( Praha západ byla hned tím druhým )
a později v celé republice.
Jak se však ukázalo v průběhu času, ne vše potřebovalo takový
humbuk. Bylo prokázáno, že již před cca 10 lety, kdy tato epidemie
v ČR se také vyskytla, veterináři zjistili, že je nebezpečné masivně
likvidovat holuby, neboť jsou imunní. Protože se na to zapomnělo, byly zlikvidovány dva kvalitní chovy poštovních holubů, kdy
jednotlivé kusy mají hodnotu 1 000 i více korun. A nedivím se, že
tito chovatelé chtějí náhradu. Také překvapilo, že byly likvidovány
slepice na dvorku a poblíž cca 50 m byly na rybníku divoké kachny, o které nebyl zájem. Je také s podivem, že pokud se vyskytla
– prokázaně – tato nemoc v zoologické zahradě, byl utracen pouze

Církev

tento kus a zbytek byl ponechán na přírodu. Vždyť je celkem přirozené, že i zvířata včetně ptactva mají v sobě generacemi prověřené
ochranné látky. Migrace ptactva tady byla, je a bude tak dlouho,
dokud bude fungovat příroda. A mělo by stačit zlikvidovat maximálně chov, ve kterém byla chřipka zjištěna a ne likvidovat vše
v okruhu 3km. A nyní k výstavě. Je pravda, že nás výstava stála
zhruba 1 500 Kč - příprava, rozeslání přihlášek a později odvolávání výstavy. Byla sice možnost pořádat výstavu jen králíků. Usoudili jsme však, že výstava s jedním druhem zvířat je málo atraktivní.
Je pravdou, že i počasí by nám bylo přálo. Také škola, která nám
pomáhá při posuzování, neměla prázdniny – bohužel. Doufáme,
že příští rok bude nám dopřáno výstavu uspořádat a pochlubit se
s novými klecemi na drůbež.

Jaroslav Boukal

předseda ZO ČSCH Hostouň

Ztraceno v překladu

Ve francouzštině (v mojí mateřštině) existuje heslo „Traduction – trahison“: překlad je zrada. Když jsem se dostal do Čech a začínal jsem
se učit česky, uvědomil jsem si, že to je v mnoho oblastech pravda. Doslovný překlad (nebo případně „Google-překlad“) nedává vždy
smysl. Například ve francouzštině, když jedu autobusem, říkám, že „vezmu autobus“. Google překládá název Komunity, ke které patřím (Chemin Neuf - „nová cesta“), jako „dráha devět“!
Ale občas i tradiční liturgické názvy v různých jazycích jsou „zrádné“. Název „postní doba“ je jeden z příkladů. V latině se používá slovo
„Quadragesima“, které znamená 40 (protože „postní doba“ je 40denní doba před Velikonocemi). Francouzské slovo „Carême“ má stejný
původ. Nedefinuje to, co obnáší tato doba, ale jenom kolik dnů trvá. Církevní tradice klade důraz na tři postoje, které jsou v této době
základní: modlitba, půst a almužna (sdílení). Český název „postní doba“ uchovává jenom jeden z nich: půst.
Ale v „postní době“ nejde jenom o půst. Tyto tři postoje se týkají tří základních vztahů člověka: vztah s Bohem (modlitba), vztah se sebou
(půst) a s ostatními (almužna). V postní době se nemáme uzavřít do sebe, ale naopak se otevřít a obnovit naše vztahy… abychom mohli
žít naplno a po 40 denní přípravě pořádně slavit vítězství života na Velikonoce.

Otec Alain Cleyssac

administrátor vaší farnosti

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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Naši sousedé

Spolek Havlíček
Výlet
Spolek Havlíček ve spolupráci s místními
Bráčníky připravuje výlet autobusem na některé z krásných míst v ČR. Výlet by měl být
určen nejenom pro členy místních spolků,
ale i pro občany, kteří nejsou ve spolcích registrováni. O termínu i místu výletu budete
informováni. 
R

Shrnutí činnosti Spolku Havlíček
za rok 2016
Jako první akci v roce 2016 uspořádal spolek ve spolupráci se ZŠ v Kněževsi dne 29.
2. prezentaci sbírkových předmětů kněževeského muzea a knížek v místní obecní
knihovně pro žáky 3. a 4. třídy. Děti byly
v těchto prostorách většinou poprvé a překvapilo je množství knih v regálech. Zajímaly se o vystavené předměty ve vitrínách
a jejich původ a vyptávaly se na jejich využití v minulosti. Nejdůležitější bylo, že se
seznámily s prostředím a věříme, že mnohé
z nich se sem rády vrátí.
Dne 20. 3. se uskutečnila vycházka za historií
památného Vyšehradu s poutavým výkladem naší průvodkyně Jany Horákové. I když
bylo poměrně chladno, rádi jsme si vyslechli
zajímavosti z dávné historie sídla českých
panovníků. Prošli jsme kolem nádherných
budov i soch, zavítali jsme do baziliky sv.
Petra a Pavla a v tichosti jsme procházeli vyšehradským hřbitovem a kolem Slavína.
Začátkem května, a to v neděli 8. 5., se skupina výletníků z Kněževsi vydala vlakem do
lázeňského města Poděbrady. Samotnou jízdu vlakem si užívali jak děti, tak i dříve narození. Již od nádraží v Poděbradech se nám
věnovala opět průvodkyně Jana. Měla pro
nás připravenu příjemnou trasu po Lázeňském parku a po nejhezčích místech v okolí.
Z jejího výkladu jsme se dozvěděli i něco navíc, neboť se projevil její osobní vztah k tomuto městu. Navštívili jsme Muzeum krále
Jiřího z Poděbrad umístěné v zámku, prošli
jsme náměstím k řece Labi. Po společném
obědě jsme ještě přešli na druhý břeh Labe
a pak jsme se pomalu vraceli parkem a po
kolonádě zpět k nádraží. Vlakem jsme se pohodlně vrátili domů.

