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zpravodaj obce Kněževes (u Prahy) ročník 19 prosinec
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24. 12. 2018 od 15.00, Kaple sv. Václava
Vánoční sousedské setkání
31.12. 2018 od 9.45
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Myslivecký ples
19.1. 2019 od 14.00, Kaple sv. Václava
Výstava betlémů
26. - 27. 1. 2019, KD Kněževes
Výstava drobného zvířectva
2. 2. 2019 od 20.00, KD Kněževes
Hasičská taneční zábava
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9. 3. 2019 od 20.00, KD Kněževes
Valentýnská maškarní zábava

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

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
než jsme mohli postřehnout, začal se
nám opět krátit den
a přišlo nevlídné
podzimní počasí. Ve
svém článku se pokusím zhodnotit, co se nám letos podařilo udělat. Dá se říci, že letos jsme splnili všechny
cíle, které jsme pro rok 2018 měli a nebylo
jich málo. Ozdobou naší činnosti je opravený
most. Obec nečeká tak jako jiní až most spadne. Opravujeme obecní majetek včas a snažíme o dobrou kvalitu.
Rovněž plynofikace čp 30 a 100 byla dokončena. Osvětlení „Na staré silnici“ je v duchu
jednadvacátého století. Díky spolupráci
s firmami, které pracují v obci, byl vybudován nový chodník pro pěší k místnímu

hřbitovu. Při této příležitosti byla provedena příprava na osvětlení chodníku, které
bude zřejmě dokončeno příští rok. V závěru
roku dochází k opravám místních komunikací. Koncem roku budou v obci zůstávat
tři neopravené komunikace. Toto přejde
do dalších let. Po létech tahanic došlo i na
opravu krajské silnice III/2405. To sliboval
kraj celou řadu let. Náklady na tuto akci se
blíží téměř k deseti milionům korun. Až čas
ukáže, s jakou kvalitou byla oprava provedena. Zakončení celé opravy této komunikace proběhne v příštím roce, kdy bude
provedeno plastové značení, které nejde při
dnešních teplotách realizovat.
Příští rok bude instalováno orientační měření rychlosti. Tím by mělo dojít ještě ke zlepšení bezpečnosti v obci. Doufám, že opravené komunikace nebudou příčinou k tomu,
aby řidiči jezdili bezohledně nepřiměřenou
rychlostí.

Nové zastupitelstvo se kromě běžné údržby
obce bude muset zabývat otázkou „Hasičské
zbrojnice“, jestli provést rekonstrukci nebo
výstavbu nové. Podstata je v tom, že dnešní hasičská zbrojnice neodpovídá potřebám
místního hasičského sboru. Mělo by se také
instalovat zavlažování hřiště. Kromě oprav
komunikací budou toto dvě hlavní akce
v příštím roce. Vše je závislé na finančních
prostředcích. Zastupitelé nemohou dopustit,
aby se obec zadlužovala. Můžeme dělat jen
to, na co máme. Na prosincovém veřejném
zasedání (17.12.) bude přijat rozpočet na příští rok jako vyrovnaný, kde se příjmy a výdaje pohybují kolem dvanácti milionů korun.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám
popřál do roku 2019 hodně zdraví, štěstí
a málo starostí.

Stanislav Kettner
starosta obce

Obecní úřad
Usnesení OÚ

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 5.
11. 2018 od 19,00 hodin v Kulturním domě
v Kněževsi
Přítomno 15 členů Zastupitelstva obce
Kněževes
Přítomni: Ing. Bareš Vladimír, Botka
Ondřej, Čefelín Václav, Červený Milan,
Dobiáš Petr, Drábek Jan, Kettner Stanislav,
Kratochvíl Pavel, Pavlíková Bohdana,
Ing. Poklop Stanislav, Ing. Preclíková Jana,
Roučková Ivana, Souček Robert, Šebesta
Jakub a Ing.Vlčková Václava

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Členy mandátové komise:
pí Bohdana Pavlíková, p.Pavel Kratochvíl
(pozn.: Mandátová komise potvrdila platnost mandátů všech nově zvolených 15 členů zastupitelstva obce Kněževes)
b) Ověřovatele zápisu:
p. Ing. Poklop Stanislav, p. Červený Milan

f) Volbu starosty obce:
zvolen p. Kettner Stanislav
g) Volbu místostarosty obce:
zvolena pí Ing. Vlčková Václava
g) Volbu 3 členů Rady obce:
zvoleni: p. Červený Milan, p. Ing. Stanislav
Poklop, p. Souček Robert
h) Členy Finančního výboru:
p. Ing. Poklop Stanislav (předseda), pí Ing.
Preclíková Jana, p. Šebesta Jakub, pí Hympánová Venuše, p. Ing. Boukal Jaroslav

c) Zapisovatelku:
pí Ing. Vlčková Václava

ch) Členy Kontrolního výboru:
p. Botka Ondřej (předseda), p. Čefelín Václav, p. Ing. Bareš Vladimír, p. Drábek Jan,
p. Souček Robert

d) Volební komisi:
pí Bohdana Pavlíková (předsedkyně), p.
Kratochvíl Pavel, p. Botka Ondřej

h) Předsedu Komise školské, kulturní
a sociální:
pí Roučková Ivana

e) Návrhovou komisi:
p. Červený Milan, p. Souček Robert

i) Předsedu Komise informační:
p. Souček Robert
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j) Předsedu Komise pro rozvoj obce a životního prostředí:
p. Červený Milan
k) Měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva ve výši:
místostarosta 9.990,- Kč
člen Rady obce 1.442,- Kč
člen Zastupitelstva obce 511,- Kč
Další odměny za předsednictví a členství
ve výborech a komisích nebudou vypláceny (15 hlasů pro)
Usnesení schválilo 15 členů Zastupitelstva
obce z 15ti přítomných.
V Kněževsi 7. 11. 2018
Ověřovatelé zápisu:
p. Ing. Poklop Stanislav, p.Červený Milan
Zapsala: Ing. Václava Vlčková

Usnesení OÚ
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes
ze dne 19. 11. 2018

ZO schvaluje:
• zadat vypracování studie na stavbu nové
hasičské zbrojnice na pozemku parc. č.
537
• likvidaci pianina zn. Hofman na základě znaleckého posudku ladiče pian pana
Jana Jandy ze dne 28. 10. 2018, podle
kterého je pianino v dezolátním stavu

a oprava by nebyla rentabilní. Likvidaci
zajistí pan Drábek
• rozpočet MŠ Kněževes, který je koncipován jako vyrovnaný – příjmy i výdaje činí
624 tisíc Kč

RO bere na vědomí:
• informaci o další existenci telefonní budky O₂ v obci; vyjádření má být sděleno
do 15. 12. 2018
• informaci pana Dobiáše o instalaci
radarů v obci

Měření rychlosti v obci
V návaznosti na zvětšující se dopravní vytíženost obce a množící se
požadavky občanů na její řešení, proběhla na červnovém veřejném
zasedání diskuze o možnosti instalace informativních měřičů rychlosti vozidel; podobně jako v okolních obcích. Na základě uskutečněného místního šetření za účasti paní místostarostky, PČR a MÚ
Černošice, obdržela obec Kněževes na konci října kladné stanovisko
k instalaci 2ks těchto radarů a to na hlavní silnici vedoucí od D7
směrem na Nové Středokluky a Dobrovíz .
Přestože zastupitelstvo o dopravní situaci v naší obci opakovaně
na každé ze svých schůzích diskutovalo, do dnešního dne nepanuje v názorech ohledně jejich instalace shoda - v tom smyslu, zda
je smysluplné a hospodárné investovat finance do zařízení, která
vlastně pouze upozorní na případné nedodržení povolené rychlosti
v obci, což je již předepsané zákonem a mělo by být tudíž pro každého řidiče samozřejmé, když by se dala situace vyřešit za rapidně
nižší částku formou instalace několika dopravních značek s upozorněním na nejvyšší povolenou rychlost v obci. Jelikož jde o krajskou
komunikaci, bylo by i v tomto případě nutné podat o instalaci dopravních značek příslušnou žádost a absolvovat s tím spojené řízení, takže ani tento způsob by situaci nevyřešil „ze dne na den“.
Situaci jsme samozřejmě také řešili s Policíí ČR, konkrétně Obvodním oddělením v Hostivici, které provedlo v obci opakované měření rychlosti. Bohužel měření rychlosti nemůže z důvodu naplnění
své kapacity provádět častěji.
Jsme si všichni vědomi, že kdo chce dodržovat rychlost, nepotřebuje
k tomu žádné radary, značení, apod. a také opačně - kdo nechce,
nepřinutí ho ani radar. Toho lze účinně docílit pouze instalací retardérů, esíček, zúžení, apod.. Věříme však, že blikající informace
o překročení rychlosti přeci jen působí více psychologicky a přinutí
větší procento řidičů při vjezdu do obce zpomalit. Rád bych zmínil,
že u obou popisovaných opatření se jedná o investici vynaloženou
naší obcí. Proto jsme uvažovali o možnosti nějaké „výchovné represe“ proti nezodpovědným řidičům a spatřujeme ji např. v instalaci
úsekového měření, případně měření okamžité rychlosti.

• přípravu plánu schůzí na rok 2019
• rozdělení kalendářů pro předání občanům; kalendáře budou připraveny od
středy odpoledne, tedy 28. 11. 2018
• přípravu plánu rozvoje obce na volební období 2018 – 2022 (návrhy předloží
zastupitelé obce do plenárního zasedání
v prosinci 2018)
•n
 ávrh rozpočtu obce Kněževes; ZO byli
seznámeni s položkami příjmů a výdajů;
rozpočet bude schvalován v prosinci 2018

Další možností, finančně vcelku zajímavou, je pronájem zařízení. V tomto případě by zařízení po technické stránce provozoval
a servisoval jeho dodavatel. Nemohli bychom se tak ocitnout v situaci, kdy by hrozilo, že obec bude vlastnit zařízení za miliony korun
a nebude ho moci využívat ke svému účelu (např. z důvodu absence opory daného typu měření v dopravním zákoně, nebo z důvodu
poruchy zařízení v pozáruční době apod.).
Není však jasný způsob provedení samotného měření a zpracování jeho výstupů. Zjištěné přestupky obvykle zpracovává obecní
policie a následně je předává k dalšímu řízení příslušnému odboru
obecního úřadu obce (příp. obce s rozšířenou působností), který je
odpovídajícím způsobem dále řeší (správní delikt, příkazní řízení,
správní řízení…).
Jelikož Kněževes takovou instituci nemá, musela by dle zákona
uzavřít s jakoukoliv obecní, či městskou policií a nadřazenou obcí
(což jsou Černošice) smlouvu o provádění měření, resp. úkonů při
zpracování administrativy spojené s řešením překročené rychlosti.
Smlouva musí být v tomto případě úplatná, tzn. další pravidelné
investice z obecního rozpočtu. Je otázkou, jak moc výhodně by se
povedlo takovou smlouvu sjednat – ačkoliv to není prioritou (tou je
zklidnění dopravy v obci) a především kolik finančních prostředků
z vybraných pokut by zůstalo naší obci. Úměrně s výší inkasovaných pokut ve prospěch obce se systém pro malou obec jako je Kněževes jeví výhodnější.
MÚ Černošice nemá navíc v současné době kapacity na vedení řízení spojených s vymáháním zaevidovaných přestupků; museli by
přistoupit k navýšení svých administrativních pracovníků, a tím
pádem také ke svému rozpočtu. Ten je, dle telefonické informace
z MÚ Černošice, na rok 2019 již schválený. Můžeme tedy uvažovat
o roce 2020. Ale to hodně předbíhám. Nicméně instalaci informativních měřičů rychlosti máme schválenou. Zbývá tedy jen vybrat
vhodného dodavatele.
Petr Dobiáš

Naše nerozhodnost pramení především z výše vstupní investice:
- instalace informativních měřičů představuje investici v řádech deseti, max. statisíců korun, řešitelnou na úrovni obce Kněževes, ovšem
s rizikem, že časem dojde, vlivem pouze informativního měření (tedy
bez postihu), k opětovnému nárůstu neukázněných řidičů.
- na druhou stranu úsekové, či okamžité měření rychlosti představuje investici v řádech milionů korun a zapojení dalších institucí,
a to nejen ve fázi povolení, ale i následně při provozu (radary jsou
propojeny s městskou policií a následně s přísl. odborem přestupků
městského úřadu nadřazené obce).

