
zpravodaj obce Kněževes (u Prahy)   ročník 21   březen 

KněževáK 1 20
20

  Obsah:
Slovo starosty
Informace z OÚ
Činnost spolků
Tip na výlet
Informace PID
Fotogalerie

18. 4. od 13:00 Očkování psů a koček proti vzetklině u OÚ
30. 4. od 19:30 hod. Lampionový průvod - pálení čarodějnic
3. 5. od 17:00 hod. fotbalový zápas - Kněževes - Středokluky na sportovním hřišti
10. 5. od 10:30 hod Vítání občánků - Kaple sv. Václava
17. 5. od 17:00 hod. fotbalový zápas - Kněževes - Vonoklasy na sportovním hřišti
30. 5. od 10:00 hod Dětský den na sportovním hřišti
31. 5. od 17:00 hod. fotbalový zápas - Kněževes - Velké Přílepy na sportovním hřišti
14. 6. od 17:00 hod. fotbalový zápas - Kněževes - Horoměřice na sportovním hřišti
20. - 21. 6. od 17:00 fotbalový turnaj v Kněževsi na sportovním hřišti

PřIPravované aKce:
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10 ZÁKLADNÍCH ZÁSAD, 
které lékárníci doporučují dodržovat  
v  obdob í  zvýšeného výskytu  
RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
1    Často a důkladně si myjte ruce mýdlem. Pokud si nemů-

žete ruce umýt, použijte účinný dezinfekční gel. S výběrem 
vám poradí lékárník.

2   Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní před-
měty, kterých se často dotýkáte – mobilní telefon, tablet, 
notebook, klávesnici aj. 

3   Kašlejte a kýchejte do rukávu, šály nebo kapesníku, ne do 
ruky.

4   Používejte jednorázové kapesníky a po použití je vyhoďte.
5  Snažte se vyhýbat velkým kolektivům.
6   Bezpečný odstup ve společnosti jsou asi 2 metry.
7    Zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře. 
8   Pokud to nevyžaduje váš zdravotní stav, odložte plánovanou  

návštěvu lékaře. Eliminujete tak kontakt s nemocnými pa- 
cienty v čekárně.

9   Zdravého jedince rouška před infekcí koronavirem neochrá-
ní, k tomu je nutný respirátor s třídou FFP3. Roušky jsou 
vhodné pro nemocné a nakažené, aby infekci dále nešířili.   

10   Nepropadejte zbytečné panice a dodržujte základní hy- 
gienická pravidla. V případě nejasností se poraďte s vaším 
lékárníkem.
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Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
od posledního vy-
dání “Kněževáka” 
upynulo čtvrt roku. 
Máme po velmi mír-
né zimě, kde jsme 
nemuseli téměř 
prohrnovat silnice 

a chodník. K tomuto účelu byla připra-
vena technika, která zůstala celou zimu 
v pohotovosti. V zimních měsících došlo 
k prořezu a pokácení nebezpečných stro-
mů. To by mělo být již dokončeno a obec 
to stojí desetitisíce. Větve, které se nevešly 
na úložiště firma rozdrtila, aby bylo dosta-
tek místa. Za pomoci Letiště bylo oploce-

no hřiště. Tak i tento majetek je řádně vy-
mezen. Vstup do prostoru hřiště je možný 
pouze od křižovatky ulic Stará silnice a Ke 
hřišti. Toto opatření není proto, aby byl 
zamezen přístup na hřiště, ale k ochraně 
majetku před vandali. Na novou hasičár-
nu máme vydané stavební povolení, nyní 
dolaďujeme poslední věcí s tím spojené. 
V jarních měsících budou některé tabule 
označující názvy ulic vyměněny za nové, 
které vydrží řadu let. Od ledna máme 
nového provozovatele kabelové televize 
a internetu. Přes počáteční potíže doufám, 
že vše bude probíhat ke spokojenosti ob-
čanů. Letiště Praha bude financovat dal-
ší opatření ke snížení hluku z provozu 
letiště - větrání s rekuperací vzduchu. 
Do budovy školy již toto připravujeme. 

Rovněž do domů v naší obci si budeme 
moct nechat zavést větrání na účet letiště. 
Obec Kněževes je mezi 4 obcemi, ve kte-
rých toto bude moct být. Bude na každém 
z nás, jestli si toto zařízení necháme dát 
nebo ne. Všechno má své dobré, ale zápor-
né stránky. Poslední věc o které se zmíním 
je sběr jedlých tuků a olejů. Od února je 
sběrná nádoba umístěna před obecním 
úřadem Toto je novinka, kterou musíme 
plnit. I když cena odevzdání druhotných 
odpadů se blíží nule, obce budou více do-
plácet na likvidaci odpadu.
St. Kettner, starosta obce

Stanislav Kettner
starosta obce

obecní úřad
Usnesení oÚ
Usnesení č. 13 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 16. 12. 2019

 Zo schvaluje:

- OZV o místních poplatcích (poplatek ze 
psů, z pobytu a za provoz systému
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních
odpadů)
- návrh rozpočtu obce na rok 2020 
- smlouvu o výpůjčce části pozemku č. 59 
Na Slovance bezplatně na 49 let)
- skutečnost, že poslední rozpočtové opat-
ření roku 2019 a první roku 2020 schválí
starosta obce

 Zo bere na vědomí:

- zprávu starosty obce pana Kettnera o čin-
nosti RO a ZO od posledního veřejného
zasedání v září ( 2019-12-18)
- zprávu místostarostky obce paní Vlčkové 
o vypořádání dílů pozemků na Slovance
smlouvou o výpůjčce na 49 let a informaci 
o přípravě OZV o místních poplatcích 