V měsíci červenci jsme se rozloučili s paní
Evou Rychetskou, která byla členkou spolku
Havlíček od jeho počátků před 10 lety. Čest
její památce!
Pravidelně každé čtvrtletí jsme uskutečnili
spolkové setkání členů, abychom si podebatovali a probrali možnosti naší další činnosti.
Vždy se rádi vidíme a v příjemném prostředí
vinárny Hrnčírna popřejeme zdraví těm, kteří
oslavili v minulém období narozeniny. Při té
příležitosti ochutnáváme donesené dobroty.
Při podzimním setkání jsme vzpomněli na
195. Výročí narození našeho patrona Karla
Havlíčka Borovského.
Na předvánoční posezení jsme pozvali paní
ing. Janu Horákovou, abychom jí poděkovali za spolupráci a také naplánovali společné
akce na další rok.
Během celého roku se naši členové zúčastňují akcí, které jsou v obci organizovány
ostatními spolky, školou i MŠ a OÚ:
- V mateřské školce jsme byli v dubnu rádi
s dětmi na Noci s Andersenem a v září
v kapličce sv. Václava.
- V květnu jsme podpořili Baráčníky při pořádání Staročeských májů a v prosinci jsme
se rádi zúčastnili oslav 5. Výročí založení
novodobé Obce baráčníků a Kněževsi.
- S Klubem žen Kněževes jsme se v září zúčastnili výletu do Kutné Hory, v říjnu jsme
shlédli představení muzikálu Adéla ještě
nevečeřela a v listopadu jsme byli přítomni

na nahrávce TV pořadu Všechnopárty v divadle Semafor. Některé naše členky také
pomáhaly při akcích pořádaných Klubem
žen pro děti (karneval, Den dětí, Mikulášská
nadílka).
- Rádi jsme se zúčastnili a trochu pomohli při konání Čajů pro seniory pořádaných
Obecním úřadem a oddílem volejbalu.
Průběžně se staráme o to, aby knihovnička
umístěná na autobusové zastávce byla vždy
v pořádku, čistá, knihy uspořádané a byla
tak vizitkou chování cestujících kněževáků i
návštěvníků obce.
Závěrem chci poděkovat za finanční podporu naší činnosti Obecnímu úřadu v Kněževsi
v čele s panem starostou a všem příznivcům
z řad občanů a spolků v Kněževsi za podporu při
konání akcí pořádaných Spolkem Havlíček.
Věřím, že i v roce 2017 se budeme nadále setkávat a vzájemně podporovat.


Za Spolek Havlíček sepsala L. Kučerová

Pozvánka

v sobotu 8. dubna 2017

Sejdeme se na autobusové zastávce Kněževes s odjezdem linky A22 v 8.45 hod. případně kdo nechce jet autobusem,
bude výchozí místo u zastávky tramvaje č. 22 v Praze Na Pohořelci v 9.45 hod. Plakátky s podrobnějšími informacemi
budou vyvěšeny na obvyklých místech v obci během měsíce března.
Srdečně zve Spolek Havlíček
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Co to je když se řekne „TAPÍR“?
Tapír je humoristický časopis, který jsme po
založení Klubu kreslířů a humoristů (KKH)
začali vydávat.
Kdo přišel s nápadem?
S nápadem založit KKH a následně Tapíra
jsem přišel já společně s Pavlem Talašem.
Pavel je rovněž humorista, kreslíř a hlavně
komiksový kreslíř (nyní jeho tvorbu můžete
vidět např. ve Čtyrlístku). Myšlenka založit
KKH přišla ve chvíli, kdy jsem s Pavlem debatoval na téma, jak je zoufalá situace kolem
kresleného humoru v ČR. Že kreslíři vlastně
nemají kde své vtipy publikovat.
Jak dlouho se vydává?
První Tapír vyšel v březnu 2015.
Jak široká je jeho působnost?
Jelikož je to internetový časopis, tak je jeho
působnost široká.
Kolik má KKH pracovníků … kreslířů?
KKH má 28 členů/kreslířů, ale spolupracují
s námi další kreslíři z celého světa. Poslední