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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Oslavy v Kněževsi
Téměř v každém městě či obci v naší republice se v letošním slavilo. Slavilo se 100
let založení Československa. V naší obci se
ještě navíc slavilo 930 let Kněževsi. Oslava
proběhla v pátek 28. 9. od 14.00 v místním
Kulturním domě. Sešli se nejenom občané
z Kněževsi, ale i z okolních obcí, zástupci
firem, spolků a subjektů z Kněževsi. Oslavy zahájil starosta Stanislav Kettner a společně se zástupci spolků symbolicky před
Kulturním domem zasadili pamětní strom
– “Strom republiky“. Následoval kulturní
program, ve kterém vystoupili děti z místní MŠ a žáci ZŠ Středokluky (a Kněževes).
V kulturním programu zahrála hudební
skupina a jednotlivé spolky prezentovaly
svoji činnost formou výstavy a následně
i slovního projevu o činnosti. Sbor dobrovolných hasičů před KD vystavil hasičskou
techniku, což podpořilo důležitost konané akce. Po ukončení hlavního programu
oslav k poslechu i tanci hrál orchestr Ladislava Krupičky. Zábavu doplnilo kolo
štěstí. Akce splnila očekávání a důstojně
oslavila tak významná výročí.



Výstava betlémů
Třetí víkend v lednu je pro mne již tradičně
spojen se zpěvem, tvořením z keramické
hmoty a výstavou betlémů v naší škole.
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Nově vypálené figurky a balíky s keramickou hmotou i pomůcky ke tvoření jsou již
připravené. Máme přislíbené další kousky
z domácích zdrojů na výstavu a určitě si
budete také moci podrobně prohlédnout
nový, vyřezávaný betlém z lipového dřeva,
který byl zakoupen obcí a který bude poprvé vystaven již na Štědrý den na tradičním vánočním sousedském setkání v kapli
svatého Václava. Určitě krásně doplní řadu
betlémů vámi každoročně zapůjčovaných
a návštěvníky velmi obdivovaných. Kamarádi ze ,,Zpěvné party“ slíbili nejen, že
opět přijedou a zahájí naši každoroční akci,
tentokrát skladbou „Nebeští kavalérové“,
ale i po celé odpoledne budou doprovázet
svým zpěvem celou výstavu a tvoření při
šálku dobrého čaje a něčeho k zakousnutí.
Tímto bych vás opět chtěla požádat o laskavé zapůjčení vašich nádherných betlémů, ještě než je uklidíte, a budu se s Ivou

Pro Kněževák zpracoval
Luděk Černý

Farovou opět těšit na shledání s vámi v sobotu 19.1. 2019 od 14 hodin v kapli svatého Václava, či po celé odpoledne až do 19
hodin.
Program:
- přijímání betlémů na výstavu v sobotu
19.1. od 10 - 12 hodin v budově základní
školy
- ve 14 hodin „Zpěvná parta“ zahájí program v kapli svatého Václava a poté se
přesuneme do školy, kde s námi budete
moci strávit příjemné odpoledne tvořením, zpěvem, či jen posezením u něčeho
dobrého.
-p
 o 19 hod. ukončení a úklid výstavy
(vydávání zapůjčených betlémů, či
uschování k pozdějšímu předání)

Na setkání s vámi se těší
Ivana Roučková

Informační komise
Kněževeský e-Věstník - zasílání
elektronických informací a novinek
z obce
Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností u příležitosti ročního výročí provozu elektronické formy
informovanosti v naší obci zhodnotit její
fungování a genezi za poslední rok a také
přinést jednu milou novinku.
Celá myšlenka elektronické informovanosti vznikla tak, že jsme se opakovaně setkávali se situacemi, kdy jsme slýchávali, že
někdo v obci nevěděl nějakou důležitou informaci, ať už se týkala ordinačních hodin
lékařů, termínu svozu odpadů, různých
akcí, apod. V prosinci 2017 jsme spustili
testovací verzi elektronické rozesílky informací občanům formou emailů a SMS,
kterou jsme nazvali Kněževeský e-Věstník.
V průběhu ledna 2018 přešel systém do
ostrého provozu a občané dostali možnost
se přihlásit k odběru informací vyplněním
tištěného formuláře, který byl jednak přílohou Kněževáka a jednak byl a nadále je
k dispozici na obecním úřadě.
Celý systém doznal následně dalších legislativou vynucených úprav, kdy k 25.5.2018
vstoupilo v platnost Obecné nařízení na
ochranu osobních údajů neboli GDPR (Ge-

neral Data Protection Regulation), o které jsme podrobněji psali již v některém
z předchozích čísel Kněževáka.
K odběru elektronických informací z obce
prostřednictvím e-Věstníku se do konce
listopadu letošního roku přihlásilo přibližně 70 občanů Kněževse. Za stejné období,
tedy přibližně za 1 rok fungování, bylo ze
systému občanům odesláno celkem 2.240
emailů a 3.650 SMS.
Celkový počet jednotlivých vydání e-Věstníků za rok 2018 čítá 40 emailových a 65
různých vydání formou SMS. Uvedená
čísla zahrnují přibližně 160 různých témat
a jednotlivých informací, které e-Věstník
občanům za rok přinesl. Většina odeslaných informací byla rovněž současně vyvěšována na obecní facebookový profil.
Abychom ale neustrnuli a vyhověli mnohým z Vás, kteří si posteskli, že písemná
forma přihlašování k odběru e-Věstníku je
komplikovaná a vyžaduje osobní návštěvu
obecního úřadu, posunuli jsme se ve vývoji dále a zprovoznili jsme pro Vás nově od
přelomu listopadu a prosince 2018 online
přihlašování odběru informací a novinek
z naší obce přímo na webových stránkách
obce www.knezeves.cz . Online přihlášení je možné hned na úvodní stránce webu
obce v sekci PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU
NOVINEK. Zde je potřeba projít legislativou nařízenou procedurou udělení souhlasu s rozesílkou a to vše z pohodlí domova
bez nutnosti osobní návštěvy obecního
úřadu. Každý občan si může vybrat, do

jakého režimu informovanosti by se rád
zapojil, a tedy je možné si zvolit, zda chce
dostávat jen emaily, jenSMS a nebo obojí.
Věříme, že tento krok potěší zejména mladé lidi, kteří jsou ve 21.století spíše zvyklí
vše dělat elektronicky a na písemnou formu dokumentů si již příliš nepotrpí.
Současně bychom rádi vyzvali kohokoliv
z Vás, občanů naší obce, abyste se k nám
stran informovanosti připojili a pokud budete kdykoliv mít nějakou zajímavou informaci
či příspěvek z dění v obci, který byste rádi
zveřejnili ostatním odběratelům novinek
v našem e-Věstníku, napište nám kdykoliv
na emailovou adresu e-vestnik@knezeves.cz
a my Váš příspěvek rádi uveřejníme.
Nakonec bych rád touto formou poděkoval
všem, kteří se již společnému zlepšování
informovanosti v obci s námi věnují, za
velkou podporu v prvním roce fungování
e-Věstníku. Poděkování patří panu starostovi Kettnerovi, paní Drábkové, spolkům,
sportovním klubům, všem ostatním organizacím, ale i jednotlivcům, kteří nám příspěvky po celý rok zasílají. Věřím, že společnými silami lze dosáhnout mnohé.
Za celou informační komisi obce Kněževes Vám děkuji a přeji našemu e-Věstníku i Vám všem vše dobré do nového roku
2019.


Za IK obce Kněževes,
Ing. Jan Šarapatka

PF 2019
Nový rok se blíží. Přijdou nové dny a nové zážitky. Dostanou se
Vám do ruky i nová čísla Kněževáka. Proto Vám přejeme nejenom
hodně štěstí a zdraví po celý rok, ale i pohodu při čtení Kněževáka.

Vaše redakce.

Chcete mít aktuální informace z naší obce elektronicky
a vědět, co nového se děje?
Chcete mítPřihlaste
aktuální
informace
z naší e-Věstníku
obce elektronicky
se k odběru
Kněževeského
a
vědět,
co
nového
se
děje?
a my Vám budeme informace zasílat
prostřednictvím emailů a SMS.
Přihlaste se k odběru Kněževeského e-Věstníku
a my Vám budeme informace zasílat
prostřednictvím emailů a SMS.

Online přihlášení k odběru novinek
z pohodlí domova.
Online možnost
přihlášení
odběruknovinek
Nově zavádíme
onlinekpřihlášení
odběru novinek
z pohodlí
domova. z pohodlí domova
přes webové stránky
obce www.knezeves.cz
bez nutnosti podepisování tištěného formuláře.
Nově zavádíme možnost online přihlášení k odběru novinek
přes webové stránky obce www.knezeves.cz z pohodlí domova
bez nutnosti podepisování tištěného formuláře.
Online přihlášení k odběru novinek najdete na:
www.knezeves.cz

Online přihlášení k odběru novinek najdete na:

www.knezeves.cz
knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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Vážení čtenáři a příznivci Kněževáka,
tyto řádky se mi píší obtížně, ale čas je neúprosný. Obecní zpravodaj Kněževák vychází 20 let. V roce 1999, kdy byl 0.ročník,
jsem stál u jeho zrodu. Spolu s Robertem
Součkem jsme ho pro obec zpracovávali a vydávali do roku 2014. Další roky na
zpravodaji participovala Barbara Kubů,
která ze začátku kompletovala materiál pro
grafika a poslední dobou pomáhala i s jeho
tvorbou. Číslo, které právě čtete, je již její
„dílo“. Jsem moc rád, že Kněževák pro další roky je v dobrých rukou a přál bych si,
aby měl stále stoupající úroveň. Přál bych
si také, abyste Vy - čtenáři - měli ve vět-

Historie
Z kroniky obce

Za okupace trpělo obyvatelstvo nedostatkem potravin. Obilí, dobytek, mléko, vejce, drůbež museli pěstitelé odváděti. Pro
spotřebitele stanoveny příděly, jež byly
nedostatečné. Proto museli tito opatřovati
si potraviny pod rukou, výměnou, za vyšší cenu nebo za práci. Přitom muselo se
dbáti opatrnosti, neboť okupantské úřady
takovéto stíhaly. Mletí obilí povoleno jen
samozásobitelům na mlecí výkazy a určené dávky. Jinak nedovoleno. Přesto mleto
na černo. Ve zdejším mlýně p. V. Čermáka
vyměňováno obilí za mouku. Ač to bylo
spojeno s nebezpečím, nebylo za celou válku žádného přistižení a udání. Docházející
úředníci na kontroly byli naši lidé a byli
ze mlýna zásobováni také a tím umožňovali zdejším lidem zásobování na černo.
Rovněž při odvádění kontingentu obilí,
dobytka, vajec, nebylo vážnějších nehod,
dík obezřetnosti a blahovůli p. starosty
Fr. Hostouše. Tím zůstalo uchráněno pro
místní obyvatele dosti potravin, že mohli
býti živi nad nedostatečně stanovené dáv-

Obecní knihovna
VÝROČÍ AUTORA
Erich Maria Remarque 22. 6. 1898 – 25. 9. 1970
Narodil se v Osnabrücku v rodině knihvazače. Studoval v učitelském ústavu, ale
v roce 1916 byl jako vojenský „dobrovolník“ povolán do armády. Přímo do bojů
nikdy nezasáhl, válku poznal při budování
zákopů za frontou a z vyprávění kamarádů. Po válce dokončil učitelské studium
a v letech 1919 – 29 učil na základní škole.
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ším množství stále nové a aktuální informace z dění obce a okolí. Všem, kteří jste
jakýmkoli způsobem po dobu těch 20 let
pomáhali spoluvytvářet zpravodaj, děkuji.
Pochopitelně i nadále budu dle možnosti na vydávání Kněževáka spolupracovat
a hlavně budu do Kněževáka dopisovat.
Informací je dost a dost a prostor v Kněževákovi je veliký. Proto Vás všechny touto
cestou prosím - pište a zasílejte články, fotky a další materiály, aby Kněževák nebyl
jen informativním zdrojem činností v obci,
ale i kronikou pro budoucí generace.