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 20. 1. 2020

 Zo schvaluje:

- Žádost firmy Elektromontáže, s.r.o. 
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na 
zřízení věcného břemene a o právu stavby 
– výstavba kabelového vedení přes poze-
mek parcelní č. 714/1
- Odměnu pro správce hřbitova o 100 %

 Zo neschvaluje:

- Přijmout nabídku Letiště Praha na odkup 

obecního pozemku č. 141, 726/26, 139/1, 
o celkové výměře pozemků 4329 m2 za 
cenu 1440,- Kč/m₂ pro výstavbu bočního
suchého poldru pod ČOV/ČKV Sever. 
Zastupitelstvo obce trvá na původní ceně 
1750,- Kč/1m2

- Zvýšení odměn pro zastupitele obce 
( 1 ZO pro zvýšení, 8 ZO pro nezvýšení,  
3 se zdrželi) 

 Zo postupuje JUDr. Lamprechtovi:
- Žádost pana Bohdana Šestáka o zajištěné 
opravy chybných údajů v katastru
nemovitostí

Usnesení č. 15 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 17. 2. 2020

 Zo schvaluje:

- Žádost Ing. Preclíkové, pí Králové a pí 
Dvořákové o pořádání koncertu dne 5. 
června
2020 na hřišti, pokud bude toto pořádání 
v souladu s OZV obce Kněževes a schvá-
leno
dalšími dotčenými organizacemi, např. 
Letištěm Praha atd.; hlavní pořadatelkou 
bude Ing. Jana Preclíková.
- Doporučení p. Červeného, aby k řízení se 
Státním oblastním archivem v Praze byla
obec zastoupena JUDr. Iljou Lamprechtem.
ZO bere na vědomí:
- Výzvu Městského úřadu Černošice k do-
plnění podání závazného stanoviska obce
k navrhovanému dělení pozemku č. 558/97.
- Skutečnost, že od 1. února je novým 
správcem hřbitova pan Rývora.
- Oznámení Státního oblastního archivu 
v Praze o zahájení společného řízení o
přestupcích a předvolání obce Kněževes 
zastoupené starostou na 11. 3. 2020 v 10
hodin do sídla Státního oblastního archivu.
 

Usnesení č. 16 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 9. 3. 2020

 Zo schvaluje:
- Svolat jednání s projektantem Ing. Ivanem 
za účelem úpravy projektu hasičské zbroj-
nice do horní hranice max. 15 milionů Kč.
- Žádost firmy Elektro HC, s. r. o. o souhlas 
se stavbou na pozemku parc. číslo 392/3 –
uložení nového zemního kabelového vede-
ní v úseku od TS k hranici pozemku
- Instalaci rekuperační jednotky v budově 
ZŠ, kterou bude financovat Letiště Praha

 Zo bere na vědomí:
- Informaci ohledně zajištění stravování 
v MŠ Kněževes; možnost zajišťovat stra-
vování z obce Hostivice. ZO rozhodne po 
dodání výsledků průzkumu mezi rodiči.
- Informaci ohledně značení hrobů na míst-
ním hřbitově 14. 3. 2020.

Usnesení č. 17 z plenárního zasedání 
Zastupitelstva obce Kněževes konaného 
dne 16. 3. 2020

 Zo schvaluje:

- Ukončení činnosti dobrovolného svazku 
obcí „Mikroregion Středokluky a okolí“
z důvodu nečinnosti svazku v posledních 
letech; ukončení s likvidací 
- Uzavření kulturního domu v obci pro 
akce po dobu Vládou ČR vyhlášeného 
omezení pohybu osob.
 Zo bere na vědomí:

- Zprávu starosty obce o činnosti RO a ZO 
od posledního plenárního zasedání v pro-
sinci2019.

 

10 ZÁKLADNÍCH ZÁSAD, 
které lékárníci doporučují dodržovat  
v  obdob í  zvýšeného výskytu  
RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
1    Často a důkladně si myjte ruce mýdlem. Pokud si nemů-

žete ruce umýt, použijte účinný dezinfekční gel. S výběrem 
vám poradí lékárník.

2   Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní před-
měty, kterých se často dotýkáte – mobilní telefon, tablet, 
notebook, klávesnici aj. 

3   Kašlejte a kýchejte do rukávu, šály nebo kapesníku, ne do 
ruky.

4   Používejte jednorázové kapesníky a po použití je vyhoďte.
5  Snažte se vyhýbat velkým kolektivům.
6   Bezpečný odstup ve společnosti jsou asi 2 metry.
7    Zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře. 
8   Pokud to nevyžaduje váš zdravotní stav, odložte plánovanou  

návštěvu lékaře. Eliminujete tak kontakt s nemocnými pa- 
cienty v čekárně.

9   Zdravého jedince rouška před infekcí koronavirem neochrá-
ní, k tomu je nutný respirátor s třídou FFP3. Roušky jsou 
vhodné pro nemocné a nakažené, aby infekci dále nešířili.   

10   Nepropadejte zbytečné panice a dodržujte základní hy- 
gienická pravidla. V případě nejasností se poraďte s vaším 
lékárníkem.