počet autorů, který u nás publikovali a publikují je přes 80 kreslířů.
Komu je TAPÍR určen?
Všem co mají rádi humor.
Kde se k němu dostaneme?
Na našem webu www.kkh-tapir.cz. Bohužel
finančně zatím nedosáhneme na tištěnou
verzi, takže je Tapír zatím ke stažení zdarma
na internetu.
Jak jste se dostal k TAPÍRU vy?
Jak jsem již zmínil. Jsem spoluzakladatel
a vlastně jsem byl nedávno zvolen předsedou spolku KKH.
Je to náročná práce?
Lehká práce to není. Je ale spíš náročná na
čas a není jednoduché kočírovat tolik autorů, aby Tapír šlapal, jak má.
Co Vás na ní uspokojuje?
Vše. Hlavně to, že se nám povedlo dostat
kreslený humor opět mezi lidi a že velká část
autorů se mi přiznala, že začali kvůli Tapírovi opět kreslit. Což je super.
Jak získáváte podporu od veřejnosti?
O jakou podporu se hlavně jedná?
Tím, že si nás veřejnost stahuje, čte, sdílí
na sociálních sítích apod. Povedlo se nám
s městem Fr. Lázně uspořádat 1 Mezinárodní festival kresleného humoru. Loni se ho

zúčastnilo 53 autorů ze 7 zemí a osobně přijelo 33 autorů ze 4 zemí. Letos uskutečníme
druhý ročník viz www.zlatytapir.cz
Spolupracujete s ostatními časopisy
podobného charakteru … ?
NE. Není s kým. V ČR existují jen dva humoristické časopisy a ty mají svou cestu.
Mohou vám pomoci občané nebo firmy?
Ano mohou. Že si u nás objednají kreslené
vtipy tzv. přímo na míru. Dají nám tím vydělat a my můžeme zase zafinancovat další
potřebné věci, které nás posunou dál. Mohou nás také rozesílat svým přátelům a tím
nás dostat mezi víc lidí. Bude pak mít naše
snažení větší smysl.
Co byste přál čtenářům Kněževáka
a Kněževáčka?
Stálý úsměv na tvářích. Někde jsem četl, že
smích prodlužuje život, takže Tapír je vlastně taková vaše „živá voda“ ;-)

Chrání celé Velké Přílepy

na vycházku uličkami pražského Nového Světa s výkladem průvodkyně paní ing. J. Horákové, která se bude konat
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Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rubrice „Naši sousedé“ Vám představíme
předsedu spolku KKH (Klub kreslířů
a humoristů) Miroslava Vostrýho. KKH
vydává humoristický časopis „TAPÍR“.
Redakce Kněževáka tímto děkuje za
rozhovor.

O tom, že vrch Kamýk nedaleko obce Velké Přílepy (okr. Praha-západ) zdobí dřevěný kříž,
místní obyvatelé samozřejmě věděli. Cesta k němu však postupně zarůstala mlázím a dostat se k němu bylo stále obtížnější. Obec Velké Přílepy však obnovila přístupovou cestu ke
křížku, vyznačila ji značkami na kamenech, místa nejprudšího stoupání vybavila pevnými
lany sloužícími jako zábradlí a doplnila takto nově vzniklou naučnou stezku také dvěma
naučnými tabulemi a na vrcholku lavičkou a odpadkovým košem. Slavnostní otevření stezky se konalo za přítomnosti známého psychotronika Pavla Kozáka. Podle jeho názoru je
vrch Kamýk energeticky spojen s některými místy v okolí i v Praze (Levý Hradec, hradiště
Podhoří a Džbán, kostelík v Jenerálce, kostel sv. Markéty v Břevnově) a je zde cítit zbytková
energie neolitických gigantů, jak píše ve své knize Tajemná místa Prahy. Kromě toho energie
z Kamýku chrání celou obec Velké Přílepy, která se rozkládá pod ním. Pamětníci si mohli při
této příležitosti připomenout, jak se ke křížku, ještě když býval dobře dostupný, každoročně
pořádaly poutě, možná i jako poděkování za jeho blahodárnou sílu. V okolí se rovněž vypráví pověst o tom, že křížek byl vztyčen na památku hraběnky, která zde na koni prchala před
loupežníky a zabila se i s koněm pádem ze srázu. Energeticky nejsilnější místo se na vrchu
Kamýk nachází v tzv. Přílepské svatyni, na druhém nejvyšším bodě pahorku. Nejsnáze se
na Kamýk dostanete, když dojdete na konec ulice Ke Křížku (nedaleko restaurace Špejchar
s parkovištěm) a pokračujete krátce v jejím prodloužení pěšinkou směrem do kopce. Jakmile
se ocitnete na jeho vrcholku, pokračujete pěšinkou vlevo směrem ke Kamýku. Místo, kde
odbočit, označuje kámen s namalovanou značkou křížku. Nenáročný výlet můžete absolvovat společně i s malými dětmi nebo s hůře pohyblivými osobami.

Jitka Lenková

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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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)

Pečeme
s

dětmi

Ještě než se nám venku oteplí a budeme
veškerý čas trávit na hřišti, pojďme si
upéct báječnou dobrotu k čaji…
SKOŘICOVÉ ŠNEKY..