Luděk Černý (Luc)

ky a ještě mohli vypomoci svým známým
hlavně ve městech, kde žíti na lístky znamenalo hladověti.
Ze zdejší obce zatčen gestapem místní rodák
a majitel hospodářství č. p. 22 a hostince č. p.
4, úředník ministerstva obchodu JUDr. Alois
Chvoj. Zatčen pro ilegální činnost a umučen
v koncentračním táboře v Mauthausenu.
Majetek jeho zabaven a dán pod vnucenou
správu okupantů. František Sorek, zedník,
syn deputátníka, nasazen na práci v Německu v městě Erfurtu. Tam při náletu zasypán
a zahynul. Hodný, milý chlapec! Jména obou
těchto obětí jsou vryta na desce pomníku
padlých. Čest jejich památce!
Dne 27. září 1941 nastoupil v Praze úřad
t. z. zastupujícího říšského protektora generál policie Reinhard Heydrich, který
vystřídal v této funkci Konstantina von
Neuratha, který se zdál Berlínu příliš slabý a Heydrich splnil očekávání nejvyšších nacistických míst v Německu. Ihned
dne 27. září 1941 nařídil civilní výjimečný
stav a podepsal prvních 6 rozsudků smrti. Pak následovaly popravy rychle za sebou. Za první 2 měsíce jeho činnosti bylo
popraveno 429 osob. Teror proti českému
obyvatelstvu se stále zvyšuje. Popravy česZačal s psaním a přitom vystřídal několik
dalších zaměstnání. Úspěch střízlivě a prostě napsaného románu Na západní frontě
klid (1928) byl značným překvapením.
Autor z pohledu obyčejného vojáka nepřikrášleně líčí boje 1. světové války a boří
mýtus o hrdinské smrti za vlast.
Román oslavovaný jako nejlepší protiválečné dílo byl zároveň odmítán jako neněmecký, pacifistický, a za nacistů byl pálen
na hranici. Následoval román Cesta zpátky

kých vlastenců pokračují právě tak jako
zatýkání tisíců nových obětí německého
teroru, který je Heydrichem a jeho přisluhovateli prováděn systematicky a ve velkém měřítku. Ještě 26. května 1942 přijímá
Heydrich členy tzv. protektorátní vlády,
k nimž promlouvá varovná slova na adresu nesvědomitých a neodpovědných živlů.
Byl to tehdy jeho poslední projev. Dne 27.
května 1942 je českými vlastenci za své zločiny odpraven. Tento čin spravedlnosti je
počátkem nejhroznější doby nacistických
okupantů, kdy podléhají tisíce českých občanů, popravených bez soudních rozsudků
a desetitisíce jiných je odvlečeno do koncentračních táborů. K. H. Frank používá
dané situace, aby dokázal Hitlerovi, že je
osobou nejen nepostradatelnou, ale i vhodnou k vyšším funkcím. Již v den atentátu
vyhlašuje výjimečný stav a hrozí nejostřejším postupem proti celému národu.
Když opatření německých orgánů nemají
výsledku, ačkoliv se zatýká a popravuje,
dává Frank povel k přepadení klidné, nevinné, nic netušící obce Lidice.
(Příště Lidická tragédie).



Z kroniky obce opsala současná
kronikářka Ing. Václava Vlčková

(1931). Jako nepřítel nacistického Německa
odešel do USA, kde byl přivítán jako romanopisec světového jména. Další jeho díla
jsou kronikou německých dějin: Tři kamarádi (1938), Miluj bližního svého (1941),
Vítězný oblouk (1946), Jiskra života (1952),
Čas žít, čas umírat (1954), Černý obelisk
(1956), Noci v Lisabonu (1961), Stíny v ráji
(1971). Jeho díla stále lákají čtenáře portréty hrdinů, kteří vzdorují nepřízni osudu.


Pavel Bareš

knihovník

Mateřská
škola
Cesta do vesmíru
K oblíbeným integrovaným blokům v naší
školce patří ten, který nese název Cesta
do vesmíru. Věnujeme se poznávání všeho vesmírného. Povídáme si o hvězdách,
o planetách, o kosmonautech a raketách.
Využíváme encyklopedie, knihy, časopisy
i interaktivní tabule. Po výtvarné stránce se
jedná o bohaté téma, takže kreslíme, tvoříme i experimentujeme. Tentokráte jsme se
vydali i na odborné exkurze. Předškoláci
jeli do Planetária v Praze, kde shlédli pořad Anička a Nebešťánek. Žabičky a děti ze
Soviček, které ještě nejsou předškoláci, se
vydaly do Štefánikovy hvězdárny na Pet-

Základní
škola
1. čtvrtletí školního roku 2018/2019
ZŠ Středokluky
I když se to nezdá, už jsou tomu opět téměř tři měsíce, co děti usedly do školních
lavic. Pojďme se společně ohlédnout, co
všechno jsme už za tu dobu zvládli.
Měsíc září byl opravdu nabitý akcemi. První i druhý stupeň absolvoval projektové
dny, bylo nám panem starostou slavnostně předáno víceúčelové sportovní hřiště
a žáci vyrazili i mimo školní budovu.
Šestá třída se vypravila do Zemědělského
muzea v Praze, kde žáci absolvovali program Voda v krajině. Seznámili se zde s aktuální problematikou vodohospodářství
a následně si pak prohlédli i ostatní interaktivní výstavy.
Sedmá a osmá třída vyrazila do zoologické
zahrady. Obě třídy se shodly, že pražská
Zoologická zahrada je nádherná a že není
v lidských silách ji projít za jeden den.
Osmáci pak s deváťáky navštívili ještě
nově zrekonstruované Městské divadlo
v Kladně. Shlédli představení Izraelská komedie o tom, co se může stát, když se protne svět mafie se světem postižených. Dle
jejich reakcí se jim představení velmi líbilo.
Ani říjen nezůstal v akcích školy pozadu.
Ve sběru papíru se na prvním místě umístila 9.třída a to s úctyhodnými 34 kg na jed-

říně. Tam nejenže viděly vzdělávací pořad
O Sluníčku, ale navštívily kopule hvězdárny a mohly nahlédnout do nebes hvězdářskými dalekohledy.
Jak Planetárium tak Hvězdárna pořádají své aktivity i pro veřejnost, pro rodiny
s dětmi, a na obě tato místa lze z Kněževsi
dojet hromadnou dopravou. Tak neváhejte a zpestřete si dlouhé podzimní a zimní
podvečery nějakou takovou aktivitou.

Vaše školka

noho žáka. Výsledky všech tříd si můžete
prohlédnout na webových stránkách školy.
Dále nás navštívila Přírodní škola, která měla pro naše žáky připravené nejen
tradiční prezentace z jejich projektů, ale
i workshopy v různých částech obce. Naši
žáci se tak mohli na jeden den stát opravdovými badateli včetně prezentování vlastních výsledků před ostatními spolužáky.
Devátá třída navštívila úřad práce, kde absolvovala program zaměřený na volbu jejich budoucího povolání. Také se zúčastnila výstavy k 100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky nazvané Lidice
a doba Prezidenta Osvoboditele.
Škola se zapojila též do programu Českého
statistického úřadu Minisčítání 2018, jehož
cílem je zvyšovat statistickou gramotnost
u dětí. Také jsme se zapojili do Klubu mladých diváků.
Žáci 8. a 9. třídy, kteří měli o toto členství
zájem, absolvují několik vybraných představení v Městském divadle v Kladně.
S velkým úspěchem se u žáků setkalo hned
první představení nazvané Brouk v hlavě.
Netradičně jsme si připomněli i slavné 100.
výročí vzniku Československé republiky.
Žáci deváté třídy si připravili vyprávění
o svých rodinách a předcích. Přinesli si
k tomu rozličné fotografie a dokumenty.
Dozvěděli jsme se tak něco o středokluckých Sokolech, založení fotbalového klubu i o prvním středokluckém hřišti. Asi
nejzajímavější bylo blahopřání z kanceláře
1.prezidenta ke zlaté svatbě. Měli jsme tak
možnost udělat si obrázek, jak se zde žilo
po válce za první republiky.

Mateřská škola Kněževes
srdečně zve

na Vánoční besídku
obou tříd
ve čtvrtek 20. 12. 2018 v 16 hod
do sálu KD Kněževes

Školní družina uspořádala v říjnu tradiční Halloweenskou party. Zavítalo na ni
množství rozličných strašidel, čarodějnic
a duchů, ale mohli jste zde potkat i vlka
nebo vodníka.
Všechna „strašidla“ se účastnila rozmanitých soutěží a úkolů. Za odměnu si pochutnala na sladké odměně v podobě upířích
zubů, či gumových netopýrů.
Začátkem listopadu vyrazila do Prahy devátá třída společně s žáky páté třídy, pro
které si deváťáci připravili program. Jejich
cesta vedla od stanice Malostranská k Židovskému muzeu. Během hodinového
pochodu měli noví průvodci připravená
zastavení s krátkým výkladem nebo úkoly.
Žáci byli seznámeni s Klárovem, Valdštejnským palácem, chrámem sv. Mikuláše,
s Juditinou mosteckou věží, s Malostranskou a Staroměstskou mosteckou věží.
Úkoly dostali na Karlově mostě. Měli
možnost vidět Strakovu akademii nebo
Kramářovu vilu. Putování skončilo před
Židovským muzeem, kde následovala
dvouhodinová komentovaná procházka.
Byla velmi pěkně udělaná a všem se moc
líbila. Navštívili jsme Maiselovu, Pinkasovu, Španělskou, Staronovou synagogu
a Starý hřbitov.
Žáci deváté třídy se při zpáteční cestě zastavili na Dejvickém nádraží, kde měli
možnost si projít repliky vagónů Legionářského obrněného vlaku. Legiovlak je
projekt Československé obce legionářské.
Jedná se o věrnou kopii vlaku z období
1918 – 1920, kdy na Transsibiřské magistrále probíhaly válečné operace českosloven-

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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ských legií. Akce se velmi vydařila, protože
jsme měli štěstí na bezvadné průvodce.
Do školské rady byla zástupci dětí zvolena
paní Ing. et Mgr. Barbora Fröhde.

diváků klasické představení Babička, 1.stupeň autorské čtení. Školní družina chystá
pěveckou soutěž a samozřejmě také naše
již tradiční Adventní tvoření.

A co nás čeká dál? Třetí a čtvrtá třída absolvuje Záhadu hlavolamu a Klub mladých

Dovolte, abychom Vás na závěr pozvali na
společné zpívání koled do středoklucké so-

Lidice
V úterý 25. 9. 2018 jsme navštívili památník Lidice. Třetí třídu čekal program v galerii s názvem “Voda”. Děti se dozvěděly,
ze kterých zemí výtvarné práce pocházejí,
jakými technikami jsou vytvořeny a jakou
symboliku vody ztvárňují. U panelů dostávaly také úkoly, např. najít podle výseče obrázek, skládaly obrázek ryby podle
předlohy nebo hledaly, jaké objekty jsou
v modelu podmořského světa.
Čtvrtá třída měla svůj samostatný program
s názvem “;Co mi sochy vyprávěly”. Děti
si osvojily některé nové pojmy z oblasti

umění, zkusily si, jak mohou vypadat sochy a některé i ztvárnily. Poté si s průvodkyní prošly pietní místo a velmi pozorně
naslouchaly. Něco už o pohnutých událostech věděly z domova, s dalšími skutečnostmi se seznámily nyní.

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se celý první stupeň
vypravil do Plzně. Nejprve jsme navštívili objednaný pořad v planetáriu. Všem se
moc líbil. Pro žáky 3. až 5. třídy byl připraven napínavý a pěkně udělaný film o vesmíru s hlavními postavičkami medvědem
a tučňákem v 3 D projekci. Po obědě děti
čekaly technické záhady, hlavolamy, fyzikální pokusy a atrakce v hlavním pavilonu.
Přes veškerou snahu se nám ve vymezeném čase nepodařilo projít všechna stanoviště. Návštěvu Techmanie v Plzni doporučujeme všem hravým a zvídavým lidem od
0 do 100 let.
Za žáky a učitele 1. stupně ZŠ Středokluky,
Iva Farová a Emil Červený
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a pravidelně při hře střídala. Za dopoledne holky uhrály s velkým nasazením 5
zápasů, na kontě měly 3 výhry a 2 prohry.
Skončily na krásném třetím místě a získaly
pohár. Gratulujeme.
Také organizátorům děkujeme za pečlivě
připravený program. Děti si mohly v mezičase vyzkoušet své dovednosti při vedení míčku po slalomové dráze a střelbě na
branku. Nejšikovnější dostaly tričko nebo
balónek. Turnaj doprovázela hudba, která
se všem líbila. Na konci nechyběla ani autogramiáda nejlepších hráček Tatranu.

