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obsah:
slovo starosty
informace z oÚ
Činnost spolků
naši sousedé
Tip na výlet
Letiště
Fotogalerie

24. 12. 2019 v 15 hod. v kapli  
Sv. Václava
Vánoční sousedské setkání 
31. 12. 2019 od 10 hod. na hřišti
Silvestrovský fotbálek 
5. 1. od 14 hod. v kapli Sv. Václava
Výstava betlémů 
25. - 26. 1. v KD
výstava drobného zvířectva 
8. 2. od 14 hod. v KD
Karneval pro děti  
8. 2. od 20 hod. v KD
Valentýnská maškarní zábava 
pro dospělé 
21. 3. od 20 hod. v KD
Josefská zábava 
30. 5. od 10 hod na hřišti
Dětský den
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Usnesení oÚ
Usnesení  č. 10 ze zasedání Zastupitelstva 
obce kněževes konaného dne 16. 9. 2019 

 Zo schvaluje:
• rozpočtové opatření č. 4/2019 

 Zo bere na vědomí:
• zprávu starosty obce p. Kettnera o čin-
nosti RO a ZO od červnového zasedání ZO
• zprávu Ing. Šarapatky ke smlouvě s fir-
mou KATRO SERVIS spol. s. r. o.  o provo-
zování kabelové televize a dopadech pro 
uživatele
• zprávu pí Roučkové o činnosti Komise 
školské, kulturní a sociální
• zprávu Ing. Bareše k modernizaci webo-
vých stránek obce

 Zo pověřuje ro:
• podpisem smlouvy o provozování kabe-
lové TV firmou KATRO SERVIS spol. s. r. o.

Usnesení  č. 11 ze zasedání Zastupitelstva 
obce kněževes konaného dne 21. 10. 2019 

 Zo schvaluje:
• věcné břemeno pro elektromontáž kabelo-
vé přípojky k budoucí hasičské zbrojnici na 
pozemcích parcelní č. 538/1, 714/1 a  679/6

 Zo bere na vědomí:
• žádost agentury Kompakt s.r.o. (Čes-
komoravská reklamní agentura) o povo-
lení použití znaku obce na reklamní a in-
formační plakát; po zjištění podrobností  
p. Součkem  bude tato žádost zastupitel-
stvem obce znovu projednána
• předloženou dokumentaci k dělení po-
zemků proti kovárně na 18 parcel a tuto 
dokumentaci budou ZO připomínkovat do 

výsledného „Vyjádření obce k dělení po-
zemků“
• informaci Ing. Vlčkové ohledně Slovanky 
(podpisy smluv o výpůjčce na 49 let)
• přípravu požadavků na rozpočet obce na 
r. 2020
• pozvánku na výroční schůzi Spolku  
Havlíček (účast pí Pavlíkové)
• potřebu pojmenovat ulice u hal 
a u zahrádkářské kolonie II
• informaci o pořádání taneční zábavy Soko-
lem Kněževes dne 1. 12. 2019 za hudebního 
doprovodu hudební skupiny Fernetový opar

Usnesení č. 12 ze zasedání Zastupitelstva 
obce kněževes konaného dne 18. 11. 2019 

 Zo schvaluje:
• nabídku I. Vodohospodářské spol. s. r. o. 
Velké Přílepy ohledně výměny 3ks frekvenč-
ních měničů v ceně 239.030,- Kč (bez DPH) 
• žádost ředitelky  MŠ o navýšení obecní 
dotace na provoz o 85 tisíc Kč (údržba za-
hrady a herních prvků) 
• návrh rozpočtu MŠ jako rozpočtu vyrov-
naného ve výši  624.500,- Kč
• smlouvu „Umístění veřejné komunikační 

sítě“ (optické kabely pro rozvod internetu) 
• návrh na uzavření dohody – pozemky 
parcelní číslo 2888/19 a 2889/10 v KÚ Ru-
zyně v souvislosti se stavbou „D7 MÚK – 
Aviatická – MÚK Ruzyně“ 
• smlouvu o zřízení věcného břemene 
v ulici Družstevní čp. 19 (ČEZ Distribuce, 
a.s.; Elektromontáže s.r.o.)
• návrh jmen ulic projednaný v RO

 Zo neschvaluje:

• návrh obce Baráčníků Kněževes na po-
jmenování vybrané části obce po K. Gottovi

 Zo bere na vědomí:
• sdělení firmy Agrivep, a. s. ohledně likvi-
dace starých nádrží na naftu na pozemku 
č. 64/5 v k. ú. Kněževes u Prahy
• zahájení stavebního řízení na výstavbu 
hasičské zbrojnice
• plán schůzí RO a ZO na rok 2020
• návrh rozpočtu obce na rok 2020 jako 
vyrovnaného 14.890.000,- Kč (schvalování 
proběhne v prosinci 2019)
• novelu Zákona o místních poplatcích – 
přípravu změn v obecně závazných vyhláš-
kách (schvalování proběhne v prosinci 2019)

obecní úřad

slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
než jsme se nadáli, 
tak bude rok 2019 
minulostí. Byl to rok, 
dá se říci, úspěšný 
pro údržbu obce tak, 
aby rok 2020 mohl 
být prvním rokem 

výstavby nové hasičárny. Dokončili jsme 
opravu ulice K Zahrádkám (za pomoci Letiš-
tě Praha) včetně moderního osvětlení. Dařilo 
se nám díky spřáteleným firmám udržovat 
zelené plochy v pořádku, teď probíhá lik-
vidace spadaného listí. Celá řada občanů 

nám pomáhá udržovat obec čistou. Najdou 
se však tací, v ulici Nová čtvrť, kteří větve ze 
zahrádek odkládají do stromořadí za pro-
dejnou a do trávy u pole. Není možné, aby 
to obec uklízela. Vždyť na to máme skládku 
biologického odpadu, která byla otevřena 
do konce listopadu. Řešíme zřízení parku 
u ALP. S tímto by nám mělo pomoci Letiště 
Praha. V posledním Kněževáku jsem uvedl, 
že projekt je zpracovaný. Dodavatele máme 
zajištěného. V poslední době dochází k po-
klesu tlaku vodovodu. Tento problém řešíme 
s 1. Vodohospodářskou Velké Přílepy. Toto 
obec vyjde cca na 300 tisíc korun. Máme při-
slíbeno, že v prosinci přijdou náhradní díly. 
Tak by svátky měli být nerušené co se týče 
dodávky vody. Do vodovodu se bude muset 

investovat čím dál více, jeho stáří je téměř 50 
let. V okolí obce letiště investuje velké pe-
níze do své infrastruktury tak, aby udrželo 
krok se sousedními letišti. Dochází i k rekon-
strukci psince ministerstva financí. Toto je 
ukázka, jak se nevyplácí dělat špatné stavby. 
ZD Agrivep po dohodě s obcí zlikvidoval 
podzemní nádrže na naftu. Tento prostor 
byl upraven a bude na obci, jak ho využije. 
Letos bylo v obci Kněževes vykonáno hodně 
ke zkrášlení a pořádku. Věřím, že příští rok 
2020 bude stejný. Do nového roku vám všem 
přeji pevné zdraví a hodně štěstí. 

Stanislav Kettner
starosta obce

Spokojené vánoční svátky a hodně štěstí, 
zdraví a radosti v roce 2020 přeje OÚ Kněževes

PF 2020
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 Zájezd pro seniory 

Dne 26. 10. 2019 Spolek Havlíček a Obec 
baráčníků Kněževes zorganizovali ve spo-
lupráci s OÚ Kněževes 3. poznávací zájezd 
pro seniory a 15. Čaje pro seniory aneb po-
sezení v Kostelci. Zájezdu se zúčastnilo 34 
osob. V Šestajovicích navštívili nově otevře-
nou čokoládovnu v areálu svíčkárny. Mohli 
si ozdobit svíčky, odlít a ozdobit výrobky 
z belgické čokolády, prohlédnout si místní 
rodinné ZOO. Navštívili i výrobnu svíček. 
V Kostelci nad Černými lesy, kam poté zaje-
li, navštívili místní Černokostelecký zájezd-
ní pivovar. Oběd, prohlídka muzea v pivo-
varu, hudba (harmonika + bicí), prohlídka 
okolí místního zámku, cukrárna, galerie Jan 
Svatoš s rozhlednou. Pochopitelně, že po 
celý den nechyběly i nákupy. Akce, jak má 
být … Již nyní se můžeme těšit na příští rok. 