Ingredience
150g změklého másla
90g krupicového cukru
1/2 lžičky soli
500ml mléka
50g čerstvého droždí
800–840g hladké mouky
Na náplň
225g másla
135g krupicového cukru
1 lžička vanilkového cukru
2 vrchovaté lžíce skořice
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Na dokončení
1–2 vejce, prošlehaná, na potření
cukrové krystalky na posypání
(pod názvem Hagelzucker koupíte
např. na www.toppotraviny.cz)

Postup
Ve velké míse smíchejte máslo, cukr a sůl.
Mléko ohřejte tak, aby bylo vlažné, odstavte
a rozdrobte do něj droždí. Míchejte, aby se
rozpustilo, a pak mléko nalijte do máslové
směsi. Přidejte po částech mouku a zpracujte na mírně lepivé těsto. Mouku přidávejte
opatrně, když jí dáte moc, bude pečivo příliš vysušené. Ideální konzistence je, když
se těsto ještě maličko lepí na prsty. Hotové
těsto nechte zakryté na teplém místě kynout
45–60 minut.
Mezitím v hrnci rozpusťte máslo na náplň
a přidejte oba cukry a skořici.
Těsto rozdělte na poloviny. Z jedné vyválejte plát zhruba 40x50cm velký a rozetřete na
něj polovinu náplně (je-li příliš tekutá, nechte ji chvíli zatuhnout v lednici).

Srolujte do ruličky, nakrájejte na zhruba
2–3cm vysoké špalíčky a rozložte je na plech
vyložený pečicím papírem. Zopakujte se
zbylým těstem a náplní. Nechte všechny šnečky kynout ještě půl hodiny. Troubu předehřejte na 220°C. Potřete šnečky vajíčkem
a posypejte cukrem. Pečte asi 15–20 minut.



Pro Kněževák připravila mamča Jendy Marie Šarapatková.

Jak naučit dítě jezdit na lyžích
V dalším díle „Jak naučit dítě...“ se budeme věnovat učení lyžování. Po předchozí
zkušenosti s učením na kole jsem se rozhodla přípravu na lyže nepodcenit a otevřít internet a záložku GOOGLE včas.
Ale ani tentokrát se to nepovedlo. Bohužel, lyže už byly koupené.
Jak jsem se později dočetla, nejde ani tak
o to, jakou značku lyží koupíte, ale především jde o barvu a o to, aby se dětem líbily.
Já koupila žluté K2 - Hanička by si vybrala
modré no name. Délka lyží by měla být o 10
- 20 cm kratší než je malý lyžař.
Od zkušených instruktorů lyžování jsem se
předloni dozvěděla, že s lyžemi by se nemělo začínat dříve než ve třech letech, a to z důvodu vývoje kyčlí.
Důležité také je, zda je dítě na lyžování již
„zralé“. Pokud ho stále vozíte v kočárku
nebo ujdete jen pár kroků, radši lyžování
ještě o rok či déle odložte. Pokud dítě dokáže ujít větší vzdálenost, má rádo zimní radovánky a dokáže jezdit na kole (rovnováha
pro lyže je velmi důležitá), můžete s chutí
vyrazit na svah.
Po týdnu stráveném na horách a zkušenostech získaných při učení Haničky na lyžích
bude tento článek asi rozdělen na podkapitoly - a to na ZÁKLADY LYŽOVÁNÍ, ZATÁČENÍ, CARVINGOVÉ OBLOUČKY...
atd. Jednotlivé články snad napíši během
několika dalších let :-)
ZÁKLADY LYŽOVÁNÍ
Haničku jsme postavili na lyže už po Vánocích, a to na koberci. Aby si vyzkoušela, jaký
je to pocit mít na nožičkách přeskáče a lyže.
Poté jsme vyrazili na zasněženou zahradu,

ale to bylo o ničem. Jen jsem jí tlačila a jí to
moc nebavilo.
První den na horách jsme objednali lyžařskou školu na 2 hodiny. Ve škole byly tři dětičky. Naše Hanička byla nejmladší a měla
nejméně zkušeností s lyžováním, resp. žádné zkušenosti, a proto se paní instruktorka
věnovala hlavně Haničce.
Samozřejmě se to neobešlo bez pláče. Ale
naštěstí, stejně jako ve školce na Kladně,
kam Hanička chodila jednou týdně na 3 hodinky, dělala scénu jen pět minut a pak už
poslouchala paní instruktorku.
Nejdůležitější bylo dívat se ze svahu dolů
a držet ručičky na kolínkách. Na vleku - tatrapomě - vždy paní instruktorka zahákla
Haničku, ale jela za ní a držela se jen jednou
rukou.
Odpoledne už jsme vyrazili lyžovat spolu.
Trénovali jsme sjezd rovně dolů s ručičkama
na kolínkách a udržení rovnováhy. Na vleku jsme jezdili společně tak, jak jezdila Hanička s paní instruktorkou. Bylo to fyzicky
náročné, ale myslím, že tím, že pomu měla
zaháklou pod zadečkem ona, tak ji to naučilo držet rovnováhu na vleku. Další den jsem
Haničku již na vleku pustila samotnou. Poprvé spadla. Po druhé proplakala celou cestu nahoru. Třetí jízdu plakala jen do půlky
sjezdovky. Další jízdy už proběhly bez pláče
a ke konci týdne jsem za sebou jen slyšela:
„Mami, podívej. Já se nedržím.“
Další den jsme opět jezdili pouze rovně
dolů, ale pomalu nás to obě přestávalo bavit. Tak jsme objednali soukromou hodinu
s instruktorkou, která měla Haničku naučit
zastavovat, popř. zatáčet. Bohužel Hanička
asi neměla moc náladu, celou dobu plakala,
a tak jsme po 35 minutách instruktáž vzdali a šli jsme bobovat. Myslím, že soukromá
hodina pro takhle malé dítě je zbytečná.
A hlavně jedna hodina je opravdu málo.