Techmania Plzeň

Dne 22. 10. 2018 navštívili žáci 3. a 4. třídy
program „Vesmír kolem nás“ v Planetáriu
hlavního města Prahy. Nejprve byl dětem
objasněn pojem planetárium, byly seznámeny s technikou, odhadovaly výšku kopule. Živé slovo na úvod všechny zaujalo,
zhlédli jsme zajímavý pořad o vesmíru,

Eva Kuchařová

a Ivana Bádalová

Vše bylo podáno hravou, nenásilnou formou, příběhy zaujaly žáky i učitele.
Za příjemné a milé přijetí všem v galerii
děkujeme.

Za žáky a učitele III. a IV. třídy,

Emil Červený a Iva Farová

prohlédli si interaktivní výstavu ve vestibulu a vrátili se zpět do školy. Nasbírané
zážitky využijeme ve vyučování.

Za 3. a 4. třídu,
Emil Červený a Iva Farová

Návštěva Planetária Praha

kolovny dne 21.12.2018 v 10 hodin.
Od 1.11.2018 jsou Vám k dispozici nové
webové stránky: www.zsstredokluky.cz.

Iva Farová

TATRAN SCHOOL CHALLENGE
14. 11. 2018 se dívky z naší školy zúčastnily
turnaje pro žákyně 1. až 5. tříd základních
škol ve florbale. Nejvíce nadšených hráček
bylo ve 4. třídě, jela tedy celá, i s chlapci.
Ti se osvědčili jako výborní fanoušci. Velice důležitého místa brankářky se ujala Julinka z 5. třídy. Všechna přítomná děvčata
hrála, rozdělila se na tři skupiny po třech

TJ Sokol Kněževes
FOTBAL
Podzimní část sezony je u konce. Z rozpačitého začátku soutěže, kdy nás
doma v prvním zápase porazily Drahelčice vysoko 0:5 jsme se rychle otřepali. Ve velmi kvalitním utkání před skvělou kulisou diváků v Roztokách
jsme brali pouze bod, dále jsme však urvali ve 3 následujících zápasech 9
bodů se soupeři z čela tabulky. Utkání o první pozici v tabulce v Tuchoměřicích skončilo nerozhodně a vše nasvědčovalo o dobré kondici družstva.
Ovšem přišly také dvě facky od soupeřů, kde jsme body měli získat. Bohužel některé klíčové hráče limitovalo zranění, kvůli kterému nemohli být
k dispozici. Získali jsme nové mladé posily Šimona Pittermanna a Ondřeje
Hašpla, kteří jsou slibnou budoucností kněževeského fotbalu.
Budeme si přát, aby jaro dopadlo výsledkově ještě lépe a těšit se, až budeme opět hrát o přední příčky. Na fotbalovém hřišti by do konce roku měl
být vybudovaný závlahový systém, což by zase posunulo naši obec kousek
dále. Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem příznivcům a podporovatelům TJ Sokol Kněževes a pozvat všechny občany na tradiční Silvestrovský fotbálek, který se koná 31.12. 2018 od 9:45 na hřišti.
Krásné a spokojené prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přeje za TJ
Sokol Kněževes Jakub Šebesta.
Zápasy podzim 2018/2019: Kněževes – Drahelčice 0:5, Roztoky B – Kněževes 0:0, Kněževes – Hostivice B 3:0, Kněževes – Dobříč B 3:1,
Rudná B – Kněževes 0:1, Tuchoměřice B – Kněževes 1:1, Kněževes – Řevnice 0:3, Statenice – Kněževes 5:0, Kněževes – Kazín B 5:2,
Červený Újezd B – Kněževes 4:4

Volejbalová liga
A je tu opět nový ročník AVL (Amatérské
volejbalové ligy) 2018/2019. Volejbalový
oddíl TJ Sokol Kněževes s podporou vedení TJ se opět rozhodl této celorepublikové

akce zúčastnit. Sice se potýkáme s větší
marodkou (už přeci jenom doléhají léta),
ale volejbalisté nic nevzdávají. Hrajeme
vybrané neděle na P6 v Podbabě. Zatím
dostáváme na „frak“. Důvodem ale je,
jak jsem psal, že máme velkou marodku
– a právě chlapů. Uvidíme, jak to půjde
dál....
Foto: Zleva – Lenka Černá, Tereza
Kozlová, Luděk Černý, Roman Linhart,
Ivana Skálová, Aneta Voborníková

Nový „turnaj“
V sobotu 24.11. t.r. se v Doksech u Kladna
uskutečnil tzv. celoroční ženský volejbalový
turnaj „Dámská jízda“. Sešla se 3 „ženstva“
a sehrála od 14.00 do 18.00 krásné zápasy. Pořadí bylo: 1. Švermov, 2. Sosandy (ze Stochova) a 3. ELITA Kněževes (naše borkyně sehrály
vyrovnané zápasy). Hlavní ale bylo – všechny
si krásně zahrály. Během roku 2019 se budou
měřit síly ob dva měsíce. Možná, že „ženstva“
uvidíme hrát i v Kněževsi.
(Pozn.: Mužský organizační štáb „ženstev“
tvoří Radek Mansfeld ze Stochova a Luděk
Černý za ELITU.)
Za VO TJ Sokol Kněževes články zpracoval
Luděk Černý.

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

Vážení spoluobčané, čtenáři, přátelé,
čas plyne jako voda, rád bych Vám přiblížil, co se nám povedlo od začátku září.
8. 9. jsme se zúčastnili po dlouhé době jiných závodů než ve Středoklukách, a to
poháru Josefa Pospíšila v Letkách. Před
závody jsme dávali dohromady družstvo
a zjistili jsme, že nás je opět málo. Situace
byla vážná, ne však kritická. Povolali jsme
členy v záloze - tedy spíš člena. V počtu
šesti závodníků a jednoho potencionálního
hasiče Saši jsme vyrazili směr Libčice. Na
závodní plochu jsme dorazili třetí z pěti
družstev. Naštěstí pro nás Středokluky
byly ve stejném počtu lidí jako my a tak
jsem s Fandou Černým udělal obchod my vám půjčíme „našeho Aleše“ a vy zase
nám – „ Vašeho Dana Hlavu”. Po prvním
kole jsme byli na třetím místě, a to s naším
osobním rekordem, od druhého místa nás
dělilo jen půl vteřiny. Druhé kolo, druhý běh. Po skončení jsme nemohli uvěřit
vlastním očím, že se nám povedlo čas ještě o vteřinu stáhnout. Poté jsme šli sledovat jak zbylá družstva dobíhají. Byli jsme
opravdu šťastní, že vezeme domů pohár za
třetí místo... Jen náš malý Saša stále tvrdil,
že ne, že nejsme druzí, že špatně počítáme.
Opak byl pravdou, po dlouhé době se nám
podařilo umístit na “bedně”, a to jako druzí. Samozřejmě že náladu jsme pojali jako
bychom přijeli druzí z mistrovství světa.
Radost z poháru nás držela ještě celý týden
a myslím, že jsme naší euforií otravovali
své okolí. Na tomto místě bych chtěl poděkovat kolegům z SDH Letky za skvěle
zorganizovaný závod a úžasnou atmosféru. Závodu se účastnili Ondra Botka, Vašek
Čefelín, Vašek Čefelín ml., Honza Drábek,
Ládik Krupička (hasič v záloze) a Aleš Sochor.
15. 9. jsme se opět zúčastnili závodů ve
Středoklukách, ale to jste si mohli přečíst
už v minulém čísle v příspěvku Luďka
Černého.
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28. 9. byl den, který se nesl ve znamení oslav
100 let republiky, 930 let obce a 125 let Hasičů
Kněževes. K příležitosti oslav jsme byli požádáni, jako všechny spolky v obci, o drobnou
výstavu v kulturním domě. Ovšem my jsme
to pojali po svém a téměř celý prostor před
Kulturním domem jsme ovládli my s naší
technikou a vybavením. Ovšem tomu předcházely pečlivé přípravy. Ráno v osm hodin
byl sraz v hasičárně. Veškerou techniku jsme
vyvezli ven, řádně umyli, nachystali, oblékli figuríny. Naštěstí počasí nám přálo. Na
konec jsme vše zavezli k Ondrovi Botkovi
domů, kde jsme se ve 13:00 sešli a vyrazili.
Nejhorší chvíle nastaly při transportu koňské
stříkačky, kde se zub času podepsal na loukoťových kolech a každé jeho otočení byla
malá stresová situace. O to horší byla cesta
zpět, protože už jsme věděli do čeho jdeme
a co nás čeká (vše dopadlo dobře, cestu tam
i zpět stříkačka přežila). Naše výstava, dle
mého úsudku, strhla velkou pozornost jak
u dětí tak dospělých. V 16:30 téhož dne jsem
se já a Tomáš Seiner vypravili do Úholiček,
kam jsme byli pozváni na slavnostní otevření nové požární zbrojnice. Po příjezdu se nás
ujal Tomáš Kozel z SDH Úholičky a provedl
nás celým areálem jejich krásné nové hasičárny. Tímto jim děkujeme za pozvání na skvělou akci a přejeme Úholičkám, ať jim hasičárna slouží co nejlépe.
29. 9. Druhý den po oslavách se uskutečnila „Posvícenská zábava“, která byla v naší
režii. Účast byla velká a to nás těšilo. Jako
již tradičně na našich zábavách hrála kapela Retroband, která celé akci dodala ten
správný říz.
21. 10. jsme uspořádali brigádu, která byla
zaměřena na úklid hasičárny a údržbu naší

“Máni“. Rozdělili jsme se do skupinek. Jedna uklízela, druhá upravovala vůz. Náš velitel Vašek vařil, abychom netrpěli hladem.
Před započetím prací vzal Tomáš a Ondra
děti a jeli zalít stromy, o což nás žádal pan
starosta. Po jejich návratu vše vypuklo na
105 %. V hasičárně se gruntovalo, venku
jsme tahali a zapojovali kabely, vrtali díry
na autě. Kolem poledne přišel ten, v tento den, nejpříjemnější rozkaz od velitele:
OBĚD!!! Po příjemném gurmánském zážitku jsme vše dokončili a kolem 16 hodiny
jsme se rozešli domů s dobrým pocitem
z dobře odvedené práce. Na cisterně jsou
teď nová pracovní světla jak venkovní, tak
ve vnitřních pracovních prostorech.

10. 11. jsem se účastnil setkání delegátů
SDH pro Prahu-západ. Setkání proběhlo
v příjemné a přátelské atmosféře. Dozvěděli jsme spoustu novinek a změn, které se
nás dotknou. Po cca dvou hodinách jsme
odjeli domů plni pozitivních informací.
Blíží se nám Vánoce a konec roku, a proto dovolte, abych Vám všem za nás hasiče popřál krásné, klidné a ničím nerušené
vánoční svátky a do nového roku jen to
nejlepší.

Za jednotku a SDH

Jan Drábek

Svaz žen - Klub Kněževes
Drakiáda a Halloween – dlabání dýní
V sobotu 6. 10. se na hřišti uskutečnil další
ročník Drakiády. Počasí nám přálo, svítilo
sluníčko a i když to ze začátku nevypadalo, foukal i příjemný vítr. A tak se během
dopoledne do vzduchu vznášel jeden krásnější drak za druhým. V jednu chvíli jsme
na nebi měli 23 draků a dráčků…a byla to
krásná podívaná! Sešli jsme se v hojném
počtu, na 40 dětí v doprovodu rodičů i prarodičů, a z toho máme velkou radost. Dopoledne jsme si užili všichni bez rozdílu
- děti i dospělí. Pitíčka i sladkou odměnu
dostaly všechny dětičky. Vyfoukaní jsme se
těsně před polednem vydali domů na oběd,
abychom se odpoledne ve 3 hodiny mohli
setkat v kulturním domě na dlabání dýní.
Halloween si s dětmi a rodiči užíváme - dlabeme dýně a vyrábíme strašidelné bubáky.
Tentokrát se dlabání zúčastnily děti s rodiči
i prarodiči. Všechny byly moc šikovné a podařilo se jim vyrobit krásné strašidláky do
zahrady. Stejně jako dopoledne na drakiádě,
všechny dostaly pitíčka, sladkosti a ještě navíc tradiční perníčky, různé gumídky – žížaly, pavouky, oči…. Všechny si spokojeně
po dvouhodinovém dlabání, vyřezávání
a upravování odnášely domů svoje výtvory.