Pozn.: Návštěvu „čokoládovny a svíčkárny“ 
v Šestajovicích doporučujeme všem, kteří si 
chtějí užít nevšední chvíle (www.rodas.cz).
 
 Za organizátory akce Luděk Černý.
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historie
 Z kroniky obce

 květnové dny roku 1945

5. května roku 1945, krátce po 12. hodině 
polední, zaslechli jsme volání pražského 
rozhlasu: „Voláme českou policii, české čet-
nictvo na pomoc k budově rozhlasu.“ To 
byl signál k povstání, na který Praha čeka-
la. Ničemní Němci ještě krutě se na našich 
lidech mstili. Na zdejším letišti chystali se 
Němci k odchodu, neboť zle na ně doléha-
li Vlasovci přicházející od Hostivice. Proto 
baterie německé, umístěné za vsí na cestě 
z nádraží do Kněžívky, pálily na Hostivici, 
kde poškodily četné budovy. Protipalbou 
zasažen byl strážní blok u přejezdu hlavní
silnice. I kolona německých vojáků ubyto-

vaných v obci odjela. Za noci opustili Něm-
ci i letiště. 
Ráno silnice byla poseta různými částmi 
výzbroje, zásob, které prchající Němci jako 
přítěž zanechávali na místě. Letiště bylo 
vyklizené. Ihned shledávány zbraně, oddíl 
mladých mužů vypravil se na letiště, aby 
tam pomáhal při jeho obsazení a zajištění 
do příchodu naší armády.
V Praze ještě zuřily na barikádách boje. Již 
4 dny. Němci nechtěli se vzdát. Krutě se 
mstili. Obránci měli málo zbraní a střeliva. 
Rány z děl umístěných kolem Prahy a chr-
lící zkázu na naši milou Prahu, ale doléhaly 
na naši duši. Praha volala na pomoc Rudou 
armádu. V dálce na severu bylo slyšeti du-
nění těžkých ran a tam odtud razili si k nám 
cestu naši Osvoboditelé. Ruské tanky – elita 
Rudé armády. Přišli. Devátého května ve 3 
hodiny ráno objevily se první ruské tanky 

v naší obci a spěchaly na pomoc Praze. To 
již naši lidé probuzeni rachotem valících se 
tanků spěchali k hlavní silnici a se slzami 
v očích vítali ruské bratry. Konec germán-
ské tyranie, pocit národní jistoty a dík ruské 
armádě rozléval se v duších nás všech.
Mohutné proudy Rudoarmějců valily se po 
celý den a dále ještě příští dny. Ruští vojá-
ci byli ubytováni ve zdejší obci téměř přes 
celé léto. Poznali jsme různé typy ruských 
lidí ze všech krajů velké ruské říše, poznali 
jsme jejich povahy a zvyky. Jistě i oni po-
znali nás a v obapolných vzpomínkách 
rozkvete upřímné přátelství dvou slovan-
ských bratří.

Příště Změny politických poměrů.

 Z kroniky obce přepsala 
 ing. václava vlčková, místní kronikářka

obecní knihovna
 vÝroČÍ aUTora

raymond chandler 23. 7. 1888 – 26. 3. 1959 
Otec alkoholik opustil rodinu, když mu 
bylo sedm. První setkání s literární tvor-
bou si odbyl v redakcích novin. Vystří-
dal řadu zaměstnání, absolvoval kurz 
účetnictví a v roce 1922 získal dobře pla-
cené místo účetního olejářské firmy. Při 

velké krizi v 30. letech ztratil práci a po pěti 
měsících dřiny měl rukopis povídky Vydě-
rači nestřílejí, který vyšel v prosinci 1933 
v magazínu Černá maska, do něhož přispí-
vali autoři drsné školy. Pokračoval v psaní 
povídek a v jeho prvním románu Hluboký 
spánek (1939) se zrodil jeden z nejslavněj-
ších literárních detektivů Philip Marlowe. 
Román vznikl přepracováním a propoje-
ním povídek Vrah v dešti a Opona. Ná-
sledovaly Sbohem buď, lásko má (1940), 

Vysoké okno (1942) a Dáma v jezeře (1944). 
Přitom začal s úspěchem spolupracovat na 
filmových scénářích. Následovaly romá-
ny Sestřička (1949) a Loučení s Lennoxem 
(1953). Jeho posledním románem byl Pří-
pad naruby (1958). Rytířský detektiv Phil 
Marlow, který nad svými protivníky vždy 
morálně vítězí a jedinečné, téměř filmové 
popisy různých prostředí Los Angeles – to 
jsou klady Chandlerova díla, které patří 
k tomu nejlepšímu v detektivním žánru.

církev
 Mezigenerační vánoce

Vánoce jsou pro křesťany svátkem narození 
Ježíše, narození spasitele. Ale protože Ježíš se 
narodil jako dítě v lidské rodině, Vánoce se sta-
ly (nejenom pro křesťany) rodinným svátkem. 
A to je vzácné ve světě, kde dnešní člověk má 
často málo času na své blízké. Naše společnost 
považuje za největší hodnoty úspěch, efek-
tivnost, produktivitu, pokud to nejsou jenom 
peníze, a má tendenci zapomínat na vztahy. 
O Vánocích můžeme znovu objevit důleži-
tost vztahů nejenom mezi rodiči a dětmi, ale 
také mezi dalšími generacemi. Přítomnost 
dědečka a babičky změní atmosféru a může 
přinést ještě větší radost… pokud o tyto vzta-
hy pečujeme i během roku. Papež František 
o tom napsal ve svém dopise „k mladým li-
dem i k celému Božímu lidu“: „Světu nikdy 
nebyl a nebude ku prospěchu rozkol mezi 
generacemi. To je zpěv sirén o budoucnosti 
bez kořenů a bez zakořenění. To je lež, která 
ti chce namluvit, že dobré a krásné je jen to, 
co je nové. Existence mezigeneračních vztahů 
předpokládá, že jednotlivá společenství vlast-
ní kolektivní paměť, protože každá generace 

přijme učení předků a potom zase zanechá dě-
dictví svým následníkům. To poskytuje pevný 
bod, aby se nová společnost mohla pevně usa-
dit. Jedno přísloví dobře říká: “Kdyby mladík 
věděl a stařec mohl, neexistovalo by nic, čeho 
by nebylo možné dosáhnout.“ 
 (apoštolská exhortace Christus Vivit –
  Kristus žije – č. 191).

Přeji vám šťastné a požehnané 
mezigenerační Vánoce.
 p. alain cleyssac, 
 administrátor farnosti
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Mateřská 
škola
 Jsem laskavec.cz

Mateřská škola se letos zapojila do projek-
tu Jsemlaskavec.cz. Jde o projekt, který má 
již podle svého názvu za cíl hovořit o las-
kavosti, mezilidských vztazích a konání 
dobrých skutků. Více můžete zjistit na in-
ternetu. 
Školka se zapojila výzvou k rodinám dětí: 
děti měly za úkol ve spolupráci s rodiči 
vybrat mezi svými věcmi nějakou, kterou 
mohou postrádat, ale přeci jen k ní mají 
nějaký vztah, tuto věc pěkně zabalit, přidat 
třeba nějaký malý dáreček v podobě slad-
kosti či plyšáčka a především vytvořit do-
pis nebo vzkaz pro příjemce. 
Podobně připravených balíčků se nám se-
šla nakonec docela velká hromada. A tu 
jsme ve středu 13. listopadu (což je Svě-
tový den laskavosti) odvezli do Klokánku 
v Hostivici, kde jsme byli předem domlu-
veni s vedením zařízení. 
Paní ředitelka v Klokánku balíčky s ra-
dostí přijala, paní učitelky provedla částí 
zařízení Klokánek a vysvětlila, jak s dary 
v Klokánku naloží. Ocenila, že se jedná 
o konkrétní dárky s příběhem. Hromad 
starého oblečení či jiných opotřebovaných 
věcí jsme viděli několik, ale opravdových 
dárků zas tak moc nedostávají. 

Prvních deset dětí, které do školky dá-
rek donesly, dostaly za odměnu odznak 
s logem Jsemlaskavec.cz. Nezbyly nám 
odznaky pro všechny, ale to bylo předem 
v průvodním dopise rodičům napsané. Pro 
rodiče byla akce příležitostí přiměřenou 
formou se svými dětmi pohovořit o tom, 
že ne všechny děti se mají tak dobře jako 
my, že některé děti nemají rodiče, kteří by 
se o ně mohli nebo chtěli starat tak, jako je 
postaráno o ně,  a že my můžeme takovým 
dětem udělat v jejich složitém alespoň ma-
lou radost malým dárkem. 