V noci jsem přemýšlela, jak jí naučit plužit.
Od paní instuktorky jsem se dozvěděla, že
máme říkat, aby dala nožičky od sebe a špičky jí poté tlačit k sobě. Děti by se tento pohyb
měly naučit automaticky. Nemá cenu takhle
malým dětem vysvětlovat špičky k sobě,
paty od sebe... Ty děti nevědí, co jsou špičky,
protože doteď žádné špičky neměly. Měly
pouze nožičky...
Jezdila jsem před Haničkou pozadu a stále jí
opakovala, ať dá nožičky od sebe a rukama
jsem jí špičky lyží dávala k sobě. Vždy jsem
jí řekla, že si lyže dávají pusinku. To pro Haničku bylo opravdu motivující a srandovní
a reagovala na to velice dobře. Takhle se naučila zabrzdit.
Nic dalšího jsme se za naší dovolenou naučit
nestihli. Tak snad za rok budu moct napsat
článek jak naučit dítě dělat obloučky na lyžích.


Ing. Petra Adamčíková

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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Letiště
Na křídlech pomoci
Zaměstnanci letiště umožnili pětiletému
Hynečkovi speciální rehabilitaci v hodnotě
100 tisíc korun, kterou z důvodu vážného
úrazu v bazénu potřebuje k návratu do běžného života. Předvánoční dárek získal nejen
malý Hynek Skůra, ale i další čtyři organizace, které pomáhají potřebným z různých
oblastí. Letiště Praha kromě pravidelné finanční podpory přímého okolí podporuje
i řadu charitativních aktivit, a to převážně

80. VÝROČÍ PRAŽSKÉHO LETIŠTĚ
Letiště Praha oslaví významné kulatiny. Celý
letošní rok se ponese ve znamení oslav, neboť pražské letiště funguje již od roku 1937,
tedy přesně 80 let. Na první polovinu roku
je plánovaná interaktivní výstava ve veřejné
části Terminálu 2, která bude zájemce seznamovat s letištní historií, současností i plány
do budoucna. Dne 5. dubna se uskuteční

Napsali jste nám

Dobrý anděl
Redakce Kněževáka navázala spolupráci s vedením projektu Dobrý anděl. V příštím čísle se dočte o projektu řadu zajímavostí včetně možností, jak
se projektu zúčastnit a pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují.

Historie vyhlídkových valů
Před 5 lety v dubnovém Regionu Praha
a Střední Čechy vyšel článek o vyhlídkových
valech v Kněževsi. Trochu si zavzpomínáme uvidíme, co nám přinese budoucnost.
Z vyhlídek v Hostivici a Kněževsi u Prahy
můžete sledovat letadla
Letiště Praha vyšlo vstříc obdivovatelům
dopravních letadel. U příležitosti 75. výročí vzniku ruzyňského letiště jim v Hostivici
a Kněževsi u Prahy postavilo dvě nové mobilní vyhlídky. Lidé tam mohou zdarma v bezprostřední blízkosti dráhy pozorovat vzlétající
a přistávající letadla. Do míst k přistávací dráze se denně přijdou podívat desítky lidí. Jednou za měsíc tam jezdí i Ondřej Průša z Příbrami. Stavba kovové vyhlídky ho potěšila.
„Určitě pro fanoušky je to super věc. Do teď
nebylo vůbec nic a tak za každou maličkost
musíme být vděční.“
Ruzyňské letiště oslavilo na začátku dubna
75. výročí od svého vzniku. Mluvčí Letiště
- Praha Eva Krejčí nám prozradila, že stavba
vyhlídek nebyla jediným překvapení, které
v těchto místech na fanoušky letadel letos če
18
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kají. „Připravujeme stavbu pevných vyhlídek.
Budou to homole se schůdky a zábradlím. Ty
plánujeme pravděpodobně od srpna letošního
roku. Vše bude záležet na tom, jak rychle seženeme potřebná povolení.“ A dodala, že Letiště
– Praha zároveň se stavbou vyhlídek vytvořilo
na sedmi místech v plotu třicet speciálních kovových okének. „Ty otvory jsou velké tak, aby
jimi bylo možné prostrčit objektivy fotoaparátů a potom jednoduše získávat fotografie.“
Stavba vyhlídek potěšila i vedení obcí Hostivice a Kněževes v jejichž katastrech se terasy nalézají. Fandové letadel obce zviditelňují a navíc do nich přinášejí peníze, protože utrácejí ve
zdejších obchodech i restauracích. Na druhou
stranu ale měly obce při budování vyhlídek
podmínky. Ty za Kněževes mi prozradil zdejší starosta Stanislav Kettner. „Letiště Praha se
bude starat o pořádek kolem té vyhlídky i přístupové silnice. Měli jsme také podmínku, že
musí vybudovat bezprašný povrch v místech,
kde budou parkovat auta.“
 droj: Region Praha a Střední Čechy 12.4. 2012
Z