Ani letos jsme kulturně „nezakrněly“
Společně samy ženy, s našimi drahými polovičkami, ale i s dětmi nebo vnoučaty jsme
v letošním roce navštívily plno akcí v Praze.
Výstava v Muzeu Kampa „Cecil Beaton“,
který se stal oficiálním portrétistou Alžběty
II., měl dokonce právo zveřejňovat královské fotografie, čehož prý nikdy nezneužil.
Pro děti byla tato výstava zajímavá nejen
fotografiemi známých osobností, ale byl
zde vystaven i Rolls-Royce a rodokmen královny Alžběty II. S dětmi jsme byly na Neviditelné výstavě „Když tě vedou smysly“
na Karlově náměstí, kde nás nevidomí provázeli v úplné tmě, v divadle Spejbla a Hurvínka na Hurvínkově cestě do Tramtárie,
s těmi staršími jsme byly na muzikálech Čas
růží, Muž se železnou maskou, Trhák.
Pro některé z nás byla úchvatná výstava
v UPM Hana Podolská – legenda české
módy. Šaty, střihy, návrhy. Vše nádherné.
Ale když jsme si mohly sáhnout na látky, ze
kterých se šilo, leckterá s nás by tyto látky
na sobě nesnesla. Pro naše fajnšmekry jsme
měly jen pár lístků do Rudolfina na Potlesk
pro Esfahaniho a Rožně hra na cembalo
a do Stavovského divadla na Audienci u Krá-

Tentokrát jsme kvůli suchému počasí neměly řepy. Děkujeme panu Miroslavu Čápovi, který nám umožnil díky sponzorskému
daru nakoupit dýně pro děti, které si nestačily koupit dýně a počítaly s řepami.



Bára Kubů a Bohunka Pavlíková,
za ČSŽ KK

Poděkování
Děkujeme všem sponzorům,
kteří nám finančně nebo materiálně
přispěli v roce 2018
OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽEVES
AGRIVEP a.s.
B&P METALPRODUCT s.r.o.
TYREX RECYCLING s.r.o.
ČERVENÝ s.r.o.
BHV SENZORY s.r.o.
DINAK s.r.o.
PROWENA s.r.o.
VP AGRO s.r.o.
PERSA a.s.
NOVEX PRAHA s.r.o.
SOKRAT, s.r.o.
Opravy mot.vozidel - Zdeněk Doubek
TRUHLÁŘSTVÍ - Miroslav Filikar
ELPEDO s.r.o. - Petr Dobiáš
TRUHLÁŘSTVÍ - Karel Havlík
AUTODOPRAVA - Roman Diviš
POTRAVINY - pan Muras
LinkAmerika II., s.r.o.
PJK Vision
Restaurace a penzion „V MAŠTALI“
PILOT CLUB - Restaurace - Penzion

lovny s Ivou Janžurovou. Jako každý rok,
i letos jsme byly několikrát na Všechnopárty. Dokonce jsme se zúčastnily křtu knihy

R. Šťastné „Retro republika“ v knihkupectví
Kosmas. Mezi křtícími byl i V.Žmolík z Českého rozhlasu a 88-letá Aťka Janoušková.
Ty z nás, které rády tančí, se již druhým rokem zúčastňují každou středu večer kurzů
latinskoamerických tanců u nás v Kněževsi.
„Latina“ je všude vnímána jako hudba veselá, optimistická a gradující. Takže po každé
1,5 hodinové lekci jsme opravdu vyšťavené
a spokojené. Mezi vánočními svátky nebudeme tančit. To budeme jen odpočívat a těšit se na Louskáčka v Národním divadle,
kam jdeme s našimi nejmenšími.

Za ČSŽ Kněževes
B. Pavlíková

JMS UBYTOVÁNÍ
pan Jiří Vopálka
pan Roman Holan
pan Tomáš Drsek
Zvláštní poděkování: p. Stanislav
Kettner - starosta obce, redakce
Kněževáka, p. Luděk Černý, p. Robert
Souček, žáci ZŠ Kněževes - pí. uč. Iva
Farová a p. uč. Emil Červený, pí. uč. Iva
Roučková - žáci ZŠ Tuchoměřice, žáci
MŠ Kněževes - pí. řed. Niké Slabová,
p. Josef Pavlík, p. Ladislav Kašpar,
p. Petr Berka , p. Tomáš Seiner, rodina
Holanova, p. Tomáš Drsek, p. Tomáš
Dvořák, rodina Kubů, p. Jan Drábek,
p. Petr Matyášek, pí. Ljašenko, Hospůdka
u Davida, rodina Pittermannova, manželé
Sádlíkovi, paní Blaguna Pascal, spolek
Havlíček, spolek Baráčníci, občerstvení
na hřišti - manželé Kratochvílovi, hasiči
Kněževes.
Velmi děkujeme všem sponzorům, protože bez jejich přispění bychom nemohly uskutečnit dětské akce, které i při
našich úsporných opatřeních vyjdou
v průměru obvykle na 7-10 tisíc Kč.
Radost dětí je naší odměnou!!!
Český svaz žen – Klub Kněževes

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: 602 667 088 (redakce)

Středeční odpoledne pro děti v KD
Každou středu od 16.30 do 17.45 se od nástupu chladného počasí schází kněževeské dětičky v místním kulturním domě na
chvilku pohrání si, skotačení, „vyblbnutí“.
Nejedná se o organizovanou činnost, kterou by někdo řídil a vedl. Spíše je to prostor
pro děti, aby si mohly pohrát a strávit „pod
střechou a v teple“ hezké chvíle s ostatními
dětmi. K tomu využíváme náčiní, které je
buď přímo v KD jako např. žíněnky, obruče, velké míče, cvičící podložky, žebřiny atd.
Nebo si většinou vezmeme i nějaké pomůcky s sebou. Děti milují opičí dráhu, učíme se
dělat kotouly (mistryně je Emilka Botková),
cvičíme na žebřinách, zpíváme a hrajeme si
s hudebními nástroji... Stačí mít dobrý nápad, kterého se děti chytí, a už je o zábavu
postaráno.
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Velké díky patří Ivance Seinerová za skvělý
nápad a realizaci! Dále bychom chtěli moc
poděkovat panu starostovi, který nám vyhověl a zdarma poskytl prostor v KD!
A zároveň tímto zveme k účasti všechny
maminky malých dětí, které o této aktivitě
neví a měly by o ni zájem.


Marie Šarapatková

Pro šikovné ručičky
Čekání na Ježíška a dárky je pro děti tááák
dlouhé…. Co kdybychom dětem čekání
trochu zkrátili a pomohli jim vyrobit nepečené kokosové kuličky? Uvidíte, že to
bude děti bavit a navíc výsledek je opravdu
mňamózní…
Recept:
50 g máslo
30 g moučkový cukr
1 balíček vanilkový cukr
120 g dětské piškoty
50 g kokos
Postup:
Piškoty rozemeleme. Změklé máslo, moučkový a vanilkový cukr smícháme, přidáme
či ubereme dle potřeby. Piškoty přidáte pokud se lepí těsto na ruce. Těsto je hotové až
se na ruce nelepí a dobře se s těstem pracuje.
Pak děláme kuličky a obalujeme v kokosu.
Nejlépe se uchovává v dobře uzavíratelné
krabičce, dlouho zůstanou vláčné.
Zdroj: www.recepty.cz

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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Jak jsme oslavily 100 let naší vlasti?
Každý kněževeský spolek se s oslavami
100 let naší republiky vyrovnal po svém.
My ženy jsme zvolily tři způsoby. Jednak
jsme na naší zářijové schůzi probíraly televizní pořady, kterých k tomuto tématu
bylo velké množství. Těšily jsme se na oslavy v naší obci, které byly spojené i s oslavou 930 let existence Kněževsi. Ale myslím,
že nejvíce jsme vše vnímaly na výstavách,
které uspořádala Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Vojenský historický ústav Praha a Hradní stráž.
O všech těchto akcích jsme se na schůzi
bavily. Na výstavy jsme nešly hromadně.
Nemá smysl jít do obrovských prostor ve
velké skupině, každého zaujme víc něco jiného. Ty z nás, které nelenily a na Pražský
hrad se vydaly, určitě nelitovaly.
Tož to kupte – výstava obrazů
Sbírka, která se rozrůstala do roku 1952, se
nyní poprvé představila veřejnosti. Na výstavě nazvané Tož to kupte! v Císařské konírně Pražského hradu jsme viděly přes sto
obrazů, jež za normálních okolností krášlí
reprezentativní i kancelářské prostory
Hradu a zámku v Lánech. Na oslavu sedmdesátin zakladatele republiky vznikl v roce

Tužme tělo své
Již podeváté jsme vyrazily na víkendové
cvičení s CK S úsměvem. Tentokrát padla
volba na říjnové Mariánské Lázně. Letošní
slunce přálo všem. I nás provázelo od pátku do neděle.
Ubytováním i relaxačním prostředím jsme se
tentokrát nechaly opravdu hýčkat. Vyhlášený hotelový komplex nad Mariánkami nás
přivítal luxusně. Snídaně, co kdo snědl a vypil, teplý bazén s whirpoolkou a párou nám
byl k dispozici, kdykoliv se nám zachtělo.
Ale základ tvořilo jako vždy cvičení. Fyzioterapeutka Lea se nám věnovala tak, že po
skončení cvičení jsme ji požádaly o možnost
opět si s ní zacvičit, až bude sama pořádat
nějaký další cvičební „kolotoč“. Bylo to nejen
o cvičení podbarveném hudbou, ale o správném pomalém protažení všech svalů, dýchání a dalších důležitých tělocvičných úkonech.
V rámci víkendu jsme si jako vždy udělaly
velkou procházku tímto krásným lázeňským
městem, popily z několika vyhlášených pramenů, vyzkoušely jsme v rámci akce BeSiP
posezení v autě, které začalo na hydraulických zvedácích rotovat. Když jsme v autě seděly hlavou dolů, nebyl to zrovna příjemný
pocit. Po několikerém otočení jsme byly rády,
když jsme mohly vylézt ven. V rámci této
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1920 Národní fond Masarykův, do něhož
přispívali jednotlivci, banky i průmyslové
podniky. Oslavenec se rozhodl z výnosu
pravidelně nakupovat umění pro Pražský
hrad a v tomto záměru pokračovali i jeho
následníci.
Název výstavy Tož to kupte! je Masarykovým výrokem, kterým schválil nákup
cyklu akvarelů od Josefa Mánesa. První
československý prezident si liboval právě
v českém umění 19. století, nejraději měl
krajiny a historická plátna. Na výstavě
byly obrazy od Kupky, Čermáka, Kupeckého a dalších.
Doteky státnosti
V jízdárně Pražského hradu představila
tato výstava vývoj, kterým prošly státní
symboly – státní vlajka, velký a malý státní znak, státní barvy, státní pečeť, prezidentská standarta a státní hymna. O této
historii se málokde dočtete. Bylo velmi zajímavé sledovat vývoj vlajky i barev, z čeho
vše postupně vznikalo a jak se měnilo až
do dnešní podoby. Součástí výstavy byly
i státní řády a vyznamenání, busty všech
našich prezidentů, porcelánové servisy,
používané při slavnostních příležitostech
na Pražském hradě.
akce jsme vyhrály 4 vstupenky na koncert V.
Neckáře, který v hotelu slavil 75.narozeniny
a na závěr mu fanouškové připravili krásný
ohňostroj. Po všech těchto zážitcích a nákupu
na trhu jsme se vsoukaly do narvaného auta.
V Kněževsi nás Magda jako vždy vysadila
u telefonní budky a my jsme spěchaly k našim drahým polovičkám, abychom mohly
vyprávět o víkendových zážitcích.