Kněževák 1/2020 4

 vánoční sousedské setkání 

Bylo úterý 24. prosince 2019. Ve všech ro-
dinách vrcholily přípravy na nejkrásnější 
večer v roce. Ještě obalit kapra, dokončit 
rybí polévku a potom jako každý rok …již 
pošesté…se sejít s kněževskými i přespol-
ními občany v Kapli sv. Václava na Vánoč-
ním sousedském setkání. Jen sníh a mráz 
opět chyběl. Ale kdo nechyběl určitě, byl 
náš hudební doprovod - pan MVDr. Milan 
Dudek se svými dcerami a dále paní Iva 
Roučková, aby v jejich profesionálním po-
dání zazněly známé i méně známé koledy.
Již druhým rokem byl vystaven překrásný 
obecní Betlém, dílo řezbáře pana Karla Tittla.
Starosta obce i pan farář všem popřáli krás-
né vánoční svátky a já jsem jako každým 
rokem připomněla vánoční zvyky, tradi-
ce a Vánoční verše. Před Kaplí nás čekalo 
teplé osvěžení, které stejně jako v minu-
lých letech, zajistila ze svých prostředků 
obec a připravila rodina Roučkova. Sešlo 
se nás zase „požehnaně.“ Převážná většina 
přítomných se do Kaple nevešla, ale to vů-
bec nevadilo, protože Honzík Drábek opět 
Kapli ozvučil a vše bylo slyšet i venku. 
Jsem moc ráda, že naše pozvání pokaždé 
přijme náš pan farář, P. Alain Cleyssac, kte-
rý svými hřejivými slovy vnese do sváteční 
atmosféry ještě větší důstojnost, ale i po-
koru a lásku. Je i důkazem toho, že obec 
a církev mají společný cíl – uctívání histo-
rických památek a odkazů našich předků. 
Patří mu za to velké poděkování.
V průběhu zpívání zářily prskavky, voněl 
františek, hořely svíčky… Vše, co k těmto 
svátkům patří. Nakonec jsme si všichni 
popřáli požehnané Vánoce, hodně radosti 
a krásných chvil. Ani jsme se nenadáli, za-
čalo se stmívat a byl čas jít do svých domo-
vů dokončit přípravu štědrovečerní večeře 
a užívat si rodinné pohody a štěstí.
 Ing. václava vlčková, 
 místostarostka obce

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

sobota 18. dubna 2020 od 13.00 do 14.00 hod.
cena za očkování proti vzteklině 100 Kč.
Zájemci o očkování předvedou zvířata a předloží očkovací průkazy. V případě, že pes 
nemá vystaven očkovací průkaz, je možné po dohodě s veterinárním lékařem založit nový. 
Při očkování je možné také zakoupit přípravky proti vnitřním a vnějším parazitům 
nebo naočkovat psa a kočku sdruženou vakcínou.

vítání občánků se uskuteční v neděli dne 10. května 2020 od 
10,30 hodin v Kapli sv. václava.

 Lampionový průvod  a pálení čarodějnic

Tradiční lampionový průvod a následné pá-
lení “čarodějnic” se uskuteční 30. 4. Lampio-
nový průvod zahájíme v 19.30 hodin od OÚ, 
uctíme památku padlým vojákům a násled-
ně se přesuneme na hřiště, kde v jeho blíz-
kosti bude připraven oheň. Nezapomeňte si 
přinést buřtíky a opékací náčiní. bK
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Z kroniky obce
 revoluční národní výbor 

Se změnou politických poměrů nastaly 
i u nás změny. Dle Košického vládního pro-
gramu ujímá se lid sám vlády tím, že mají 
být tvořeny revoluční národní výbory, kde 
mají býti rovnoměrně zastoupeny všechny 
politické strany. U nás zvolen byl revoluční 
národní výbor veřejným hlasováním lidu 
před pomníkem padlých. Zvoleno 15 členů. 
Po některých změnách výbor ustálen a za-
stoupení měli komunisté 9 členů a národní 
socialisté 6 členů. Předsedou národního vý-
boru zvolen Václav Ochotný z č.p. 70, želez-
niční zaměstnanec v. v.
V den 9. června 1945, ve výročí vypálení 
Lidic konala se pouť českého lidu do zni-
čené obce, aby poklonil se každý památce 
nevinně utracených lidických obětí. Ze 
zdejší obce zúčastnily se všechny korporace 
a spolky a školní mládež. Peněžitá sbírka na 
znovuvybudování Lidic byla občanstvem 
štědře podpořena.
Pomník padlých vojínů z 1. světové války 
musel býti z nařízení německých úřadů 
odstraněn, protože v sousoší byla posta-
va legionáře. Obezřetností vedoucích obce 
byl uchován. Sousoší sejmuto z podstavce 
a uloženo do hluboké jámy za podstavcem, 
pokryto pískem a zasypáno zemí. Věřili 
jsme, že je to dočasné a dočkali jsme se. Po 
osvobození pomník vyzdvižen a dne 22. 
června 1945 znovu odhalen. K pomníku při-

byla nová deska se jmény obětí nacismu: Dr. 
Alois Chvoj a František Sorek. Dále jsou tam 
jména dvou chlapců Josef Krahulec a Vác-
lav Libecait, kteří zahynuli při výbuchu na-
lezené třaskaviny v květnu 1945 na zahradě 
statku č. 18. Tak pomník znovu vyzdvižen 
za slavnostní účasti všech korporací a spol-
ků a školní mládeže, aby nadále byl památ-
níkem obce, u kterého se všichni občané 
scházívají, aby vzpomněli památních dní 
celého národa.

Na základě výsledků voleb do Národního 
shromáždění utvořeno složení Místních 
národních výborů dle politických stran. Ve 
zdejší obci přísluší komunistům 9, národ-
ním socialistům 5, straně lidové 1 člen do 
MNV.