A Světový den laskavosti jsme si připo-
mněly s dětmi ve třídách i jinak, zejména 
rozhovory na toto zajímavé téma. 
V příštím roce se chystáme do této akce 
opět zapojit a mezitím nechceme na Klo-
kánek zapomenout. A tak čekáme na další 
nápad, jak pomoci nebo potěšit. 

 vaše školka 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽEVES
Na Hlavní silnici 155, Kněževes

Dovolujeme si vás pozvat na 

Noc
s Andersenem

27. 3. 2020 v 18 hod

Beseda se spisovatelkou 
a ilustrátorkou 

Lucií Seifertovou

Veškerá veřejnost je srdečně zvána! 
Přineste si s sebou knihy této věhlasné 
autorky k autogramiádě. Pokud doma 
žádné nemáte, neváhejte si je koupit! 
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Základní 
škola
 střípky ze základní školy 

Přehouplo se další čtvrtletí školního roku 
a my v základní škole se dál snažíme o co 
nejlepší výsledky. Prvňáci a jejich rodiče si 
již zvykli na nový režim v jejich životě, učí 
se, připravují na vyučování. Jim i ostatním 
dětem se snažíme zpestřit školní výuku ex-
kurzemi i výlety. Děti se svými vyučující-
mi byly v ZOO v Chomutově, u místních 
dobrovolných hasičů, v Techmánii v Plzni, 
navštívily výukové programy v Lidicích, 
starší se zúčastnily workshopu, který by 
jim mohl pomoci v jejich budoucím pro-
fesním životě, seznámily se s náplní práce 
kurátorů. Ve školní družině si pohladily 
hady, seznámily se se zdravým životním 
stylem a měly  halloweenské odpoledne. 
Nezapomínáme ani na kulturu, přihlášení 
žáci chodí s pedagogickým doprovodem 

na večerní představení Kladenského diva-
dla. Hodně dětí zvlášť těch mladších je za-
pojeno v kroužcích organizovaných školou 
– sportovní, angličtiny, počítačový, mate-
matický, kreativní  a němčiny. V pracovních 
činnostech a kreativním kroužku využívá-
me keramickou pec na vypalování výrobků.

Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na již 
8. adventní tvoření dne 29. 11. 2019 a pilně 
se připravujeme a moc se těšíme na setkání 
s Vámi při společném zpívání koled a vá-
nočních písní 20. 12. 2019 ve středoklucké 
sokolovně.  
 ivana bádalová

 v Lidické galerii

9. října 2019 jsme vyrazili s dětmi 3. a 4. tří-
dy do Lidic. U vchodu nás přivítaly milé 
a usměvavé lektorky, které pro nás měly 
připravené programy. Jeden se týkal pří-
mo galerie a byl určen pro 3. třídu a dru-
hý pro čtvrťáky se jmenoval “Co mi sochy 
vyprávěly”. Třeťáci se seznámili s frotáží 
a různými výtvarnými technikami, téma-
tem letošního ročníku Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice byla Chemie.
Žáky zaujaly modely pomůcek pro chemi-
ky a vybavení laboratoře, každý si mohl 
vyzkoušet bílý plášť a pohrát si v chemic-
kém hracím koutku. Součástí programu 
pro 4. třídu byla vycházka na pietní území, 
která navazovala na aktivity spojené s vý-
tvarným uměním.
 iva Farová a emil Červený
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 Techmania science center 

 a expozice vesmír plzeň

Pro děti prvního stupně naší základní 
školy jsme připravili návštěvu Techma-
nie v Plzni. Těšili jsme se všichni, protože 
v rozsáhlých prostorách centra je stále co 
objevovat a obdivovat.
Cesta proběhla bez komplikací, následova-
la svačina a krátký 3D film o astronautech, 
který vzbudil nadšení. Zlatým hřebem do-
poledne byl pro mnohé rozchod po expozi-
ci a možnost vše si podle libosti samostatně 
vyzkoušet. Kdo si hraje, nezlobí. Tento den 
jsme mohli s čistým svědomím všechny jen 
chválit. Čas strávený mezi interaktivními 
stanovišti velmi rychle uběhl, vrátili jsme 
se s množstvím nových zážitků a další nás 
ještě při společných akcích čekají.
 iva Farová

 práce žáků 3. a 4. třídy

Odlitky ze sádry - mořské dno 
a obrázky jsou k výtvarné soutěži 
„Zvířata v podzimní přírodě“.

 práce dětí 3., 4. a 7. tříd

Andílky vyráběly děti z naší 
školy. Zlatí jsou práce dívek ze 
7. třídy a stříbrní žáků 
3. a 4. třídy.
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 FoTbaL

Postup do III. třídy nám ukázal 
tvrdou realitu. Soutěže už nejsou 
tak vyrovnané jak bývaly a rozdíly 
jsou čím dále větší. Po skvělé jarní 
části a umístění na druhém místě 
v tabulce přišla od svazu nabídka 
na postup o soutěž výše, jelikož 
vítěz Dobříč B postup odmítla. Po 
společné debatě jsme postup přijali, 
jelikož taková nabídka se neodmítá. 
Přípravný zápas před startem sou-
těže nasvědčoval, že bychom nemu-
seli hrát druhé housle. Sestupující 
Úhonice z okresního přeboru jsme 
porazili 4:0. Ovšem první mistrák 
s Kazínem nás vrátil rychle na zem. 
Porážka 1:8 a následovné vyřazení 
z poháru se silnou Dobrovízí nám 
ukázalo, že máme na čem praco-
vat. V prvních sedmi kolech jsme 
neuhráli body, některé zápasy byly 
méně povedené, často nás prováze-
la velká smůla i individuální chyby 
hráčů. Navíc i zdravotní problémy 
opor základní sestavy nám nepřida-
lo na herním projevu. V posledních 
třech domácích výherních utkáních 
se ovšem zadařilo připsat body do 
tabulky. Po podzimní části máme 9 
bodů a nacházíme se na 12. místě. 

Pevně věříme, že v jarních bojích 
půjdou výkony mužstva nahoru 
a budeme se v tabulce pohybovat 
v klidných vodách zajišťující setrvá-
ní v soutěži.
Hráčům, příznivcům a sponzorům 
bych chtěl za fotbalový klub TJ So-
kol Kněževes velmi poděkovat. Bez 
vaší píle, snahy a podpory by nemo-
hl fotbal v Kněževsi fungovat.

Všem čtenářům Kněževáka 
přejeme krásné prožití svátků

 volejbal 

Aktuální stav kněževeského volejbalu je ve stádiu „marodek“ … 
ještě, že máme mladou generaci i z okolí obce. Stále máme trénin-
ky 2x týdně (úterý a sobota – většinou se sejdeme). Vypadá to, že 
v novém roce budeme mít nárůst členstva, a to je dobře. V lednu 
by měly naše ženy sehrát další turnaj Dámské jízdy. Máme také 

pozvánku na turnaj do Prahy, v červnu by se mělo jet opět na 
turnaj na Šumavu do Kouta.
Do nového roku 2020 přejí volejbalisté (ELITA Kněževes) všem 
občanům hodně osobních – a těm, kteří sportují i sportovních – 
úspěchů a hlavně hodně toho zdravíčka.
 Za ELITU Kněževes Luděk Černý.