Foto: Pavel Pavlas

Pro Kněževák připravil Luděk Černý

nová vyhlídka stojí těsně u plotu letiště

Trojúhelníkové pásy
Většina automobilů využívá rozložení váhy
vozidla v pohonu na čtyři kola. To funguje
dobře v běžných jízdních situacích. Když se
ale řidič s autem ocitne ve sněhu, blátě nebo
jiném těžkém terénu, pneumatiky se můžou
v hlubokých závějích zabořit. Tomu předcházejí trojúhelníkové pásy, které rozloží váhu
na mnohem větší plochu než pneumatiky.
Lépe tak řidiči pomůžou zvládnout obtížný
terén. Dopravní prostředky, jako jsou tanky

prostřednictvím grantového programu NA
KŘIDLECH POMOCI. Oprávněných žádostí přichází hodně, a tak byla letos výsada
finálního výběru projektů, které finanční
podporu získají, svěřena přímo zaměstnancům skupiny. V rámci firemního hlasování
zvítězilo pět projektů. Nadace Jedličkova
ústavu obdržela příspěvek na bezbariérovou doprava pro klienty Jedličkova ústavu
a škol a nadační fond IMPULS na rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou.
Podpořena byla i společnost EDA CZ, která se věnuje rehabilitaci dětí s postižením
zraku a kombinovaným postižením a jejich
rodinám, a v neposlední řadě i díky pomoci
Letiště Praha bude moci občanské sdruže-

ní Smíšek, které pomáhá dětem ze sociálně
znevýhodněného prostředí, poslat své malé
klienty poprvé v životě na školku v přírodě.




Marika Janoušková

manažerka externí komunikace
a tisková mluvčí Letiště Praha, a. s.

rekonstrukce prvního letu Praha - Piešťany,
který v roce 1937 zahájil pravidelný provoz
pražského letiště. Největší událostí roku pak
bude víkendový den otevřených dveří s přehlídkou zajímavých letadel a programem pro
děti ve dnech 10. - 11. června 2017.




Zdroj: Zpravodaj pro obce a MČ Prahy
v okolí Letiště Václava Havla Praha /
únor 2017

a traktory, používají toto manévrování například v překonávání bláta a jiných překážek.

Luděk Černý

Automobilová výstava v USA (Detroit) / leden 2017

Parkování na Praze 6
Ráda bych reagovala na článek z Kněževáka
ohledně parkování na Praze 6. Je to šíleně
nepřehledné. Na žádném automatu není napsáno, za kolik a kdy. Např. u Stromovky se
v neděli neplatí nic, takže po vhození peněz je
zaplaceno na dva dny dopředu. A nedej bože,
kdyby člověk neměl brýle, kovové mince případně kartu. Papírové peníze nelze. Prostě
binec. Na Praze 1 mají alespoň na automatech
vše vypsáno, ale šestka má automaty holé. 


Bohdana Pavlíková

Tip na
výlet

přístupová cesta k vyhlídce

Mníšek pod Brdy
Zavítejte do první republiky, do dnů mládí našich babiček a dědečků. Zámek nabízí dva prohlídkové okruhy: Bydlení drobné šlechty
za první republiky, které zahrnuje 11 obytných prostor a Soukromé pokoje posledních majitelů s 8 místnostmi. Vše je plně vybavené
zařízením z meziválečného období. Pro děti se pořádají pohádkové prohlídky s princeznou Aničkou, které lze objednat. Více na www.
zamek-mnisek.cz. Doprava MHD ze Smíchova. 
Pavel Bareš, knihovník

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz

19

Velikonoce
Velikonoce 2017

Velikonoce bývají často pro lyžaře poslední možností v sezóně, kdy si
mohou zalyžovat. Ale to neplatí každý rok. Velikonoce jsou totiž zároveň svátky netypickými tím, že nemají pevné datum a každý rok na ně
připadne jiný termín, který se navíc může lišit až o měsíc. A počátek jara
v březnu a konec dubna, to už je pořádný rozdíl.

Pletení pomlázky a koleda:

Nezemřel jsem, neboť vím, že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mne milovali.

Muži a chlapci si pletou pomlázku z vrbových proutků, na konci ji ozdobí stuhami a s pomlázkou vyrážejí v pondělí Velikonoční za ženami
a děvčaty na koledu. Pomlázkou bývá krom spletených proutků také
nazývána výslužka z koledování. Malé pomlázky se nosily stočené
v kapse, se středně velkými se chodilo na koledu a těm téměř dva metry
dlouhým se říkalo obřadní pomlázky. Šleháním pomlázkou se ženám
předává svěžest, mladost, ohebnost, mládí a zdraví. Svobodná děvčata
chlapcům za to zavěšovala na pomlázky barevné stuhy.