Složení Mnv v Kněževsi
Předseda: Alois Všetečka, dílovedoucí
Místopředseda: Václav Bárta, vrchní četnic-

ký strážmistr v. v. 
Členové rady Mnv: 
Antonín Vondráček, dělník
Václav Černý, knihař, dělník                    
Stanislav Čermák, strojní zámečník
Členové Mnv: 
Josef Langmajer, faktor
Josef Srnec, dělník
František Antušek, knihařský dělník
Josef Reitknecht, zemědělský dělník
Rudolf Němec st., strojní zámečník
Václav Šimáček, úředník
Václav Nykles, řídící učitel
Jaroslav Olič, rolník

Úřadovna MNV je umístěna v domě č. 12. 
Zaměstnanci MNV jsou p. František Brčka 
a sl. Olga Švejdová.

Příště Noví nájemci v domech. Z kroniky 
obce přepsala Ing. václava vlčková, místní 
kronikářka

Výsledek voleb  v Kněževsi: v českých zemích: na Slovensku:
Komunisté 211 hlasů 2,205.658 -
Národní socialisté 113 hlasů 1,298.917 -
Lidovci 42 hlasů 1,110.920 -
Sociální demokrati 6 hlasů 855.771 -
Demokraté - - 988.275
Komunisté - - 490.257
Strana práce - - 49.983
Strana svobody - - 67.575

Dne 26. května 1946 provedeny řádné volby do národního shromáždění. 

 výročí autora 

Anglický spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů detektivního žánru, duchovní otec nesmrtelného detektiva Sherlocka Hol-
mese. Sherlock Holmes je jednou z mála smyšlených postav, které se dostalo převeliké cti – má v Londýně vlastní muzeum, kde si ná-
vštěvník může prohlédnout jeho pracovnu, sbírku dýmek i housle visící na stěně. Málokdo si přitom vzpomene na Holmesova tvůrce, 
autora více než 60 románů a povídkových sbírek. Doyle se narodil v Edinburghu a dětství prožil v jezuitské koleji. Vystudoval medicínu 
a byl lodním lékařem. Pak si otevřel ordinaci a ve volných chvílích začal psát. Holmes se poprvé představil v příběhu Studie v šarlatové 
(1887), který anglické čtenáře doslova strhl. Následovalo Znamení čtyř (1890) a šest povídek. Když nechal detektiva v povídce Poslední 
problém zemřít, tisíce rozhořčených čtenářů jej donutili, aby se k Holmesovi vrátil v románech Pes baskervillský (1902) a později v pří-
běhu Údolí strachu (1915). Autor napsal také dva sci-fi romány Ztracený svět (1912) a Jedovatý pás (1919). Především Ztracený svět 
s motivem náhorní planiny, kde přežili živočichové z pravěku, je dodnes živý, jak dokazují četné filmové adaptace. p. Bareš, knihovník

arthur conan Doyle 22. 5. 1859 – 7. 7. 1930

ředitelství Základní školy Středokluky, 
p.o. vyhlašuje zápis dětí narozených od 
1.9.2013 do 31.8.2014
Zápis dětí se bude konat v průběhu mě-
síce dubna bez přítomnosti dětí. vyplně-
nou přihlášku lze do školy doručit násle-
dujícími způsoby:
•  do datové schránky školy (ID datové 

schránky: vt3ma7a),
•  e-mailem s uznávaným elektronic-

kým podpisem (bez elektronického 
podpisu nelze žádost registrovat) –  
reditelstvi@zsamsstredokluky.cz,

•  poštou (v krajním případě), ZŠ, Školská 
82, 252 68 Středokluky,

•  osobním podáním zákonného zástupce:
Osobní podání v ředitelně školy - Školská 82, 
Středokluky  ve dnech: 14.4. od 8 – 10 hod., 
15.4. od 14 – 16 hod., 16.4. od 8 – 10 hod. 

vyplněnou a podepsanou žádost o přije-
tí škola převezme a vydá registrační číslo 
dítěte.
Podáte-li žádost jiným způsobem, regist-
rační číslo Vám zašleme e-mailem.
žádáte-li o odklad dítěte, vyplňte Žá-
dost o odklad. Žádost musí být doložena 
doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud zákonný zástupce nemá v den  
zápisu oba potřebné dokumenty, ředitel-
ka školy správní řízení na dobu nezbytně 
nutnou přeruší.
o přijatých dětech bude vedení školy in-
formovat (pod přidělenými registračními 
čísly) na stránkách školy.
žádost o přijetí i žádost o odklad si  
můžete stáhnout na stránkách školy.
Vzhledem k výjimečné situaci, prosím, 
sledujte stránky školy, pokud by došlo  
k nějaké změně, budeme Vás informovat. 
Děkujeme za pochopení.

Ivana Bádalová, tel.: 603 876 030
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 Poděkování 

Mateřská škola Kněževes děkuje touto cestou paní Míše Kašparové za opakovanou donášku množství modrých a jinak barevných papí-
rů. Rádi z těchto materiálů tvoříme a vždy si na paní Kašparovou vzpomeneme, když modrý papír vezmeme do ruky. vaše školka

  Hrátky ve školce 

Jak jsme již dříve psali, v letošním roce 
jsme ve školce zahájili celoroční spolupráci 
s odborníky z praxe, kteří žijí v naší obci. 
Místo rodiči tolik žádaných volnočasových 
kroužků nabízíme dětem Hudební a Spor-
tovní hrátky.