TJ sokol 
kněževes

 spojte se s námi

Zajímá vás co se děje kolem fotbalu v Kněževsi? 
Chceš znát zákulisí, aktuální výsledky, fotky a informace? 

sleduj nás na internetu:
internetové stránky: www.knezevessokol.estranky.cz
Facebook: TJ Sokol Kněževes – Fotbal
instagram: tj.sokol.knezeves
e-mail: sokol.knezeves@gmail.com

Výsledky podzim 2019

K - Kazín 1:8

K - Dobrovíz 1:7

Jeneč - K 4:0

K - Dobřichovice 0:3

Kosoř B - K 4:1

K - Nučice 0:3

K - Třebotov 0:5

Středokluky - K 3:1

K - Drahelčice 3:1

Vonoklasy - K 1:0

K - Úhonice 6:0

Velké Přílepy - K 5:0

K - Červený Újezd 3:1

Horoměřice - K 3:0



9knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.cz8 Kněževák 4/2019

 cvičení s dětmi

Milé Kněževačky, Kněževáci a Kněževáčci, 1. 10. 2019 jsem oficiálně zahájila cvičení s dětmi v místním kulturním domě, a to každé úterý 
od 17:45 hodin. Cvičení je především určeno pro děti od 3 do 12 let. Jak probíhá hodina cvičení jsem psala v minulém čísle Kněževáka. 
Poté, co děti přijdou, převléknou se do  cvičebního a přezují do vhodné obuvi, mohou si ještě  chvíli hrát, běhat... Následně děti svolám 
k sobě a řekneme si pár pravidel ohledně cvičení, poslouchání atd. Začínáme rozcvičkou, kterou zahřejeme a můžeme cvičit dál. A co 
tedy děti na toto cvičení potřebují? Pouze vhodnou (sálovou) obuv a nějaké pití s sebou. Těším se na společné cvičení. Vzhledem k zim-
ním a jarním prázdninám uvádím termíny, kdy cvičit nebudeme: 14. 1., 21. 1., 4. 2., 10. 3. a 24. 3.. 
 petra adamčíková

hasiči
Vážení spoluobčané,

asi největší událostí byla účast na pohá-
ru SDH Středokluky, kde jednotka obce 
Středokluky dostala nový zásahový auto-
mobil VW Transportér. Celý ceremoniál 
proběhl přímo na závodní dráze. Starosta 
obce předal klíče od vozu veliteli jednotky, 
popřál co nejméně výjezdů a předal slovo 
otci Alainu Cleyssac. Ten autu požehnal 
a nám všem popřál štěstí při závodech. 
Po slavnostním předání auto odjelo a na 
start se postavilo jediné ženské družstvo 
z SDH Úholičky. Po jejich běhu na start na-
stoupila družstva mužů. Po prvním běhu 
byl náš  čas 29:09 s, s výsledkem jsme byli 
celkem spokojeni, ale chtěli jsme samo se-
bou mít lepší výsledek. Druhý běh a… vše 
prostě fungovalo, jak mělo, voda šla hned, 
všechny spoje hned zaskočily a my běželi 
jak o život. Po sestřelení obou terčů se na 
tabuli objevil čas 25:72. Radost z osobního 
rekordu byla o to větší, protože ve finále 

jsme byly celkově třetí z pěti, no a pohár 
byl doma. Nesmím zapomenout podě-
kovat Danu Hlavovi z SDH Středokluky, 
který nám odběhl perfektně „koš“. Závo-
dů se zúčastnili: Ondra Botka, Vašek Čefe-
lín, Honza Drábek, Honza Hanuš, Standík 
Kettner a Aleš Sochor.

10.11. Jsme prováděli požární dozor na 
koncertě kapely Fernetový opar. Akce 
pořádaná Sokolem Kněževes byla velmi 
vydařená a kapela samotná hrála skvě-
le. Dozor zajištoval Ondra Botka a Honza 
Drábek.
Pavel Kratochvíl nás reprezentoval na se-
tkání starostů SDH za Prahu-západ. A To-
máš Seiner se zase zúčastnil dne velitelů 
JSDH. Odkud oba přinesli spoustu novi-
nek a poznatků.

30. 11. ve 23:50 byl jednotce vyhlášen po-
plach na požár kanálu v průmyslové zóně. 
Okamžitě jsme se zmobilizovali. Někdo 
spal, někdo pospíchal ze zábavy. Vyjeli 
jsme v počtu 1+2 a cca po 7 minutách od 
vyhlášení jsme s „Máňou“ dorazili jako 
první na místo požáru. Ihned jsme proved-
li průzkum, natáhli hadice. Při průzkum 
jsme zjistili, že hoři násypka na uhlí. Hustý 
kouř se valil celou halou až ven na dvůr 
firmy. Zaměstnanci firmy nám sdělili, že 
po sponzorování kouře vzali hadici a do 
násypky pustili vodu, tím celou situaci za-
chránili. My jsme už jen chladili. Po skon-
čení zásahu nám kladenští hasiči pomohli 
vše zabalit a poděkovali za dobře odvede-
nou práci. Opět jsme se přiučili nové me-
tody a dostali pár dobrých rad. Výjezdu se 

zúčastnili: Vašek Čefelín ml., Honza Drá-
bek a Tomáš Seiner.

Nastává období adventu a my začínáme 
plánovat akce na další rok. No a samozřej-
mě dopis pro Ježíška jsme už také napsali. 
A pokud nám Ježíšek přinese vše, o co jsme 
si napsali, budou naše zásahy ještě kvalit-
nější.

Až budete o štědrý den, zapalovat prskav-
ku, anebo na silvestra odpalovat ohňostroj, 
buďte opatrní. My vás rádi uvidíme, ale 
nemusíme si přitom svítit modrý světlem 
majáku.

Na závěr, vám za celý sbor a jednotku chci 
popřát Krásné a klidné prožití vánočních 
svátků a ten nejlepší start do nového roku 
2020 vaši Hasiči.

 Za SDH a JSDH, 
 Jan Drábek
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svaz žen - klub kněževes
 Draci a dýně 2019 

Ke každoročním akcím ČSŽ Kněževes patří 
i podzimní pouštění draků a dlabání dýní 
a řep. Tentokrát to bylo v sobotu 19. října. 
Každý den foukalo – pondělí, úterý, čím 
dál silněji. A najednou sobota ráno, sluníč-
ko, bezvětrno. Paráda. A co teď? Oči zvedlé 
k obloze, prosba sv. Petrovi – alespoň lehký 
váneček. Kolem desáté, když začínala naše 
drakiáda na hřišti Sokola Kněževes, začalo 
lehce foukat. Děti i rodiče zběsile běhali po 
trávníku, pečlivě střiženém panem Berkou. 
Na oblohu se zvedli draci různých velikostí, 
barev, strašidelní i veselí. Děti byly spokoje-
né, rodiče uběhaní, ale všichni s úsměvem. 
Občerstvení i dárky za účast, poděkování 
všem a tradá domů, na odpolední dlabání 
dýní a řep. 
Od 16 hodin v malém sále kulturního domu 
plno. Teploučko, rychle připravit stoly s ige-
lity a můžeme začít. Děti od 1 do 13 let, dýně 
nám koupil a přivezl Roman Holan, řepy 
jsme měly od Vítka Chvoje ze Středokluk. 
Děti i rodiče vytáhli nožíky, lžíce, fixy na po-
malování dýní a řep a už pracujeme. Na sto-
lech připravené perníčky, „gumoví“ hadi, 
strašidelné oči, štíři  a samozřejmě pitíčka. 

Všechny dobroty zmizely během pár minut. 
Pak už jsme se jen patlali v dužině dýní, vy-
bírali semínka na sušení, lžící dlabali tvrdé 
řepy. Ale výsledek byl parádní. Plný barový 
pult různých masek. Zapálit svíčky a usmí-
vat se do foťáku. Dvě příjemné hodiny utek-
ly jako voda. Každé děcko si vzalo s pomocí 
maminky nebo taťky svoje výtvory, dopily 
pitíčka a těšily se, jak se doma pochlubí a za-
pálí svoje svíčky. 