V roce 2017 připadne velikonoční pondělí až na 17. dubna. Prodloužený velikonoční víkend tedy vychází na 14. až 17. 4., školáci navíc
mají velikonoční prázdniny od čtvrtka 13. dubna 2017.
Připomínáme, že už podruhé budou o Velikonocích čtyři dny volna
pro všechny - od roku 2016 je velký pátek státní svátek.
Datum Velikonoc se určuje podle následujícího pravidla:
Velikonoce připadají na neděli následující po prvním jarním úplňku,
přičemž když první jarní úplněk bude v neděli, slaví se Velikonoce až
další neděli. Dle těchto pravidel může velikonoční pondělí připadnout
na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.
Termíny Velikonoc v letech 2011-2019

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás dne 14.3. LP 2017 ve věku 59 let opustil
rychtář Zdeněk Vorlíček. Byl to člověk, který stál dlouhá léta v čele baráčníků.
Hájil a prosazoval jejich práva a zájmy ve společnosti. Pomáhal svému okolí a byl
dobrým rádcem tetičkám i sousedům. Děkujeme a vzpomínáme. Baráčnické
rozloučení s rychtářem se uskuteční dne 6.5. na Baráčnické rychtě v Kněževsi.


Čarodějnice
Vážení spoluobčané, v loňském roce nás na
„čarodějnice“ v dubnovém měsíci překvapily
téměř opravdové čarodějnice visící na okapech domů, stromech, zevlující na zahradách
či před domy apod. Někdy se člověk při pohledu na ně až lekl :-). A další dubnový měsíc
nám klepe na dveře. Že by opět čarodějnice …
? Připravme se proto na konec dubna, ať nás
při klidné procházce obcí opět za nějakým
stromem vyleká nějaká ta „krásná čarodějnice“. Kolikpak jich tentokráte v obci bude …
Když na nějakou čarodějnici narazíte a budete
chtít – vyfoťte ji a pošlete do redakce Kněževáka – otiskneme ji pro ostatní čtenáře (mail:
knezevak.ou@seznam.cz).  Vaše redakce.

Rok

Velikonoční prodloužený víkend - datum

Velikonoce 2011

sobota 23. 4. – pondělí 25. 4. 2011

Velikonoce 2012

sobota 7. 4. – pondělí 9. 4. 2012

Velikonoce 2013

sobota 30. 3. – pondělí 1. 4. 2013

Velikonoce 2014

sobota 19. 4. – pondělí 21. 4. 2014

Velikonoce 2015

sobota 4. 4. – pondělí 6. 4. 2015

Největší mince z ryzího zlata

Velikonoce 2016

pátek 25. 3. – pondělí 28. 3. 2016

byla vyražena v Austrálii

Velikonoce 2017

pátek 14. 4. – pondělí 17. 4. 2017

Velikonoce 2018

pátek 30. 3. – pondělí 2. 4. 2018

Velikonoce 2019

pátek 19. 4. – pondělí 22. 4. 2019

Světové mincovny soutěží, která z nich dokáže
vytvořit největší pamětní minci světa a pokoří
tak světový rekord.
V současné době rekord drží australská mincovna v Perthu, která v roce 2014 nechala vyrazit minci z jedné tuny ryzího zlata. Mince není
na prodej, takže nemá stanovenou prodejní
hodnotu, ale pokud bychom se orientovali
podle množství a ceny zlata, byla by její cena
okolo 450 milionů dolarů.

Zdroj: Národní pokladnice



Zdroj: Kamzasnehem.cz

Tradice velikonoční pomlázky
První zmínka o velikonoční pomlázce pochází ze 14. století. O velikonočním pondělí se jí prý šlehali manželé a milenci. Ospalci byli zas časně zrána poléváni studenou vodou, či se do vody dokonce házeli, aby
se probrali.

Obec Baráčníků Kněževes

Baráčníci

15. 12. 2016

Obec Baráčníků Kněževes dostala poděkování od Svazu žen Kněževes za sponzorský
dar na Mikulášskou zábavu pro děti. Zároveň Svaz žen nabídl pomoc při pořádání
akcí Baráčníků. Pod čarou: Spolupráce mezi spolky dále pokračuje …
R

Vázání kravat
Dělá vám vázání kravaty problémy? Vázání kravaty je svým způsobem umění. Existuje nepřeberné množství různých variací, jak si kravatu uvázat – je téměř 100 druhů variant. Mezi nejznámější uzly patří: Windsorský uzel, poloviční Windsorský uzel – Manhattan, Four in Hand uzel
– Long, Prattský uzel – Shelby. Držíme Vám palce … :-) 
Redakce