Hudebních hrátek se ujali manželé Mu-
chovi. Oba jsou profesionální hudebníci, 
učí na ZUŠ Buštěhrad, dávají soukromé 
hodiny, působí v různých dalších hudeb-
ních projektech, pan Mucha hraje v kapele 
Janka Ledeckého. Za dětmi chodí zejména 
právě pan Pavel Mucha. Během svých lekcí 
dětem zpravidla představí nějaký hudební 
nástroj, zopakuje písničky z minulých lek-
cí a přidá nějakou novou. Děti tak již měly 
možnost poznat kromě běžných Orffových 
nástrojů, flétny a kláves, jenž běžně ve 
školce používáme, také například hru na 
bonga, saxofon, ukulele i kytaru, akordeon 
a jistě nás má ještě čím překvapit. V plánu 
jsou ještě například housle či foukací har-
monika. Lekce probíhá zejména frontálně, 
děti se zapojují všechny dle svých mož-
ností a schopností, v kolektivu však ztrá-
cejí případnou trému, což mnohým velmi 
pomáhá. Návštěvy pana Muchy jsou roz-
hodně velkým obohacením v této oblasti 
výchovy a spolupráce si velmi vážíme.

Sportovní hrátky probíhají pod vedením 
Káji Vachuškové. Ta hraje v podstatě celý 
svůj život florbal v Tatranu Střešovice, má 
za sebou nejednu zkušenost i z národních 
reprezentací a je licencovanou trenérkou 
mládeže. Do školky však nepřichází s flor-
balem, nýbrž se všeobecnou sportovní pří-
pravou. Nezaměřuje se na žádný konkrétní 
sport, jejím cílem je spíše děti naučit lásce 
k pohybu, k soutěžení bez vítězů, k pocho-
pení souvislostí při pohybu a hře. Její lekce 
mají jasnou strukturu: od rozehřátí, přes 
rozcvičku, hlavní náplň lekce až po prota-
žení a uvolnění. Vede děti k tomu, aby si 
právě tyto fáze lekcí uvědomovaly. Kája 
děti často dělí do týmů, kde jde především 
o spolupráci, nikoli o soutěžení.

Týmovost – velké téma ve školce i na Ta-
tranu. Během jara Kája rovněž v přípa-
dě zájmu nabídne rodičům schůzku, kde 
promítne krátké záznamy z našich Hrátek 
a promluví o rozvoji obratnosti u malých 
dětí, popřípadě o vhodnosti zařazení dítěte 
do výkonnostního sportu.
Potvrdil se náš předpoklad, že dlouhodo-
bá spolupráce je pro děti velmi přínosná. 
Na své lektory si postupně zvykají, ztrácejí 
ostych a rozpaky, na lekce se těší. Děti mají 
obecně rády, když se věci a rituály opa-
kují. Víceméně stejná struktura hodin jim 
poskytuje určitou jistotu, že si budou vě-
dět rady, nejdou do neznáma. Samozřejmě 
i jednorázové akce mají ve školce svůj pro-
stor a své opodstatnění.
Tato celoroční spolupráce však poskytuje 
spoustu výhod.

A s tím souvisí naše VÝZVA SMĚREM KE 
VŠEM LIDEM V NAŠÍ OBCI. Pravidel-
ně oslovujeme rodiče i další občany, aby 
dětem ve školce předvedli například své 
zaměstnání, svého koníčka nebo jiné zají-
mavosti (třeba chované zvíře a podobně). 
Z rodičů občas někdo zareaguje. Další lidé 
se výjimečně zapojí, a to pouze tehdy, když 
je konkrétně oslovíme s konkrétní žádostí. 
Vlastně se nestává, že by někdo přišel za 
námi sám s nějakou takovou nabídkou. 
A tak to zkusíme znovu: pokud můžete 
dětem předvést cokoliv, co by je mohlo 
zajímat, nebojte se s námi spojit. Může se 
jednat o jednorázovou akci (již zmíněná 
ukázka chovaného zvířete, sbírka zajíma-
vých předmětů, ukázka řemesla) nebo 

i dlouhodobější spolupráci, byť třeba ne 
hned celoroční, jako je tomu u Hrátek. Ve 
školce nám velmi
chybí polytechnická výchova. A na naší za-
hradě je jistě spousta prostoru či nápadů, 
jak se šikovnými dětmi zkusit něco vyro-
bit. Například populární hmyzí domek. 
Taková spolupráce může zahrnout několik 
setkání a výsledkem může být konkrétní 
výrobek. Průběh a podmínky předem pro-
jednáme, aby vše bylo v souladu s RVP PV 
a s bezpečností ve školce a jistě najdeme 
společnou cestu.

A co se Hrátek týká, rodiče by uvítali na-
příklad Hrátky s angličtinou nebo se spe-
ciálními výtvarnými technikami. I zde je 
školka rozhodně otevřená další spolupráci.
Ideovým cílem našeho kurikula je pěsto-
vat v dětech vztah k obci. K jednotlivým 
místům v obci, k událostem i k lidem. Aby 
z nich vyrostli občané, kteří budou v obci 
žít a pro obec něco dělat a ne ti, kteří se při 
první možné příležitosti z obce vzdálí. Cíl 
to není snadný a cesta k němu není jedno-
duchá. A bez spolupráce s obcí a s lidmi 
v ní je tento cíl nedosažitelný.
 Přejeme krásné jaro, vaše školka

Mateřská
škola
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 vánoční Praha, 3. a 4. třída

Dne 11. 12. 2019 jsme se byli podívat do Pra-
hy. Už cesta tramvají byla pro děti zážitkem, 
ale skutečné poznávání Prahy začalo u vily 
Václava Havla. Pražský hrad byl blízko 
a stihli jsme i střídání hradní stráže. Před 
průčelím chrámu sv. Víta byla velká zima, 
ale mohli jsme nahlédnout dovnitř a pro-
hlédnout si nádherné vitráže v oknech. Za 
obeliskem jsme objevili krásný jablíčkový 
betlém.V Nerudově ulici přímo tom chladu 
hrál na kytaru a zpíval dokonale mrazu-
vzdorný zpěvák. U Malostranského náměs-
tí jsme se rádi ohřáli v místní provozovně 
McDonald ś. Přes Karlův most jsme prošli 
až k meteorologické věži Klementina a od-
tud už byl jen kousíček na Staroměstské ná-
městí. U stromu jsme si dali krátký rozchod, 
aby si děti užily staropražskou vánoční at-
mosféru. Plni dojmů jsme se vrátili domů. 