 Za ČSŽ Kněževes 
 bohdana pavlíková 

 s dětmi opět po praze 

Dětské podzimní prázdniny měly letos růz-
nou délku. Od 4 do 7 dnů, záleželo na škole, 
jak se vedení rozhodlo. Využily jsme volné-
ho času v týdnu a vytáhly jsme s vnoučaty  
opět za poznáním do Prahy. Počasí vyšlo, 
sluníčko, téměř jarní den. A co jsme navští-
vily? Podívaly jsme se z terasy Tančícího 
domu na panorama Prahy, na Náplavce 
jsme obdivovaly velká téměř 7m v průměru 
velká okna do několika kobek. V budoucnu 
v nich budou umístěny obchody s občer-
stvením. My jsme viděly pouze v jednom 
výstavu z průběhu zabudovávání oken do 
kobek. Zašly jsme do Mánesa na výstavu 

XPhotographers – nádherné fotografie na-
šich i světových fotografů na Fujifilm. Do-
konce jsme mluvily i s Bobbi Lane - ame-
rickou fotografkou, jejíž díla byla také na 
výstavě. V putování jsme pokračovaly oko-
lo Žofína do Muzea Kampa. Je zajímavé, jak 

některé děti reagují na obrazy Kupky, které 
se jim líbí a které úplně zavrhují, jak reagu-
jí na sochy dětí D. Černého nebo Olbrama 
Zoubky pod Petřínem. 
A protože bylo stále krásně, tak jsme si udě-
laly ještě jeden výlet do Prahy. Tentokrát 
na Pražský hrad na výstavu o Václavu IV. 
Nádherné historické věci. Protože jsou děti 
všímavé, vícekrát je zarazilo, že unikáty ve 
většině případů nejsou majetkem naší vlasti, 
ale byly zapůjčeny z různých muzeí po ce-
lém světě a dokonce i od soukromých osob. 
Vůbec jsem nevěděla, jak to dětem vysvětlit. 
Samotnou mne zarazilo, že i naše královská 
koruna a další insignie jsou „jen“ kopiemi. 
Originály jsou ve Vídni. Abychom děti vy-
táhly i ven na slunce, pokračovaly jsme do 
Trojského zámku. Po povodních oprave-
ný, nádherný. Uvnitř výstava moderních 
autorů a jejich výtvorů z kamene a kovu. 
Ani nemohu vypisovat, jak děti některá díla 
pojmenovaly. Ale v hlavním velkém sále 
i v parku se jim líbilo. 

A největší zážitek z celého putování po Pra-
ze? Velká točící se hlava od Davida Černého 
za bývalým Májem. Na tu koukaly snad půl 
hodiny….   A kam příště???
 Za ČSŽ Kněževes 
 bohdana pavlíková 



11knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.cz10 Kněževák 4/2019

 nymburk 2019 – pohodové cvičení

Každý rok na jaře se rozhodujeme. Pojede-
me nebo letos už to vzdáme. Ani letos jsme 
to ale nevzdaly. Znovu jsme v říjnu vyrazi-
ly, tedy naše osmičlenná parta, na wellness 
do Nymburka. Už jsme tam před pár lety 
byly. Věděly jsme, do čeho jdeme. Ale také 
jsme byly o pár let mladší. Ve sportovním 
areálu je ubytování, stravování, tělocvičny, 
bazén  i sauna a masáže. A k tomu nádher-
né podzimní počasí. Většina z nás chodila 
hlavně na rehabilitační a zdravotní pomalej-
ší cvičení. Ale některé „sokolky“ cvičily jak 
o život úplně na všech nabízených hodinách 
a nevydaly se s námi ani na sobotní odpo-
lední vycházku podél Labe. Jídlo výborné, 

sauna a masáže nám dodaly sílu do dalšího 
cvičení. A v neděli odpoledne, po ukončení 
posledního cvičení a dobrém obědě jsme ješ-
tě vyrazily do Čestajovic do svíčkárny a vý-
robny čokolád. Vlastně, ač se nám na jaře 
moc nechtělo, byly jsme rády, že nás Magda 
posadila všechny do auta a jako zkušená ři-
dička nás nabrala v pátek v Kněževsi a v ne-
děli lehce unavené zase v Kněževsi „u bud-
ky“ vysadila. 
 Za ČSŽ Kněževes  
 bohdana pavlíková

 ČESKý SVAz ŽEN – KLub   KNĚŽEVES 
srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na

DETSKY 
KARNEVAL

v sobotu  8. února 2020

od 14.00 hodin
v  Kulturním domě Kněževes

K tanci a poslechu hraje: 
DJ Giacomo

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

 Vyhrává 10 nejlepších masek ve dvou kategoriích
 občerstvení zajištěno

 za bezpečnost dětí si ručí rodiče!

 ČESKý SVAz ŽEN – KLub   KNĚŽEVES 
srdečně zve všechny příznivce masek 

a zábavy na oblíbenou 

v sobotu 8. února 2020 od 20.00 

Večer plný zábavy - promenáda masek
K tanci a poslechu hraje DJ Giacomo

v KD Kněževes – hrají se písničky nejen na Vaše přání !

Odměny za 5 nejlepších masek. 

  VSTuPNé 90,- KČ

Valentýnskou 
maškarní zábavu

ČSŽ – Klub Kněževes 
srdečně zve všechny děti 

a jejich “fandy“ na

DOPOLEDNE 
PLNé SOuTĚŽÍ A zÁbAVY.

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, 
TETOVÁNÍ, SKÁKACÍ HRAD, 

CESTA ZA POKLADEM. 

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

v sobotu 30. května 2020 
od 10.00

na sportovním hřišti

dětský 
den
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 a zase je tady Mik, Miku, Mikuláš…

Je to tak, prostě to všechno hrozně letí.  V so-
botu 30. listopadu jsme u nás v Kněževsi 
opět vítali Mikuláše s čerty a andělem. Nej-
dříve jako vždy velká příprava. Každá už 
máme svoje úkoly, nakoupit, zabalit, nastří-
hat, došít, dodat, roznést plakáty, domluvit 
kapelu, občerstvení, Honzík připravit apa-
raturu, zeptat se Mikuláše s jeho andělem 
a čerty, jestli se u nás také v tom předvánoč-
ním fofru zastaví. Ale podařilo se. Sál nám 
pomohly vyzdobit děti z naší školky a ško-
ly. My jsme zabalily dobroty, pověsily zvon, 
nastříhaly větve na zdi. Ondra Botka  vyro-
bil nový pevný stojan na strom, který Tomá-
šové a Roman – osvědčená trojice – uřízli 
a přivezli do sálu. Idyla vánoc mohla začít. 
Dětí i rodičů odpoledne plný sál. Nejdříve 
osvědčený Hopsík – scénky, kouzlení a tan-
cování. Ale pozor – změna programu. Ten-
tokrát nám vehnali slzy do očí Kněževáčci. 
Soubor dětí od 7 do 13 let, který letos na 
jaře založila naše rodačka Lucka Vomáčko-
vá – Herdinová. Představila nám s malými 
tanečnicemi a tanečníky předtančení, které 
nikdo z přítomných nečekal. A potom už se 
všechny děti těšily na dílničky – malování 
na velké papíry, zdobení perníčků, vystřiho-
vání, lepení …. To děti milují. Na tzv. „draž-
bu“ mají malí caparti i ti větší připravené 
korunky. Mohou si koupit panenku, tahač, 

svícínek… Pomalu se smráká a Mikuláš už 
k nám míří. Rychle připravit židličky,  zhas-
nout a čekat. Mikuláš se svými „komplici“ 
ani letos nezklamal. Všechny děti dostaly 
kromě tradičního občerstvení u vchodu ješ-
tě dárek od Mikuldy. Velké focení všech se 
všemi, rychle uklidit sál a hurá ven. V pět se 

bude rozsvěcet velký vánoční strom. A u něj 
stejně jako vloni nabídli manželé Pitterma-
novi punč a pro malé čajíček. Po hektickém 
odpoledni jsme si rády daly něco horkého 
do žaludku, s Ivou zazpívaly vánoční ko-
ledy a pomalu domů, trochu se upravit na 
večerní zábavu.
Na té nám již tradičně hrála kapela Premium 
band Dr. Dudka. Takové pohodové protan-

čení do prvního adventu. Písničky 80. - 90. 
léta, sem tam polka, valčík, waltz. Jaké bylo 
překvapení všech, když ve 21 hodin vtančilo 
do sálu opět 10 členů souboru Kněževáčci 
a představili se se svým předtančením. Ně-
kteří byli překvapeni, ženy opět slzely a děti 
sklidily zase velikánský potlesk. To, že přišly 

i se svými rodiči a svoje odpolední vystou-
pení zopakovaly, za to jim patří velikánský 
dík. A jak dopadly letošní svícny? V soutěži  
dětí třetí byla Ema Dvořáková, 2. Amálka 
Čefelínová a na 1. místě se umístily Sovičky 
z mateřské školky.  U dospěláků třetí byla 
Iva Roučková, 2. Iva Holanová a vyhrála 
Barunka Pittermannová.  Děti, které získaly 
nejvíce bodů, dostaly dobroty. Dětské svíc-
ny se prodaly odpoledne za symbolickou 
částku, večer před půlnocí proběhla dražba 
dospěláckých. Peníze z této akce dáváme 
každým rokem dětem do školky a školy na 
nákup pomůcek. A letos byly děti i dospělí 
opravdu štědří. Kolo štěstí – cen jako vždy 
plné stoly. Někdo vyhrál kosmetiku, samé 
dobroty, salámy, šampus, Kalendář od Ro-
berta …. Nás 12, které chodíme každou stře-
du v Kněževsi na kurs latinsko-amerických 
tanců, jsme vyzkoušely některé krokové 
variace. Prostě uplatnění know-how v pra-
xi. Byla legrace. Ale kdo nic nedělá, nic ne-
zkazí. Když p. Dudek naposledy zahraje na 
saxofon, rozloučíme se a máme-li sílu, ještě 
za ranního kuropění uklidíme sál. Zvládly 
jsme to i letos za velké pomoci našich zla-
tých protějšků. 
Pod čarou: Možná si někteří z vás všimli, že 
se na dětské mikulášské objevila i p. Ivana 
Zemanová – manželka prezidenta ČR. Je 
to tak. Sledovala vystoupení Kněževáčků 
i dalších akcí během odpoledne. Zajímala 
se o dění v naší vsi a upřímně obdivovala 
souhru všech našich spolků – hasičů, žen, 
sokolů… - i zájem občanů, pohodu a radost. 
 