NE/využívání kreditek
Tragická nehoda Junkers Ju 52
K tragické nehodě letounu Ju 52, který náležel
letecké škole FFS C 12 došlo koncem listopadu
1940 (29.11.). K nehodě se zachovala fotografie, která zachycuje zcela zničený stroj na zasněženém poli. Ačkoliv se zřejmě nezachoval
vyšetřovací spis, fotografie napovídá o příčině
nehody. Byla jí pravděpodobně sněhová přeháňka, ve které čtyřčlenná posádka nezvládla
pilotáž a narazila do země. Příčinou mohla
být i silná námraza, která se na stroji utvořila
v přeháňce. Letoun dopadl na pole zhruba 2
kilometry severně od letiště Prag-Rusin. Místo
havárie se nachází zhruba v prostoru dnešního cargo terminálu na odbavovací ploše
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ruzyňského letiště, takže hledání jakýchkoliv
pozůstatků stroje je vyloučeno.
V letounu zahynuli:
Fhr. Richard Obermayer /
nar. 26.03.1920 Oberpolitz/
Gefr. Georg Helmut Schramm /
nar. 13.01.1918 Dresden/
Gefr. Helmut Steuerwald /
nar. 22.01.1921 Monzenheim/
Gefr. Hans Maas /
nar. 18.01.1940 Bad Kreuzenach/
/posádka určena Janem Vladařem-za což mu
patří dík!/
Pro Kněževák připravil Milan Červený.

Lidem v ČR se doma válí někde v „šuplíku“
nebo nepoužívané kabelce hodně zapomenutých kreditních karet.
Nepoužívají je a mnohdy ani nevědí, že na
nich váznou nevyrovnané účty. Hodně kreditek je tak na hraně exekuce. Proto vážení – překontrolujte si své kreditní karty. 
R

Družena Středokluky
zve holčičky a kluky každé úterý za Malovajdou s Tvořílkem a každý čtvrtek na Hravé
cvičení v Sokole. Kroužky jsou pro předškolní
děti a žáky 1. a 2 třídy. O nabídce pro děti se
více dočtete na www.druzena.cz.
Kontakt: Ivana Neumannová, e-mail:
nojminka@gmail.com, telefon 723 141 528.

Hledá se kocour
Dne 16. 3. se nám ztratil kocour. Pokud byste ho našli nebo zahlédli, volejte prosím
732 108 826. Slyší na jméno Merlin. Není zvyklý být venku. Nejspíš bude plachý.
Nálezci se odměníme!
Tento text je na několika místech v obci. Proto k hledání kocourka se přidává i Kněževák.
Věříme, že se najde a bude v pohodě …

R

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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Fotbalpool

URIOZI

TA

Víte co to je fotbalpool? Nová sportovní
hra – pool je kulečníková hra, která se hraje na kulečníkovém stole se šesti dírami
kulečníkovými koulemi.
U fotbalpoolu se však hraje fotbalovým
míčem. Více se dočtete se v příštích číslech Kněževáka. 
R

25. únor LP 2017
karneval

FOTOK

Dopravní nehody
I takhle se dá pracovat. Není to však nikdo
z obce ani okolí :-) …
Snímek poslala Karla Boukalová.

DIVADLO NA

ÁBRADLÍ

Nehoda 12. 1. 2017 u Středokluk a 1. 2. 2017
v Kněževsi, kdy se srazil autobus s náklaďákem a dva lidé byli zraněni … o tom se
dočtete v příštích číslech Kněževáka.  R

V DIVADLE KOMEDIE

DUBEN 2017
So

1. 4. 19.00

V. Bodó, J. Róbert

Út

4. 4. 19.00

J. Mikulášek, D. Viceníková a kol.

St

5. 4. 19.00

M. Orson Štědroň

ANAMNÉZA

hAMleti

EN

VelVet hAVel

EN

Čt

6. 4. 11.00

DJ / Shakespeare

MACBeth – too Much Blood

vEŘEJNÁ
GENERÁlKA

Pá

7. 4. 19.00

DJ / Shakespeare

MACBeth – too Much Blood

1. PREMIÉRA

EN

So

8. 4. 19.00

DJ / Shakespeare

MACBeth – too Much Blood

2. PREMIÉRA

EN

Po 10. 4. 19.00

J. Voskovec, J. Werich

Út 11. 4. 19.00

DJ / Shakespeare

St 12. 4. 19.00

D. Charms

Čt 13. 4. 19.00

M. Orson Štědroň

Út 18. 4. 19.00

J. Mikulášek, D. Viceníková a kol.

Pá 21. 4. 19.00

J. Voskovec, J. Werich

So 22. 4. 19.00

M. McDonagh

Ne 23. 4. 19.00

A. Kurosawa

Po 24. 4. 19.00

DJ / Shakespeare

St 26. 4. 19.00

A. Camus

Čt 27. 4. 19.00

M. Orson Štědroň

So 29. 4. 19.00

DJ / Shakespeare

Ne 30. 4. 19.00

M. Františák

KOReSPONDeNCe V+W

EN

EN

MACBeth – too Much Blood

EN

BÁBY
KRÁSNÉ PSACÍ StROJe!
hAMleti

EN

KOReSPONDeNCe V+W

PORUČÍK Z iNiShMORU

SeDM SAMURAJŮ

EN

Host - DIvADlo vERzE

Host - MAsoPUst

MACBeth – too Much Blood

EN

CiZiNeC
VelVet hAVel
MACBeth – too Much Blood

NeVĚStA

Host - MAsoPUst PREMIÉRA

EN
EN

* EN = english friendly

w w w. N a z a B r a D l i . c z
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