 Iva Farová a emil Červený

 a bylo divadlo…  

Pátek 13. 12. vůbec nebyl věrný své po-
věsti. Naopak. Po krátkém vyučování nás 
překvapilo představení dětského divadel-
ního kroužku pod vedením paní Novotné 
v Sokolovně ve Středoklukách. Jmenovalo 
se Šíleně prolhaná princezna. Děti hrály 
výborně. Krásně udržely pozornost publi-
ka a to je odměnilo dlouhým potleskem za 
skvěle provedené představení. Těšíme se na 
jejich příští vystoupení, pokud nám nějaké 
přichystají.
 Iva Farová

 Desatero bezpečného internetu

V pondělí 16. 12. 2019 zavítal do školy 
v Kněževsi pan Vladimír Bareš s přednáš-
kou o bezpečném chování na internetu. Jako 
pracovník banky seznámil žáky i učitele  
3. a 4. třídy s riziky spojenými s užíváním 
počítačů, chytrých telefonů, tabletů a vlast-

ně čehokoliv, co má přístup k internetu. 
Velmi podnětné byly příklady z běžného ži-
vota, kdy měly děti možnost se rozhodovat, 
jakým způsobem se zachovat. Vláďa vždy 
správnou variantu zdůvodnil a objasnil. Zá-
věrečná diskuse děti i nás pedagogy velmi 
zaujala a dotazů bylo mnoho. Za vyplnění 
jednoduchého kvízu pak všichni obdrželi 
jako dárek boxík na svačinu.
 Iva Farová

 co se děje v základní škole? 

Na konci minulého kalendářního roku jsme 
společně zpívali vánoční koledy a písně pod 
vánočním stromem v sokolovně. Děkujeme 
moc všem za podporu v publiku. Velmi 
milá byla i přítomnost pánů starostů Stře-

dokluk, Kněževse i okolních obcí. Těmto 
bych chtěla moc poděkovat za bezvadnou 
spolupráci.
V lednu budeme finišovat a makat na 
úspěšném ukončení pololetí, navštívíme 
Českou televizi, pojedeme na lyžařský vý-
cvik, pravidelně se účastníme plaveckého 
výcviku, bude prostor i pro ekologii, hu-
dební program, „vydáme“ se do Kolumbie 
(prostřednictvím cestovatelů), půjdeme do 
divadla a 2. 4. 2020 proběhne zápis do první 
třídy pro školní rok 2020 – 2021.
 Ivana Bádalová, ředitelka školy

 Jak se dělá kometa 

V úterý 18. února 2020 jsem navštívila 
s žáky 3. třídy Planetárium Praha. Po krátké 
a velmi pěkné pohádce o sondě Evropské 
kosmické agentury Rosettě a přistávacím 
modulu Philae nám pracovník planetária 
názorně předvedl, jak se taková kometa dá 
vyrobit a co je k tomu třeba. Na rozdíl od 
skutečné komety 67P/Churyumov – Gera-
simenko byla ta uměle vyrobená opravdu 
docela bílá a nepřipomínala hroudu bláta. 
Děti se mohly i samy přesvědčit, jak studí. 
Další pokus s balónky naplněnými suchým 
ledem a fontána na stole byly také velice 
zajímavé. Cestu zpět nám zpříjemnilo pozo-
rování veverek ve Stromovce a dopoledne 
uteklo jako voda.
 Iva Farová

 Povídání o Kubě 

Každý se rád dozvíme něco nového. Zvlášť 
když je to o ostrově, který málokdo od nás 
procestuje. Bohdana Pavlíková se s námi 
podělila o poznatky z putování po „zemi 
svobody“. Projela se svým manželem Kubu 
od Havany po Santiago přes Santa Claru 
a Viňales až po Varadero. 20. února si pro 
nás, pár nadšenců, připravila v budově ZŠ 
v Kněževsi dvouhodinovou  přednášku 
s promítáním fotografií. Informace o konání 
byla uveřejněna v našem Věstníku. Povídá-
ní proložila zajímavými zážitky a postřehy. 
Všichni zúčastnění napjatě poslouchali a na 
závěr zbyl čas i na dotazy.
Na podzim připravuje paní Pavlíková po-
vídání o Uzbekistánu, Srí Lance a Maledi-
vách. Děkujeme Bohunce za krásný zážitek 
a těšíme se na další.
 Iva Farová

Základní škola
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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
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TJ Sokol 
Kněževes
 Fotbal