 Za ČSŽ Kněževes 
 bohdana pavlíková
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baráčníci
 nová tradice v kněževsi 

V pátek 18. 10. t. r. se v KD v Kněževsi ko-
nala beseda „Židle pro hosta“. Hosty byli 
zasloužilí mistři sportu Jan NOVÁK a Da-
nuše RŮŽIČKOVÁ. Hrála hudební skupina 
„ K U D R N Á Č I “. Besedu pořádala Obec 
baráčníků Kněževes ve spolupráci s OÚ 
Kněževes. Soused Novák i tetička Růžičko-
vá jsou dlouholetými baráčníky. Děkujeme 
za jejich čas a zajímavé povídání z jejich 
sportovního, ale i celoživotního období, kte-
rý věnovali našim baráčníkům a občanům. 
Poděkování patří i „Kudrnáčům“, kde hrál 
i pan učitel z místní ZŠ Emil Červený.

Jan novák – dálkový plavec, jako druhý 
Čechoslovák přeplaval kanál La Manche 
(1974),  pokořil jezero Bajkal (1990), řeku 
Angaru … Je považován za historicky nej-
úspěšnějšího československého dálkového 
plavce v chladných vodách.

Danuše růžičková – krasojezdkyně, mno-
honásobná mistryně republiky, několikaná-

sobná účastnice a medailistka z mistrovství 
Evropy a světa, je považována za jednu 
z nejúspěšnějších krasojezdkyň v historii.

 Za Baráčníky z Kněževsi, 
 Luděk Černý, rychtář

 poděkování

Děkujeme všem, kteří nám finančně 
nebo materiálně přispěli v roce 2019
do fondu na akce pro děti

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, spol. s r.o.
PERSA a.s.
NOVEX Praha s.r.o.
SOKRAT, s.r.o.
Opravy motorových vozidel - Zdeněk 
Doubek
TRUHLÁŘSTVÍ - Miroslav Filikar
ELPEDO s.r.o. - Petr Dobiáš
AUTODOPRAVA ROMAN DIVIŠ
POTRAVINY - pan Muras
LinkAmerika II., s.r.o.
Jiří Kettner- Restaurace a penzion 
„V MAŠTALI“
PILOT CLUB - Restaurace - Penzion
JMS UBYTOVÁNÍ, s.r.o.
AGROKOMODITY a.s.
JIŘÍ VOPÁLKA
pan Roman Holan
pan Tomáš Drsek

Zvláštní poděkování: Stanislav Kettner 
- starosta obce, redakce Kněževáka, 
Luděk Černý,  Robert Souček, žáci MŠ 
Kněževes - pí. řed. Niké Slabová, žáci ZŠ 
Kněževes - pí. uč. Iva Farová a p. uč. Emil 
Červený, žáci ZŠ Tuchoměřice - pí. uč. Iva 
Roučková, správce KD, Jan Šarapatka, 
Josef Pavlík, Petr Berka, Tomáš Seiner, 
rodina Holanova, rodina Drskova - 
Hrnčírna, rodina Kubů, Jan Drábek, 
Ondřej Botka, Petr Matyášek, rodina 
Pittermannova, manželé Sádlíkovi, 
Blaguna Pascal, SDH Kněževes, spolek 
Havlíček, spolek Baráčníci, soubor 
Kněževáčci, TJ Sokol Kněževes, manželé 
Kratochvílovi, pan Ryvola.

velmi děkujeme všem, protože bez va-
šeho přispění bychom nemohly usku-
tečnit dětské akce, které i při našich 
úsporných opatřeních vyjdou v průmě-
ru obvykle na 7-10 tisíc kč.
 
Radost dětí je naší odměnou!!!
Český svaz žen – Klub Kněževes

 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec baráčníků 
Kněževes přeje všem tetičkám, sousedům, 
příznivcům baráčnické činnosti a všem občanům 
do nového roku 2020 hodně štěstí, zdraví a životní 
pohody.  

Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec 
baráčníků Kněževes přeje všem tetičkám, 
sousedům, příznivcům baráčnické činnosti  
a všem občanům do nového roku 2020  
hodně štěstí, zdraví a životní pohody. 



Milé děti, přeji vám, abyste našly pod stromečkem hodně dárků, užijte si pohádky, sladké cukroví a samé šťastné chvíle.  
budu se těšit, že nám namalujete nebo napíšete, jaké jste měli vánoce a zda vám Ježíšek donesl to, co jste si přály. 
vaše obrázky v kněževáčku rádi zveřejníme. přejeme všem dětem krásné vánoce! redakce.
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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)
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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)

 betlém v kněževsi

Jako každý rok, tak i letos jsme k místnímu 
obchodu potravin postavili betlém. Oproti 
minulým rokům je v betlému navíc kravič-
ka, kterou vyráběly děti z mateřské školy. 
Věříme, že i leto betlém přinese občanům 
Kněževse příjemné vánoční chvíle.
 petra adamčíková
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spolek
havlíček
v pátek 1. listopadu se sešli členové spol-
ku havlíček v příjemném prostředí vinár-
ny hrnčírna v kněževsi, aby si společně 
připomněli 95. výročí založení tohoto 
spolku pro kněževes a okolí.

Na oslavu si přizvali zástupce jednotlivých 
spolků v Kněževsi, zastupitele obce a hosty 
velice milé – nejmladší obyvatele Kněževse 
– děti z naší mateřské školky, které dopro-
vodili jejich rodiče. Po úvodním přivítání 
předvedly děti ve svém vystoupení pásmo 
písniček a básniček, které nacvičily s paní 
ředitelkou Niké Slabovou. Děti obdrže-
ly Pamětní listy a sladkou odměnu. Bylo 
to moc milé a dojemné zpestření na úvod 
slavnostního večera pro všechny přítomné.

Náš program dále pokračoval připomenu-
tím osobnosti Karla Havlíčka Borovského, 
jak jeho života a přínosu pro českou lite-
raturu, tak jeho politických postojů a no-
vinářské činnosti. Byl To člověk pevných 
zásad, který se nevzdával a pokračoval ve 
výchově a uvědomování národa, jako kdy-

by neexistoval žádný národnostní útlak. 
Tímto postojem si získal velikou oblibu 
v širokých lidových vrstvách a stal se tak 
na přelomu 19. a na počátku 20. století čas-
to patronem nově vznikajících spolků.
V referátu o historii a založení spolku 
Havlíček v Kněževsi jsme si připomně-
li velkou záslužnost vyhledání Pamětní 
knihy spolku Havlíček v okresním archi-
vu Praha-západ. Podle ní byl „Vzdělávací 
a podpůrný spolek Havlíček pro Kněževes 
a okolí“ ustanoven v neděli 8. srpna 1924 
v místním hostinci U Bělských (čp. 4, poz-
ději U Tatíčků), kde se sešlo 41 místních 
občanů, kteří se stali zakládajícími členy 
spolku. Nové a krásné provedení Pamětní 

knihy vydal pan Robert 
Souček a daroval ji na-
šemu spolku před pěti 
lety k 90. Výročí. S Pa-
mětní knihou pracovala 
také paní D. M. Jelínko-
vá v období začátků ob-
novené činnosti spolku 
Havlíček po roce 2007 
při vytváření Pamět-
ních listů do Bedekru 
obce Kněževes. Spolek 
vlastnil také prapor, na 

kterém bylo vyšito poprsí Karla Havlíčka 
Borovského s lipovými ratolestmi a hes-
lem: „Šťasten umírá ten, kdo poctivě slou-
žil blahu svého lidu“. Prapor se bohužel 
nedochoval. 