Za ČSŽ Kněževes
B. Pavlíková

Stráž na Hradě pražském – Tereziánský palác
Na této výstavě jsme mohly sledovat historii vojenského útvaru, který střeží sídlo
prezidenta republiky. Sokolové jako první
převzali čestnou úlohu stráže Pražského
hradu a položili tak základ dnešní Hradní
stráže. Pražský hrad střežili spolu se členy
České obce střelecké a se studenty. Následně ostrahu prezidentského sídla převzala
armáda a nově vzniklá Hradní stráž.



Za ČSŽ Kněževes
B. Pavlíková

ČSŽ připravované akce v roce 2019
Sobota 9. 3. 2019 od 14.00 v KD
Karneval pro děti
Hraje jako vždy DJ Giacomo, odpoledne
plné soutěží a zábavy. Možná přijde
i kouzelník. Vyhrává nejlepších 10 masek.
Sobota 9. 3. 2019 od 20.00 v KD
Valentýnská maškarní zábava
Hraje DJ Giacomo písničky na přání.
Vstupné 90 Kč. Každá maska dostane
dárek u vstupu. Večer plný zábavy.
Tradičně velké množství cen. Vyhrává
5 nejlepších masek.
Sobota 25. 5. od 10.00, fotbalové hřiště
Dětský den Dopoledne plné soutěží a zábavy. Ukázky, vystoupení, cesta za pokladem.
Proč děláme karneval AŽ 9.3.2019?
Jak všichni víte, Ministerstvo školství
a kultury ČR plánuje školní jarní prázdniny každý rok jinak. Proto i my děláme karneval pro děti každý rok v jiném termínu.
Z naší obce děti chodí nejen do ZŠ Středokluky, ale navštěvují i školy v Praze. Takže
zohledňujeme nejen pololetní prázdniny,
ale i Prahu-západ a Prahu 1-10. A tím pádem nám první volný víkend v roce 2019
vychází až 9.března. Takže milé děti a dospěláci, máte téměř tři měsíce na přípravu
parádních masek. Těšíme se na vás, Za ČSŽ
Kněževes B. Pavlíková

Mikulášská pro děti
a taneční večer pro dospělé
Tak čímpak nás letos Mikuláš překvapil? Tentokrát divadlem Čertík a Breptík
s představením Veselé Peklo. Děti od loňska zase trochu povyrostly, kočárků ubylo. Ale té malé 3-6-leté „havěti“ bylo snad
nejvíc, co jsme zažily. Všechny byly moc
šikovné. Při představení si všechny děti
pořádně zařádily – tancovaly ty nejnovější
tance, kouzlily a hlavně se pořádně smály.
Při dílničkách pracovaly u několika stolů,
kde jsme jim připravily lepení obrázků krtečků a malování na velké archy, navlékání
korálků, zdobení perníčků, omalovávání.
V dražbě byly letos nejen dětské svícny,
ale i panenky a panáčkové, auta coca-coly, spinnery. I letos proběhlo hodnocení
svícnů. Děti i rodiče a prarodiče posuzovali a podle jejich názoru se nejvíce líbily
v dětské kategorii svícny 1.Anička Čefelínová, 2. David Zikán a Martin Mašek , 3.
Anička Víchová. A u dospěláků ? Tam si
již několik let drží svou kreativitou 1.místo
Iva Holanová, 2. byla Bára Červenková a 3.
Bohdana Pavlíková. Zvláštní cenu dostaly
Sovičky z MŠ Kněževes a kolektiv dětí 3
a 4.třídy ZŠ Tuchoměřice.
Čas běžel neúprosně, začalo se pomalu
stmívat a my jsme všichni volali na Miku-

láše. Ani letos nás nezklamal a zastavil se
v naší vsi i s andělem a svými čerty. Měl pro
děti připravené dva koše dárků, kterými
všechny děti podělil. Jakmile dostalo poslední děcko sáček s dobrotami, nastalo velké focení, uklízení sálu a hurá ke zdravotnímu středisku. Tam u rozsvíceného stromu
jsme si mohly zdarma dát čaj nebo punč,
který nám připravila rodina Pittermannova.
Obnovená akce se opět setkala s úspěchem
a téměř každý si nechal nalít dobrý mok
a společně jsme si bez jakékoliv přípravy
zazpívali několik vánočních koled.
Než jsme se doma vysprchovaly, převlékly
a upravily, už byl čas jít na večerní zábavu.
Retroband stejně jako roky minulé svou
hudbou 80.-90.let navodil tu správnou
předvánoční atmosféru. Kolo štěstí – ceny
v podobě vín, slivovice, ořechů, bonboniér,
salámů, obrazů, CD a kalendáře - nezklamalo snad nikoho.

Všichni jsme se dobře bavili, dražba svícnů dospěláků gradovala přihazováním
po desetikorunách i po stovkách. Každý
rok máme radost z toho, že se lidé nestydí
a věnují peníze za naše výtvory. Vždyť veškerý zisk z odpolední i večerní dražby jde
do Mateřské a Základní školy pro děti na
nákup pomůcek. To, že musíme v neděli
sál po obou akcích opět sklidit, je normální. Spíš je nám líto, že výzdoba, kterou nám
na stěnách připraví děti z Mateřské a Základní školy, veškeré ozdoby, vyřezaný
obrovský zvon a další drobnosti, se musí
opět uklidit do depozitu, abychom je příští
rok zase v pohodě mohly použít. A mohutná stříbrná jedle ? Tu nám letos věnoval
p.Ljašenko, Tomášové (Drsek a Kubů) ji

připravili a přesunuli do sálu. A v neděli ji
Roman Holan s p. Jelonkem přemístili ke
kapli, kterou bude zdobit až do Tři králů.
Věříme, že i příští rok k nám bude Obecní
úřad a další sponzoři opět tak štědří a my
budeme moci dětem znovu připravit pohádkové odpoledne s Mikulášem a další
plánované i neplánované akce.

Za ČSŽ Kněževes
Bohdana Pavlíková

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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Baráčníci
Vítání občánků
Na akci OÚ Kněževes - vítání občánků
2018 - již tradičně byli přítomni místní baráčníci i hasiči. Věřme, že mezi jmenované
v budoucnu přibydou noví členové.

Blahopřání
V listopadu oslavila naše tetička Dana
Čermáková 65 narozeniny. Gratulujeme
a přejeme hodně štěstí a životní pohody.
Baráčníci z Kněževsi

Slavnostní a hodnotící zasedání
Slavnostní a hodnotící zasedání konané k 85.
výročí založení XVII. župy baráčníků Františka Holého ve Slaném se konalo 13. října
L.P. 2018. V Sokolovně Kvíček se ve 13.00
sešli zástupci pozvaných tetiček, sousedů,
rychtářů, syndiků, berních, pantatínků a panímaminek, praporečníků, slídilů, … nad
vším dohlížel dráb. Velice efektní byl průvod městem, kdy v čele průvodu šli právě
praporečníci nesoucí ve větru vlající prapory jednotlivých žup a obcí. Občané se dívali
a mávali nejenom z oken domů, ale i zahrad
i stojící podél silnice. Sluníčko hřálo, jemný
vánek … prostě krásný pohodový den. Po
návratu do Sokolovny rychtářka slánské
župy Zdeňka Srbová zahájila slavnostní za-

Oslavy 115. let III. župy
Oslava 115. výročí trvání III. župy baráčnických obcí Mistra Jana Husi na levém břehu

Vltavy se konala 6.10. L.P. 2018. Sraz tetiček
a sousedů byl v 10.00 na Staroměstském
náměstí v Praze. Proběhla ekumenická po-

sedání. Následovaly zdravice hostů, kulturní vystoupení – Staročeská Beseda v podání
taneční skupiny Ďáblíci, občerstvení. Následovala volná zábava doplněná kolem štěstí.
K tanci a poslechu hrála hudba „Dvořačka“.
Celkově to byla velice zdárná oslava 85. výročí župy. Děkujeme za milé pozvání a přijetí.



Za Obec Baráčníků Kněževes,
Luděk Černý, rychtář

božnost za spolky, požehnání spolkovým
praporům a uctění památky Mistra Jana
Husa. Poté se slavnostní průvod za doprovodu hudby vydal Prahou – Malé n., Kaprova ul., n. Jana Palacha, Mánesův most.
Na Klárově byla položena kytice u tamního
pomníku druhého odboje.
Autobus pak všechny odvezl do Sokolovny
Jinonice, kde po slavnostním obědě proběhlo slavnostní zasedání III. župy. Čestné
uznání za dlouholetou činnost u baráčníků
dostali naše tetičky Dana Čermáková a Eva
Jaklová a soused Miloslav Čermák. Po
skončení zasedání k taneční sousedské zábavě hrála hudba Rudy Douši. Poděkování
za přípravu oslav patří hlavně syndikovi
III. župy Oldřichu Kouřimskému a rychtářce Jaroslavě Štěpánkové.
(Pozn.: Za Baráčníky z Kněževsi se oslav
zúčastnilo na 9 tetiček a sousedů.)
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Cvrčovice u Kladna
Vlastenecko – dobročinná samostatná obec
baráčníků „Trocnov“ ve Cvrčovicích pořádala dne 17. 11 L.P. 2018 Výroční sousedské sedění, na které mimo jiné pozvala
i naše Baráčníky z Kněževsi. Od 14.00 se
v restauraci Pod Kapličkou sešli tetičky
a sousedé nejenom z Cvrčovic a Kněževsi,
ale i z Hostouně, Dobrovíze, Slaného ... Po
úvodních slovech syndičky Elišky Kytkové, rychtáře Jiřího Musela a dalších členů
konšelstva proběhly zdravice zástupců
jednotlivých obcí. Poté kolo štěstí a zábava, ke které hrál zkušený hudebník Jaroslav Bláha. Jako vždy byla tato baráčnická
akce v duchu pohody, klidu a vlasteneckého přátelství.
(pozn.: Za Baráčníky z Kněževsi se zúčastnili – sousedé Marval, Matiášek, Černý)

Připravovaná činnost
baráčníků v roce 2019
Na svém baráčnickém sezení 10.11. t.r.
konšelstvo, tetičky a sousedé schválili „Plán činnosti na rok 2019“. Některé
schválené činnosti: pořádání „Staročeských májů“, spoluorganizování výletu pro
místní seniory, účast na vítání občánků

Napsali jste nám
Kontejnery na tříděný odpad –
ozdoba naší obce?
Obyvatele domů v části ulice Na Staré silnici již delší dobu trápí nepořádek kolem
kontejnerů na tříděný odpad. Často se
stává, že popelnice jsou otevřené, takže
z nich při větším větru vylétávají odpadky
a povalují se všude po okolí, včetně zahrad
a předzahrádek. Při sečení obecních travnatých ploch jsou pak papíry a plastové
obaly rozsekány na drobné kousky, které
jsou rozeseté úplně všude. Někteří spoluobčané odkládají příliš veliký odpad nebo
i celé pytle (plastový nárazník od auta nevyjímaje) vedle popelnic, místo aby si dali
tu práci a vtěsnali je do kontejnerů. Není
výjimkou, že se někteří v popelnicích přehrabují, vyndávají různé „užitečné“ věci
a ty nepotřebné nechávají ležet kolem, což
se nedávno stalo s nádobou na odložený
textil a obuv. Kdosi její obsah vyndal na
chodník a po přebrání vrátil zpět jen část,
zbytek už se mu tam nepovedlo „nacpat“.
Všichni z nás, kdo s kontejnery na tříděný
odpad sousedíme, bychom jistě uvítali,

Mikulášská besídka

Tetičky a sousedé Obce
Baráčníků Kněževes děkují
všem, kteří celý rok podporovali
baráčnickou činnost i všem, kteří
se baráčnických akcí zúčastňovali.
Tetičky a sousedé přejí všem
občanům úspěšný a pohodový
nový rok 2019.