Ani během zimní přestávky výbor ani fot-
balisté nemají volno. Hráči od ledna nabírají 
kondici a trénují třikrát v týdnu aby nabra-
li fyzičku a zdokonalovali fotbalový um. 
V neděli na velkém tréninku nám pomáhá 
i zkušený trenér František Straka, čehož si 
velmi vážíme. Na našem fotbalovém hřišti 
proběhy četné úpravy, byly postaveny nové 
střídačky, v rámci možností proběhla úpra-
va hrací plochy a byla zakoupena tabule na 
ukazatel skóre kterou uvidíme už v prvním 
jarním zápase. Oplocení areálu je další vel-
ká změna na hřišti. Oplocení hřiště nezna-
mená jeho uzavření veřejnosti, do areálu se 
dostane standardní cestou kolem zahrady 
pana Berky avšak zkrácení přes pole nebo 
kolem hřbitova bude již minulostí. Osazení 
plotem přinese výhody jak pro provoz tak 
pro sportovní a společenské účely konané 
na hřišti. Jarní část začínáme generálkou 
přes mistrovskými zápasy proti SK Družec 
doma v sobotu 14. 3. 2020 od 15:00 hodin. 
O týden později nás čeká 21. 3. 2020 výjezd 
do Kazína, zápas začíná rovněž v 15:00 
hodin. První domácí mistrák odehrajeme 
s Jenčí v neděli 29. 3. 2020 od 15:00 hodin. 
Budeme velmi rádi když nás přijdete pod-
pořit. V neposlední řadě bych moc chtěl po-
děkavat naším sponzorům bez kterých by 
Sokol Kněževes nemohl fungovat. Zvláštní 
poděkování si zaslouží p. Berka za perfektní 
přípravu zázemí a hrací plochy, p. Kettner 
Jiří a p. Peterka za zajištění občerstvení pro 
hráče a fanoušky. 

 Za TJ Sokol Kněževes, 
 vedoucí mužstva Jakub Šebesta

DEN DATUM ZÁPAS VÝKOP SRAZ

SO 14.3. K - Družec 15:00 14:15

SO 21.3. Kazín - K 15:00 13:45

NE 29.3. K - Jeneč 15:00 14:15

SO 4.4. Dobřichovice - K 16:30 15:15

NE 12.4. K - Kosoř B 16:30 15:45

SO 18.4. Nučice - K 17:00 15:45

SO 25.4. Třebotov - K 17:00 15:45

NE 3.5. K - Středokluky 17:00 16:15

NE 10.5. Drahelčice - K 17:00 15:45

NE 17.5. K - Vonoklasy 17:00 16:15

SO 23.5. Úhonice - K 17:00 15:45

NE 31.5. K - Velké Přílepy 17:00 16:15

SO 6.6. Červený Újezd - K 17:00 15:45

NE 14.6. K - Horoměřice 17:00 16:15

S+N 20.-21.6. Turnaj v Kněževsi 17:00 16:15

 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

Hasiči
Drazí čtenáři, 

první čtvrtletí nového roku je za námi, a tak 
dovolte, abych vás seznámil s naší činnosti 
v novém roce. Hned ze začátku roku jsme 
měli Výroční valnou hromadu, na které 
jsme volili nový výbor a přijímali nové 
členy. Zvolený výbor: Starosta SDH: Pavel 
Kratochvíl, Náměstek starosty: Ondřej Bot-
ka, Velitel SDH/JSDH: Václav Čefelín st., 
Hospodář: Tomáš Seiner, Jednatel: Jan Drá-
bek, Revizor: Robert Souček. Noví členové: 
Kristýna Čermáková, Petr Wágner, Karel 
Vtípil, Pavel Čermák. Po té bylo úvodní 
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DEN DATUM ZÁPAS VÝKOP SRAZ

SO 14.3. K - Družec 15:00 14:15

SO 21.3. Kazín - K 15:00 13:45

NE 29.3. K - Jeneč 15:00 14:15

SO 4.4. Dobřichovice - K 16:30 15:15

NE 12.4. K - Kosoř B 16:30 15:45

SO 18.4. Nučice - K 17:00 15:45

SO 25.4. Třebotov - K 17:00 15:45

NE 3.5. K - Středokluky 17:00 16:15

NE 10.5. Drahelčice - K 17:00 15:45

NE 17.5. K - Vonoklasy 17:00 16:15

SO 23.5. Úhonice - K 17:00 15:45

NE 31.5. K - Velké Přílepy 17:00 16:15

SO 6.6. Červený Újezd - K 17:00 15:45

NE 14.6. K - Horoměřice 17:00 16:15

S+N 20.-21.6. Turnaj v Kněževsi 17:00 16:15

slovo starosty SDH, zpráva o činnosti SDH 
a JSDH v podání Velitele, zpráva o hospo-
daření, dále plán činnosti na rok 2020. Ná-
sledovaly proslovy a přání hostů v podání 
pana starosty Kettnera, zástupců SDH Lib-
čice nad Vltavou, SDH Středokluky a HZS 

Roztoky.  Rovněž i my jsme se zúčastnili 
několika výročních schůzí v zastoupení 
Pavla Kratochvíla a Vaška Čefelína. Zajis-
té si všichni vzpomenete na silné vichřice, 
co prošly celou naší republikou. I nás se to 
týkalo. 10. 2. 2020 byl jednotce vyhlášen po-
plach PŘEKÁŽKA NA SILNICI. Jednotka 
vyjela ve složení pěti mužů. Překážku jsme 
nalezli a urychleně odstranili. Při návratu 
na zbrojnici jsme z Kladna obdrželi zprávu, 
ať pro jistotu zkontrolujeme celý náš katas-
tr. Při této kontrole jsme ještě uklidili další 
dvě překážky, které jsme nalezli. Potom 
jsme až do večera drželi pohotovost, pro 
případ další mimořádné události. Výjez-
du se účastnili: Vašek  Čefelín ml., Ondra 
Botka, Honza Drábek, Vašek Čefelín st., 
Robert Souček a jako vzdálený telekomu-
nikační most s HZS Kladno Tomáš Seiner. 
O necelý týden později, se situace s poča-
sím opakovala, ale to už byla situace pro 

nás lepší a žádný výjezd se nekonal. No 
a proto, že jsme byli v minulém roce, moc 
hodní, tak nám Ježíšek v zastoupení Letiště 
Praha a naší obce, poskytl finanční dar na 
dovybavení Jednotky. Pro čtyři členy bude-
me mít nové třívrstvé obleky, přilby, obuv 
a hlavně dýchací techniku. Takže plány na 
další období jsou jasné: absolvovat školeni 
nositelů dýchací techniky. Díky této kvali-
fikaci budou naše zásahy kvalitnější a účin-
nější. Ještě nás samozřejmě čekají opakova-
cí školení, ale o tom zase příště.