Po přečtení referátů se otevřela neformální 
diskuse, do které přispěli jak členové spol-
ku, tak také hosté. Hovořilo se, mimo jiné, 
na téma: propojení činnosti spolků v Kně-
ževsi, nutnost působení na výchovu dětí 
především v rodině, problémy s knihov-
ničkou na autobusové zastávce, čtení pro 
děti – nová forma práce s dětmi v obecní 
knihovně, podpora Obci baráčníků při po-
řádání Křesla pro hosta, informace o vý-
stavbě obytných domů v Kněževsi, dosa-
žitelnost pečovatelských služeb hlavně pro 
seniory.

Společné setkání členů spolku Havlíček 
s pozvanými hosty a dětmi z MŠ na Slav-
nostním setkání k 95. Výročí založení 
spolku Havlíček bylo velmi příjemné a dě-
kujeme za podporu spolků a vedení obce. 
Nadále se budeme věnovat vzdělávacím 
a podpůrným aktivitám a byli bychom 
rádi, kdyby se naše řady rozrostly o nové 
členy.
 
 Za spolek Havlíček: 
 Libuše kučerová, prosinec 2019
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chovatelé
Blíží se konec roku a chovatelé bilancují. 
Své výsledky prezentují na výstavách, a to 
nejen v okolí na místních, ale i okresních 
a celostátních. Naše organizace zazname-
nala poměrně značné úspěchy. Zúčastnili 
jsme se výstav v Olovnici, v Rudné a Hos-
tivici, kde jsme získali vždy  po dvou čest-
ných cenách. Ve Slaném jsme získali 3 čest-
né ceny a ve Velvarech 1 čestnou cenu. Na 

okresní výstavě v Kladně v holubech byli 
p. Rákos M. na druhém místě, p. Šafránek 
na třetím místě, v králících p. Olišar na 
místě třetím.
Největšího úspěchu jsme dosáhli na celo-
státní výstavě v Lysé, kde z okresu Klad-
no vystavovalo 13 chovatelů, z toho 7 bylo 
z Hostouňské organizace. A nejen že vy-
stavovali. V holubech dominovali bratři 
Rákosové, které doplňoval J. Boukal a p. 
Šafránek, v králících ing. Krunt O. a Rákos 
R. ml, které doplňoval př. Hlavatka.

Chovatelé se také připravují na další rok, 
a to nejen opatřením potravy pro svá zví-
řata, ale i výběrem zvířat pro příští pleme-
nitbu. Věříme, že příští rok bude výrazně 
mokřejší, než letošní suchý, kdy úroda 
byla podstatně nižší.

přejeme všem občanům lepší nový rok  
a věříme, že se s nimi setkáme na naší  
výstavě ve dnech 25. - 26. ledna 2020.
 
 J. boukal

Zahrádkáři
Vážení a milí Kněževáci, v tento předvá-
noční čas vám s radostí předávám zdravici 
od zahrádkářů. Sezóna pěstování a za-
hradních prací skončila a všem nám nastá-
vá čas odpočinku. Můžeme užívat všech-
no, co jsme stihli přes léto vyrobit. A nejde 
jenom o marmelády, šťávy a kompoty. Ze 
všech rostlin se dají vyrobit skvělé, zdravé 
pokrmy, ale můžeme využít i jejich léčivé 
vlastnosti. Například z různých bylinek 
děláme octy a oleje na dochucení pokrmů, 
ale i k ošetření drobného poranění. Veške-
rá zelenina je výborná v jakékoliv podobě, 
ovšem nejlepší je syrová. Takové kvaše-
né zelí je elixír zdraví sám o sobě. Šťáva 
z červené řepy je  úžasný životabudič. 

Čistí krev, dodá chybějící železo, pomáhá 
zmírňovat revmatické bolesti. Bramborová 
pasta léčí suchou a popraskanou pokožku, 
mrkev s medem vyhlazuje vrásky.  Když 
je ten předvánoční čas, tak trochu magie. 
Šalvěji jsou přisuzovány magické účinky 
zejména v době květu. Přináší moudrost 
a dlouhověkost. Kouř z listů sloužil před 
zlými duchy a všemu negativnímu. Fak-
tem je, že má dezinfekční účinky. Zkuste 
kuře na šalvěji a citronu, tuze dobré. Přeji 
vám, abyste si na všech plodinách jen po-
chutnávali v pokrmech, nebo nápojích a je-
jich léčebné účinky nemuseli ani zkoušet.
Užívejte si ve zdraví a pohodě zimní čas, 
věnujte se svým zálibám, na které třeba 
dřív nezbyl čas. S radostí chystejte vánoční 
přípravy, ať jsou vaše svátky ty nejhezčí.
Přeji vám krásné, šťastné a klidné Vánoce 

a v novém roce všechno nejlepší!
Pokoj lidem dobré vůle!

 Za zahrádkáře v Kněževsi, 
 Ludmila Uhlíková, předseda ZO ČZS

piD
 vánoční a novoroční provoz 2020
I v letošním roce dojde v období Vánoc, 
Silvestra a Nového roku k úpravám jízd-
ních řádů linek Pražské integrované do-
pravy. Zkrácen bude denní provoz na 
Štědrý den, posílena bude naopak silves-
trovská noc. V pracovní dny mezi svátky 
dojde k mírnému omezení provozu na úro-
veň prázdninových jízdních řádů.

 24. prosinec 2019 (úterý)

metro
•  Provoz dle sobotních jízdních řádů do 

16:00 na odjezdech z konečných stanic, 
poté následuje postupné prodlužování 
intervalu – do 17:00 interval 7,5 minu-
ty, do cca 18:00 interval 10 minut. Od 
cca 18:00 na odjezdu z konečných stanic 
zahájen omezený provoz v intervalu 20 
minut na všech trasách, provoz ukončen 
v časových polohách pravidelných po-
sledních spojů.

tramvaje + městské autobusy
•  Provoz dle sobotních jízdních řádů, den-

ní provoz ukončen v 18:00, poté zahájen 
noční provoz s pravidelnými intervaly 
pro neposílenou noc.

příměstské autobusy
•  Provoz dle sobotních jízdních řádů s vy-

značenými příslušnými omezeními. 
Noční příměstské linky v provozu dle 
zvláštních jízdních řádů. 

 25. prosinec 2019 (středa) 

 + 26. prosinec 2019 (čtvrtek)

metro + tramvaje + městské autobusy
•  Provoz dle nedělních jízdních řádů.
příměstské autobusy
•  Provoz dle nedělních jízdních řádů s vy-

značenými příslušnými omezeními.

 31. prosinec 2019 (úterý)

metro
•  Provoz dle jízdních řádů pro pracovní 

den – prázdniny, večer postupné pro-

dloužení provozu v intervalu 10 minut 
na všech linkách s ukončením provozu 
tak, aby poslední spoje projížděly pře-
stupními stanicemi okolo 2:00.

tramvaje + městské autobusy
•  Provoz dle jízdních řádů pro pracovní 

den – prázdniny. Denní provoz ukon-
čen cca ve 22:00, poté zahájen posílený 
noční provoz s intervalem 15 minut na 
všech linkách do cca 3:30, poté přechod 
na interval 20 minut až do cca 7:00 dne 
1. ledna 2020.

příměstské autobusy
•  Provoz dle jízdních řádů pro pracovní 

den – prázdniny, s vyznačenými přísluš-
nými omezeními v platných jízdních řá-
dech. 

 1. leden 2020 (středa)

metro + tramvaje + městské autobusy
•  Provoz dle nedělních jízdních řádů.
příměstské autobusy
•  Provoz dle nedělních jízdních řádů s vy-

značenými příslušnými omezeními.
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napsali jste nám
 plamen páry 12.10.