V sobotu 1.12. od 14.00 se v Besední restauraci U Rirchelů v Praze 5 konala
Mikulášská besídka pro děti a následná
baráčnická Mikulášská zábava pro dospělé. Zábavu jistila hra o ceny. K tanci
a poslechu hrála skupina Rudy Douši.
Akci pořádala III. župa. Za Kněževes se
zúčastnili 4 baráčníci.
v Kněževsi, osvěta baráčnické činnosti ve
společnosti včetně MŠ a ZŠ, vydání publikace pro děti a mládež s tématem: „Kdo
to je baráčník …“, vydání baráčnického
zpravodaje „Kněževeský Baráčník“, pietní
akce, návštěva „Asijského muzea“ v Ledci
u Slaného, účast na akcích okolních baráčnických obcí, žup a veleobce, spolupráce
s místními spolky, subjekty a OÚ, pořádá-

ní besed s významnými osobnostmi a poetická sezení s četbou a hudebním doprovodem, podpoření aktivit proti týrání zvířat,
podporování udržení tradic v obci a spoluvytváření tradic nových, pokračování v náboru nových členů do řad Baráčníků.

kdyby obec našla jiné místo, kde je postavit. Pokud možno stranou od obytné
zástavby, aby vyhazování odpadu (především skla) a časté vyvážení popelnic
nerušilo. Nehledě na to, že komunikace ve
stávajícím místě je poměrně úzká a kdokoli
zastaví autem, aby tříděný odpad vyhodil,
brání v průjezdu ostatním řidičům a chodcům stíní ve výhledu při přecházení ulice.

Tak je tu po roce opět první

Zbývá jen dodat, že jsme si dobře vědomi
toho, že bez udržování pořádku se to neobejde nikde, pokud chceme, aby bylo v naší
obci uklizeno. To už je ale na každém z nás.
Eliška Králová




Za Obec Baráčníků Kněževes články
zpracoval Luděk Černý, rychtář.

adventní neděle...
...a my jsme se pustili tentokrát né do konstrukce, ale už jen do přestěhování betlému
k místnímu obchodu s potravinami. Letos
jsme se ani moc nezapotili, byla totiž taková zima, že by psa nevyhnal. Naštěstí jsme
měli dost pomocníků, kteří přiložili ruce,
byť v rukavicích, k dílu. Postavit betlém na
předem určené místo, naaranžovat Ježíška,
Josefa, Marii a zvířátka nám zabralo skoro
celé dopoledne.
Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, kteří se podíleli na stěhování
a stavbě betlému.
V hlavních rolích: Ladislav Hanzlík, Martin Adamčík, Radek Zelenka, Vláďa Bareš,
Jarda Roučka, Iva Roučková a v neposlední
řadě největší pomocníci, kteří roznášeli čaj
a cukroví Hanička a Martínek Adamčíkovi.

knezevak.ou@seznam.cz | www.knezeves.cz
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Chovatelé
... a úspěchy pokračují
Dne 13. 10. 2018 proběhla okresní soutěžní
výstava jednotlivců okresu Kladno v Rozdělově. Za ZO Hostouň se zúčastnili 3
členové. Soutěžilo se se 4 zvířaty stejného
plemene a stejné variety. Vystaveno bylo
155 králíků, 282 holubů a 180 kusů drůbeže. Hostounští získali nejen 4 čestné ceny

Církev
Žehnání, požehnání a Vánoce
Píšu tento článek v době, kdy se připravuje žehnání Rychty Baráčníků v Kněževsi.
Tento obřad se bude konat 8. prosince...
takže až to budete číst, už bude tato událost za námi. Ale při této příležitosti jsem
se chtěl zmínit o tom, co znamenají slova
„žehnání“ a „požehnání“ zvláště pro nás
v této době před Vánocemi.

Naši sousedé
Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rubrice „Naši sousedé“ vám představíme pro
naši obec velice významnou osobnost – starostu obce Kněževes Stanislava Kettnera.
Děkujeme mu za rozhovor a přejeme hodně
pracovních i osobních úspěchů a dobrých
počinů v obci.
Redakce Kněževáka
1. Stal jste se opět starostou obce Kněževes.
Jaký z toho máte pocit?
5. listopadu jsem se stal popáté starostou
obce Kněževes. Výsledek voleb dal najevo,
že naše uskupení má podporu občanů této
obce. Neboť 11 mandátů, které jsme získali,
dává předpoklad, že náš volební program
oslovil voliče.
2. Jak vidíte spolupráci s novými členy zastupitelstva?
Všichni tři noví zastupitelé mají zájem dělat
pro obec. Věřím, že budou platnými členy
a pro obec udělají vše, co bude v jejich silách.
3. Jak dlouho jste v politickém životě?
Já do správy obce dělám od voleb v roce
1971. Jinak do politického života v obci jsem
zapojen od roku 1960.
4. Je těžké v současné době získávat finance
na činnost obce?
Získávat finanční prostředky mimo rozpočet
obce je vždy obtížné. Na účelové dotace obec
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(p.Olišar V. za králíky, p. Šafránek V. za
holuby a p. Boukal 2x za drůbež), ale co
je nejdůležitější - nejlepší chovatel králíků
byl p. Olišar V., nejlepší chovatel holubů p.
Šafránek V., p. Rákos M. byl 3. a p. Boukal byl druhý v drůbeži. Úspěch vynikne,
když okres má 166 členů a hned 3 byli
z naší organizace.
Končí rok 2018 a můžeme bez nadsázky
konstatovat, že pro naši organizaci byl velice úspěšný. Nejen že jsme dokázali bez
nemocného předsedy uspořádat úspěšnou

výstavu, ale také chovy se povedly - viz.
úspěchy na výstavách - a také máme základ chovů pro další
rok. Doufejme, že také úspěšný. Přejeme
všem čtenářům příjemné prožití svátků
vánočních včetně nového roku a redakci
Kněževáku stejně úspěšný rok 2019 jako
byl ten letošní.

Žehnat neznamená jenom například dělat
znamení kříže nebo kropit svěcenou vodou (i když tyto úkony jsou součástí obřadu žehnání). Žehnat znamená „dobrořečit“
(v latině „benedicere“, říkat dobro). Říkat
a konat dobro. Chtít a vyprošovat dobro.
Opačný postoj by byl zlořečit, proklínat.
Během obřadu žehnání se vyprošuje dobro
lidem. Když se žehná budova, jako Rychta Baráčníků, vyprošuje se dobro nejenom
pro tuto budovou, ale pro všechny lidi,
kteří se v ní budou setkávat. Když to koná
kněz, je to znamení, že Bůh podporuje ka-

ždé dobré lidské dílo. Ale žehnat nemusí
jenom kněz. Otec rodiny například může
žehnat své děti. A možná i opačně, protože, jak se často říká, děti jsou požehnáním
pro rodiče... a tím se dostáváme k Vánocům. Na Vánoce slavíme narození jednoho
dítě. Už samo o sobě je to požehnání. Ale
když to dítě je Syn Boží, který nás chce zachránit od prokletí hříchu, který nám chce
zprostředkovat dobro a štěstí, je to veliké
požehnání,
které může změnit celý svět!


získala za 20 let přibližně 28 mil. Kč. Předpoklad na získání dotace je mít projekt, a pak
získat podporu u orgánu, který dotace dává.
Rozpočet, který máme, tak pokrývá správu
a údržbu obce. Do rozvoje obce nám velmi
pomáhá „Letiště Praha“, každoročně dostáváme na darech přes 2 mil. Kč. To musí být
znát v obci nejenom na jejím vzhledu.

čala po volbách v roce 1971. Po těchto volbách nastoupilo nové vedení obce s předsedou MNU Jindřichem Kolářem. Začaly
různé akce „Z“ a Kněževes se začala měnit.

5. Jaká je spolupráce s ostatními obcemi
v okolí?
S okolními obcemi je spolupráce dobrá. Velmi dobré vztahy jsme měli nadstandardní
s Tuchoměřicemi. Věřím, že i s úplně novým
vedením budeme v těchto dobrých vztazích
pokračovat.
6. Jaký máte názor na činnost spolků v obci?
Spolky v obci pracují dle svých možností
a jsou nedílnou součástí činnosti obce. Obec
si je vědoma, že právě spolky musí podporovat. Neboť bez úzké spolupráce právě se
spolky není možný život v obci.
7. Čeho byste chtěl v novém volebním období ještě dosáhnout, případně v obci zlepšit?
V novém volebním období budeme pokračovat ve zvelebování obce. Jedním z hlavních
úkolů pak bude rekonstrukce hasičárny.
8. Jak hodnotíte dobu před revolucí (1989)
a současnost?
Před revolucí r. 1989 se finanční prostředky sháněly hůř, ale zase občané měli k sobě
a k obci jiný vztah. Neboť přeměna obce za-

Nezapomeňte: výstava drobného zvířectva
26. - 27.1. 2019.

J. Boukal

Otec Alain Cleyssac,

administrátor farnosti.

9. Jaké jsou Vaše záliby?
V mých letech těch zálib moc není, spíše tak
pasivně fotbal a myslivost.
10. Řeknete nám něco ze svého života?
Na tuto otázku se těžko odpovídá, neboť
jsem se v Kněževsi narodil a celý život jsem
strávil zde nebo na Kladně. Tam jsem pracoval v Poldovce až do jejího konce.
11. Co byste popřál čtenářům Kněževáka?
Čtenářům Kněževáka chci popřát, aby se
jim v Kněževsi líbilo. Já osobně udělám vše
proto, aby naše obec se neustále rozvíjela
a zkrášlovala.

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení a milí občané Kněževsi,
opět nastal čas hodnocení uplynulého roku
a plánování a přání do roku příštího. Zahrádkářská obec může hodnotit uplynulou
sezónu spokojeně. Sluníčko se činilo víc
než dost, museli jsme hodně zalévat, ale
úroda byla letos víc než dostačující. Prožili
jsme hezký rok při svých zahrádkářských
zálibách, někteří z nás byli obohaceni

Spolek Havlíček
Tímto příspěvkem navazujeme na předchozí, které jsme věnovali činnosti našeho
spolku a také propojení s ostatními spolky
a subjekty v obci Kněževes. Snažíme se,
aby naše činnost byla pestrá, členy spolku
bavila a mohla také příznivě ovlivnit kulturní a společenský život v obci.
Setkáváme se pravidelně každé čtvrtletí,
hodnotíme akce, které proběhly a připravujeme ty další. Na jaře jsme již po několikáté připravili pro žáky 3. a 4. třídy ZŠ
přednášku s besedou o historii Kněževse
a okolí a využíváme, mimo jiné, také Pamětní listy z kněževeského Bedekru, který
vytvořila paní učitelka D.M.Jelínková. Děti
se tak ocitly v prostorách místní obecní
knihovny a mohly si prohlédnout sbírkové
předměty v našem minimuzeu. Na besedu
s dětmi se těšíme i v příštím roce. Již po
několikáté jsme navštívili děti v mateřské
školce při pořádání „ Noci s Andrsenem“.

o zážitky z různých akcí, které v Kněževsi pořádají zájmové spolky. Velký úspěch
mají oblíbené a jedinečné Staročeské Máje,
zábavy, akce pro děti, ale i různé výlety,
sportovní akce apod.
Kněževes je hezká obec, která svým obyvatelům nabízí opravdu bohaté kulturní
i sportovní vyžití. Za všechny akce patří
spolkům velký dík. Velký dík patří také
obecnímu úřadu, který vynakládá nema-

lou podporu těmto akcím. Všem spolkům
i OÚ bych chtěla za zahrádkáře popřát do
nového roku hodně nových nápadů pro
další činnost a hodně aktivních členů, kteří
vaše nápady pomůžou uskutečnit.
Všem občanům Kněževsi přejeme hezký
závěr letošního roku, krásné Vánoce a pevné zdraví, štěstí do roku 2019.

vystoupení dětí z MŠ. Jednotlivé spolky
v obci měly možnost se prezentovat, takže
i spolek Havlíček připravil malou výstavku dokumentů a dobových fotografií ze
svého archivu. Někteří z nás zůstali a dobře se pobavili při hudbě na Čajích tentokrát
nejen pro seniory.

hlavně děl zakoupených pro Pražský hrad
z úroků tzv. Národního fondu Masarykova
v letech 1920-1952.

U příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČSR
se konají na různých místech Prahy výstavy zaměřené k tomuto výročí. Nás zaujaly
ty, které od září do prosince probíhají na
Pražském hradě a které jsme si podrobně
prohlédli. Např. Doteky státnosti – o historii státních symbolů s možností vidět
pohromadě kolekci Řádu bílého lva a některé důležité písemnosti z novodobých
dějin. Výstava „Tož to kupte! TGM a sbírka
umění pro Hrad“ představuje prezentaci




Za ZO ČZS Kněževes I.,
Ludmila Uhlíková

Velmi vydařenou akcí spolku Havlíček
byla v říjnu vycházka na Kampu s průvodkyní Janou. Prošli jsme zajímavou trasou a poznali tak místa, která jsme dosud
neměli možnost vidět. Ve Werichově vile
jsme se občerstvili při kávě se zákuskem
a procházkou přes Karlův most a kolem
Klementina jsme vycházku zakončili.
Členové spolku Havlíček přejí svým příznivcům a občanům Kněževsi klidný předvánoční čas, následně radostné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2019.


Sepsala: L. Kučerová

V souladu s plánem činnosti spolku Havlíček jsme měli možnost shlédnout několik
divadelních představení v pražském divadle Semafor a do konce roku ještě navštívíme divadlo Palace na Václavském náměstí.
Kromě jarní vycházky do Jeleního příkopu se členové spolku rádi zúčastnili jednodenního výletu do Svijan, Hrubé skály
a Hrubého Rohozce, který byl pořádán
pod patronací OÚ Kněževes 16. 6. 2018.
Návštěvy zámků a exkurze v pivovaru
ve Svijanech se účastníkům zájezdu moc
líbily. Navíc bylo příjemné posezení při
poslechu hudby se skupinou „Poletech“,
se kterou vystoupila naše členka paní Iva
Roučková. Děkujeme tímto panu starostovi a zastupitelům obce za finanční zajištění dopravy autobusem a p. Mgr. Černému
a pí Roučkové za perfektně zajištěný program celého dne.
Dne 28. září 2018 se konaly v KD v Kněževsi oslavy 930 let obce Kněževes a 100 let
od vzniku ČSR, kterých se členové spolku
také zúčastnili. Program oslav byl velice
pěkný, zvlášť úvodní hudební část a také
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Adventní úprava provozu
pražské MHD
Každým rokem v období adventu systém
Pražské integrované dopravy přepraví
vyšší počet cestujících než v průběhu ostatních měsíců. Jedná se především o soboty
a neděle, kdy je veřejná doprava zatížena
novými cestujícími, kteří přijedou do Prahy nakupovat vánoční dárky, případně navštíví celosvětově známé a oblíbené pražské vánoční trhy. Prosincové víkendy patří
k nejvíce zatíženým sobotám a nedělím
v průběhu celého roku, proto se již řadu
let provoz PID v tomto období této situaci
mírně přizpůsobuje.
V minulých letech platilo, že na linkách
metra docházelo k prostému zkrácení intervalů ze 7,5 na 5 či 6 minut, na vybraných
tramvajových linkách byly nasazovány
spřažené soupravy namísto sólo vozů a na
vybrané autobusové linky byly nasazeny
kloubové autobusy namísto standardních.
Jelikož došlo v souvislosti s posílením provozu PID v posledním období k trvalému
zkrácení intervalů metra o víkendu, ke
spřažení tramvajových vozů do souprav
(např. linek 5, 11 či 15) a nasazení kloubových autobusů místo standardních na
většinu vytížených linek, adventní úprava
provozu PID v roce 2018 již nemusí být tak
rozsáhlá.
Jelikož na lince metra C je o víkendu interval 5 minut již intervalem standardním,
během
adventu bude zkrácen víkendový interval
na 5 minut na zbylých linkách A a B. V souvislosti s úpravou intervalu na lince A bude
upraven i jízdní řád autobusové linky 119
tak, aby nadále navazovaly její spoje na
každý vlak metra. V souvislosti s předvánočními nákupními špičkami budou pak
o víkendech nasazeny kloubové autobusy
na linky 188 a 207, které projíždějí kolem
nákupních center na Pankráci a na náměstí
Republiky.

Souhrn úprav provozu PID
během adventních víkendů
v roce 2018:
metro linka A: zkrácení intervalu ze 7,5 na
5 minut v sobotu cca od 9:00 do 20:00
a v neděli cca od 14:00 do 20:00
metro linka B: zkrácení intervalu z 6 na 5
minut v sobotu cca od 9:00 do 20:00 a v neděli cca od 14:00 do 20:00
autobusová linka 119: zkrácení intervalu
na 5 minut o víkendech dle linky metra A
autobusové linky 188 a 207: nasazeny kloubové autobusy v sobotu a v neděli. Zároveň dochází k dočasné úpravě vybraných
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autobusových linek Dopravního podniku
hl. m. Prahy. S cílem umožnit zajištění dopravy při MS ve florbalu a dalších drobnějších předvánočních akcí dojde od 26.
11. 2018 do cca 21. 12. 2018 v pracovní dny
k prodloužení intervalu na lince 190 v ranní špičce z 5 na 6 minut a linka 196 nepojede v úseku Kačerov – Kloboučnická. Na
linkách 133 a 207 dochází k dočasné preferenci posílení kapacitní nabídky v úseku
Ohrada – Florenc (zavedeny kloubové autobusy na lince 207 v pracovní dny mohou
být provozovány pouze v úseku Ohrada
– Florenc, o adventních víkendech v úseku
Ohrada – Staroměstská). O víkendech od 1.
12. 2018 do 23. 12. 2018 nebude v provozu
linka 143 a na lince 125 bude nasazen standardní interval páteřní linky 15 minut.
Část uvedených opatření je součástí vánočního prázdninového provozu PID, tj.
provoz všech spojů PID bude ve stávající
podobě obnoven od pondělí 7. 1. 2019.
Zdroj: PID INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ,
Číslo 22 / 2018

PID lítačka – snadná cesta k nákupu
jízdenek, ať jste kdekoli
Stále oblíbenější mobilní aplikace PID
Lítačka přináší cestujícím v Praze a Středočeském kraji nejpohodlnější způsob
nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu
veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID).

jízdenkou (po uplynutí ochranné lhůty).
Ve vlacích je nutné mít platnou jízdenku
v momentě odjezdu ze stanice/zastávky.
Na linkách příměstských autobusů (č.
300–740 a 951–979) v případech, kdy se
nastupuje předními dveřmi a jízdenky
kontroluje řidič, je dovoleno nastoupit již
s aktivovanou jízdenkou v ochranné lhůtě.
Příští rok pro dlouhodobé kupóny
Aplikace zobrazuje také přehled parkovišť
P+R a jejich aktuální obsazenost, takže mají
řidiči přehled, kde mohou odstavit svůj
automobil a pokračovat pohodlně veřejnou
dopravou. Další šikovnou funkcí je nákup
až deseti jízdenek najednou, které si cestující aktivuje podle otřeby.
Zakoupenou jízdenku můžete navíc předat
dalšímu uživateli. „Intenzivně pracujeme
na dalším rozvoji, aby od začátku příštího
roku mohli cestující přes aplikaci kupovat
i dlouhodobé časové kupóny,“ vysvětluje
Michal Fišer, generální ředitel společnosti
Operátor ICT, a.s., která má vývoj a správu
aplikace na starosti. Aplikace je zdarma ke
stažení v App Store a Google Play.
Více na http://pid.litacka.cz/aplikace
Zdroj: PID INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ,
Číslo 19 / 2018

Nejrychlejší cestování
Aplikace vyhledá dopravní spojení podle
vaší polohy a doporučí nejlevnější jízdenku
s platností 30 minut až 3 dny pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID). Výhodou aplikace je
schopnost pracovat s aktuálními informacemi o dopravě v rámci PID, a to včetně výluk a mimořádností. Máte jistotu, že aplikace vyhledala nejrychlejší možnou cestu.
Zaplacení jízdenky probíhá pomocí nahrané platební karty nebo služby Masterpass,
jízdenka je aktivní do dvou minut od zakoupení. Jízdenka zakoupená přes mobilní
aplikaci je platná ve všech pásmech PID,
tedy i v integrovaných částech Středočeského kraje, včetně vlaků ČD.
Jak to funguje?
Cena a délka platnosti je stejná jako u papírových jízdenek. Zakoupenou jízdenku
je nutné v aplikaci aktivovat. Po aktivaci je
jízdenka ještě dvě minuty v ochranné lhůtě, následně začíná její platnost.
Po dobu ochranné lhůty je jízdenka neplatná. Cestující může nastoupit nebo vstoupit do přepravního prostoru až s platnou

Zima v Kněževsi 2017/2018

Letiště

V zimní sezoně nabízí Letiště Praha
přímé spojení do 114 destinací
ve 42 zemích světa

V neděli 28. října 2018 vstoupil v platnost zimní letový řád, v jehož rámci se bude z Letiště Václava Havla Praha létat celkem
do 114 destinací ve 42 zemích světa. Podívat se můžete do deseti
nových destinací. Nově se přímým spojem z Prahy dostanete například do Belfastu, Marrákeše, Ammánu, Šardžá, Pisy, Splitu či
Dubrovníku. Své přímé pravidelné linky bude z Prahy v průběhu zimního letového řádu provozovat 60 leteckých společností,
přičemž dvě z nich, Air Arabia a Cyprus Airways, se Praze objeví
v zimě vůbec poprvé.

Med z Letiště Praha získal
opět zlatou medaili
Letištní med obhájil letos zisk Zlaté medaile v soutěži Český med
2018 a obdržel nejvyšší 100% hodnocení vyhlašované každoročně
Českým svazem včelařů. Med od včel chovaných na pražském
letišti se v hodnocení svazu umísťuje na předních příčkách pravidelně. Získaná Zlatá medaile potvrzuje dlouhodobě nejvyšší
kvalitu medu.
Chov včel byl na Letišti Václava Havla Praha zahájen v listopadu
2011 jako jeden ze způsobů monitoringu kvality ovzduší. Rozbory
uskutečněné v uplynulých letech potvrzují dobrou kvalitu ovzduší
v okolí letiště.

PRAŽSKÉ LETIŠTĚ MÁ ROBOTA:
MASTER PEPPER CESTUJÍCÍ NEJEN BAVÍ,
ALE TAKÉ POSKYTUJE INFORMACE

TŘETÍ

K
ČNÍ
RO

WW

celodenní happening o tématech,
která zajímají (nejen) ženy napříč generacemi

Společnosti Letiště Praha a Mastercard představily společně prvního robota ve službách českého letiště. Master Pepper bude poskytovat základní informace i bavit cestující. Projekt robota je součástí
technologického rozvoje Letiště Praha v oblasti zákaznické zkušenosti. Cestujícím bude k dispozici přímo v prostorách Terminálu 2
za bezpečnostní kontrolou, a to denně od 7:00 do 22:00 hodin. Společný projekt Letiště Praha a Mastercard je výsledkem dlouholetého
partnerství obou společností.

Zdroj: Zpravodaj pro obce a MČ Prahy

v okolí Letiště Václava Havla Praha, říjen 2018

-IS.C

E
W.SH

23. března 2019

Z

6

od 10 do cca 17 hod., Sokolovna Hostivice

témat
inspirativních
životních příběhů
různých cest

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

21

22

Kněževák 4/2018

Český svaz žen – Klub KNĚŽEVES

Český svaz žen – Klub KNĚŽEVES

srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na

srdečně zve všechny příznivce masek
a zábavy na oblíbenou

DETSKY
KARNEVAL

Valentýnskou
maškarní zábavu

od 14.00 hodin

v Kulturním domě Kněževes

v sobotu 9. března 2019
od 20.00

k tanci a poslechu hraje:
DJ Giacomo – Miroslav Kasan

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

Program: odpoledne plné zábavy,
promenáda masek, soutěže, překvapení.

v KD Kněževes – hrají se písničky na Vaše přání !

Maškarní 2016

v sobotu 9. března 2019

za nejlepší masky – super ceny
občerstvení zajištěno
za bezpečnost dětí si ručí rodiče!

Tip na
výlet
Tip na výlet / Brandýs nad Labem
Zámek Brandýs nad Labem je významná
renesanční památka se skvostnými sgrafity,
kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni
panovníci Habsburské dynastie. V císařských pokojích je rozsáhlá historická expozice, Toskánská knihovna Národního muzea
a expozice Vojenského historického ústavu
s bohatstvím starých zbraní a uniforem, vypovídajících o jeho slavné vojenské historii.
Zámek najdete v centru středočeského měs-

Cena za 5 nejlepších masek.
Každá maska dostane malý dárek.
Vstupné 90,- Kč

ta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi,
v brandýské části města nedaleko Masarykova náměstí, na břehu řeky Labe. Je otevřen
celoročně, kromě pondělí, v době od 10:00
– 17:00 hod. Mimo hlavní sezónu, od října
do dubna, jsou pravidelné prohlídky pouze v sobotu a v neděli. Je v dosahu pražské
MHD. Více na www.brandys.zamek.cz.
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