V krásném prostředí pod ostrohem obce 
Psáry se bojovalo o cenné body do
nového ročníku hry ,,PLAMEN“ 2019/2020. 
Počasí mladým hasičům přálo po celý den. 
Sotva vykouklo slunce nad lesem, už se od-
kládalo teplé oblečení. Naše barvy hájili bor-
ci ve starší kategorii Suchý Vojta, Bublíková 

Markéta, Hroníková Natálie, Magdaléna 
a Matěj Mezerovi, Chvoj Jan, Anežka a Voj-
těch Krupičkovi, Kuchař Antonín, Kubů 
František. V mladší kategorii nastoupil je-
nom Zbyněk Novotný, který závodil spo-
lečně s týmem Solopysk. A jak to dopadlo? 
Družstvo vedené Vojtou obsadilo 6. místo, 
Honza Chvoj s kolegy se umístil na 13. mís-
tě. Zbynďa doběhl s kamarády na 18. místě.
 Za SDH Středokluky
 Jirka Černý

 poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala Petře 
Adamčíkové, za možnost účastnit se s naší 
Amálkou úterního cvičení pro děti. Cvičení 
je přizpůsobeno i mladším dětem, ale i star-
ší děti a dospěláci si zde najdou pro sebe to 
pravé… Krásné jsou i akce pořádané Sva-
zem žen, na které se s dětmi ráda vydávám. 
Také všem, kteří se na konání podílí, děkuji. 
Přeji krásné vánoční svátky všem čtenářům 
a občanům Knězevse. 
 Jana Čermáková

 bigbeatový koncert 

 v kněževsi 1. 11. 2019

První listopadový večer letošního roku byl 
v Kněževsi ve znamení big beatu. V kultur-

ním domě se pod záštitou TJ Sokol Kněže-
ves konal koncert kapely Fernetový opar 
a jejích hostů.

Kapela nepřijela vůbec zdaleka, domovskou 
scénou této čtveřice muzikantů jsou Malé 
Číčovice. Přesto ale měli v Kněževsi za 10 
let své existence koncert poprvé. Milovníci 
dobré hudby se sešli v sále v hojném počtu 
a rozhodně se bylo na co těšit. Předkapelou
Fernetového oparu byla skupina Funk five 
s převzatými rockovými peckami i poma-
lými baladami. A pak už nastoupili kluci 
z Číčovic. Naservírovali publiku pestrý pla-
ylist známých i méně známých rockových 
a bigbeatových melodií v rychlém i poma-
lejším tempu a už od prvních tónů se začal 
parket plnit tančícími fanoušky z blízkého 
i dalekého okolí. Byla to skvělá příležitost, 
jak ze sebe během pátečního večera setřást 
nahromaděný stres z končícího pracovního 
týdne. Kapela hrála jako o život, na pódiu 
se střídali další hosté z řad hudebníků i zpě-
váků a atmosféra byla skvělá. Organizáto-
ři se před půlnocí postarali také o vtipnou 
a bohatou tombolu a pak už mířil Fernetový 
opar do finále. Kluci, děkujeme!!! Zachovej-
te nám přízeň a my se budeme snad brzy 
těšit na viděnou!
 eliška králová

naši sousedé
Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rub-
rice „Naši sousedé“ vám představíme 
poslední členy fotbalového týmu. Roz-
hovory pro vás připravily dvě šikovné 
“novinářky” Ema Dvořáková a Zuzana 
Preclíková. 

Na úvod musíme říct, že nejsme klasic-
ké fanynky fotbalu. Neznáme pravidla, 
nevíme, co je ofsajd, co už je faul a kdy 
je to postrkování ještě v rámci pravidel 
a vlastně ani moc nechápeme, že ty klu-
ky hodinu a půl baví běhat za míčem. 
Ale jsme zvědavé, a když začal hrát brá-
cha fotbal za Kněževes, tak jsme ho šly 
podpořit a chtěly jsme o tom taky něco 
vědět. Takže teď už víme, co nás zajímá: 
kolik těm klukům je, co studují nebo 
kde pracují, jaké mají rádi filmy a co jim 
nejvíc chutná. Tak se o to s vámi chceme 
podělit, abyste věděli, kdo za naši vesni-
ci hraje fotbal.

 Jan novopacký

 střední záložník

kolik vám je let a jaké je vaše
povolání?

Je mi 33 let a jsem vedoucí IT oddělení.
Jakému týmu a fotbalistovi fandíte?
Fandím Juventusu Turín, ten mám moc rád 
a co se týká fotbalisty, tak dejme tomu Ro-
naldovi.
věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Ano, hrál jsem tenis původně.
Jaký je váš největší fotbalový zážitek?
Asi první zápas když jsem ještě hrával za 
Zličín.
Jak dlouho hrajete za kněževes?
Asi 3 nebo 4 roky. Teď nevím přesně.

 Miroslav Telvák 

 hrotový útočník

Jaký sport jste dělal v dětství?
Jako dítě jsem taky hrál fotbal.

Jak dlouho hrajete za kněževes?
První rok.
Jaký je váš největší zážitek z fotbalu?
Postup do ligy na Slovensku.
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Asi halušky.

 pavel havránek

 stoper

kolik vám je let a jaké je vaše 
povolání?

Je mi 34 let a jsem podnikatel.
Jak jste se cítil při vašem prvním fotbalo-
vém zápasu a jaký je váš největší fotbalový 
zážitek?
Cítil jsem se dobře. Největší fotbalový záži-
tek byl, když jsem dal hattrick.
věnoval jste se jako dítě nějakému sportu?
Hrál jsem ping pong, šachy a piškvorky.

 Štěpán kuvik

 krajní obránce

Jaký je váš největší fotbalový 
zážitek?

Běhat celých 90 minut.
Jak dlouho hrajete za kněževes?
V Kněževsi hraji od mala, potom jsem na pár 
let přestal, ale od minulého roku hraji znova.
Jakému týmu a fotbalistovi fandíte?
Fandím Spartě.
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Nejradši mám rajskou omáčku.
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Letiště
 
 navštivte novou výstavu fotografií 
václava havla 

U příležitosti 30 let výročí od sametové re-
voluce byla na Letišti Václava Havla Praha 
otevřena výstava fotografií. Ústředním moti-
vem výstavy je zachycení významných mo-
mentů prezidenta Václava Havla, pražského 
letiště a jeho státnických cest do zahraničí. 

Výstava vznikla ve spolupráci Letiště Praha 
a Knihovny Václava Havla. Expozice je zdar-
ma a volně přístupná pro všechny cestující 
a návštěvníky ve veřejné části letiště ve spo-
jovacím objektu mezi Terminálem 1 a Termi-
nálem 2.
 Zdroj: 
 Zpravodaj pro obce a MČ Prahy, 
 listopad 2019

 rozšíření Terminálu 2 

Ministerstvo financí schválilo v listopadu in-
vestici do první etapy rozšíření Terminálu 2, 
která je součástí dlouhodobé strategie rozvo-
je Letiště Praha. Tato počáteční investice 16 
miliard korun pokryje náklady na prodlou-
žení prstu D mezi lety 2025 až 2028 a hrazena 
bude výhradně ze zdrojů letiště. Prst D tak 
získá pro letadla devět nových kontaktních 
stání s gaty a nástupními mosty, z toho pět 
stání bude možné případně využít pro od-

bavení dálkových letadel. Současně s tím 
upraví prostor před terminály, kde vznik-
nou nové parkovací domy, veřejná prostran-
ství s restauracemi a obchody, nová estakáda 
a k tomu navázané dopravní komunikace. 
Na realizaci začne letiště pracovat už na jaře 
příštího roku, a to prostřednictvím příprav-
ných projektů.
 Zdroj: 
 Zpravodaj pro obce a MČ Prahy, 
 listopad 2019 

Tip na  
výlet

 Děčín  

Děčínský zámek (původně hrad) je na pís-
kovcové skále na pravém břehu Labe nad 
soutokem Labe a Ploučnice. Přestože sloužil 
jako panské sídlo, plnil až do osmnáctého 
století také funkci důležité zemské pevnos-
ti. Poslední šlechtičtí majitelé Thunové jej 
v roce 1932 prodal československému státu 
a od té doby zámek až do roku 1991 sloužil 
různým armádám jako kasárna. Během té 
doby zámecké budovy chátraly a s jejich re-
konstrukcí začalo až město Děčín, které zá-

mek v roce 1991 získalo do svého majetku. 
Nyní je zámecký areál v návštěvních hodi-
nách přístupný veřejnosti, má několik pro-
hlídkových okruhů a část budov slouží ke 
slavnostním a kulturním účelům. Obnova 

zámku v současné době pokračuje rekultiva-
cí zámeckých zahrad. Již dnes patří zámek 
Děčín mezi nejnavštěvovanější památkové 
objekty Ústeckého kraje. 
 více na www.zamekdecin.cz
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