Vážení přátelé a kamarádi, z důvodu naří-
zení vlády ČR a z důvodu ochrany zdraví 
nás všech, byl zrušen termín Hasičské zába-
vy. Doufáme, že se situace brzy zlepší a bu-
deme moci zábavu uspořádat v náhradním 
termínu.
 Za SDH a JSDH, 
 Jan Drábek

Svaz žen - Klub Kněževes
 ČSž Kněževes a kultura 2019

Každý rok se se členkami ČSŽ Kněževes 
snažíme navštívit několik kulturních akcí. 
S dětmi kromě výstav na Pražském hradě 
a v Tróji, na Vyšehradě a na Petříně jsme 
byly i na Nové scéně na představení „Vidím, 
nevidím“, v muzeu Kampa na stálé výstavě 
obrazů, v Lidickém muzeu, v krásně zre-
konstruované Vrtbovské zahradě, ve Vele-
tržním paláci si prohlédnout stálou expo-
zici obrazů z celého světa. Velmi si vážíme   
p. Hympánové, díky níž  můžeme několi-
krát do roka být v divadle Semafor při na-
táčení Všechnopárty a vidět vše, ne jen se-
stříhaná vystoupení. Některé rády chodíme 
do kina – Ženy v běhu, Skleněný pokoj, Pre-
zident Blaník, Příběh vášně, Bohemia Rha-
psody; některé chodíme do Rudolfina na 
Českou filharmonii s Petrem Altrichterem 
nebo na Zkoušky orchestru s Markem Ebe-
nem. Galerie hl.m.Prahy pořádá přednášky 
na různá témata a tak není od věci některé 
z nich navštívit v Colloredo-mansfeldském 

paláci na Starém městě – i to některé z nás 
rády absolvují. Divadelní představení, to 
je kapitola sama pro sebe. Do divadel cho-
díme rády - do Karlína na Sestru v akci, na 
Broadway na Kvítek Mandragory, do Ypsi-
lonky na Medúzu. Dokonce se nám podaři-
lo sehnat lístky na nádvoří Muzea Kampa 
na představení Meda ke 100.narozeninám 
Medy Mládkové. Ve Stavovském divadle 
jsme byly okouzleny z baletů Kytice a Sólo 
pro tři . Z představení Kouzelná zem jsme 
byly hodně zklamané. Asi nejvíce v po-
slední době fandíme scéně divadla Ungelt. 
Ani jedno z představení – Miss Dietrich li-
tuje, Skleněný strop a Taneční hodiny – nás 

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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Český svaz žen Kněževes
plánované akce v roce 2020 

 Drakiáda 
v sobotu 24. 10. od 10.00 hodin 
na sportovním hřišti.
 rodinné dlabání dýní a řepy
 Halloweenská párty
v sobotu 24. 10. od 16.00 v KD
 Mikulášská besídka pro děti 
v sobotu 28. 11. od 14.00 v KD
 Předvánoční taneční zábava 
v sobotu 28. 11. od 20.00 v KD
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i pra-
rodiče.Radost dětí je naší odměnou.

nezklamalo. Pocit, že jste jako divák jen metr od herců, zpravidla 
dvou, je nepředstavitelný. A ještě jsme v předvánočním shonu stih-
ly jít na vánoční galakoncert Lucie Bílé v O2. Třešničkou na dortu 
pro naše kulturní vyžití ale je v posledních letech sousedské setká-
ní 24.prosince u naší opravené a útulné kaple. Zpívání, Vendulčiny 
verše, přání p. starosty a pospolitost všech našich občanů – to oprav-
du hřeje u srdce snad každého, kdo se zúčastní. 
 Za ČSŽ Kněževes 
 Bohdana Pavlíková

 Karneval pro děti a valentýnská 2020

Plný autobus našich občanů odjel na plá-
novaný týdenní zájezd na hory s Mírou 
Filikarem, přišla chřipková epidemie a ne-
čekané slunečné počasí s teplotami okolo  
10 stupňů začátkem února. Taková prognó-
za a my máme karneval pro děti a valentýn-
skou zábavu. Uvidíme, jak vše dopadne. 
Dětský karneval – opět téměř 70 dětí v mas-

kách a navíc miminka bez masek. Každý 
rok se divíme, co ty naše maminky a ba-
bičky zase vymyslí a ušijí. Piráti a pirátky, 
víly, princezny, kovbojové, Mr. Bean, Harry 
Potter s kolegy… Největším favoritem Ša-
rapatkovic Jeníček s Mařenkou a ježibabou 
na malém vozíčku. Laická porota vybraná 
z příchozích hodnotila a hodnotila. Letos 

jsme se rozhodly pro udílení ne 10, ale 15 
cen za masku. Hry, vystřihovánky, fou-
kací fixy, knížky , badmintony.  3 místě se 
umístili Hanička a Martínek Adamčíkovi 
(taťka šmoula a Šmoulinka), 2. místo obsa-
dil Harry Potter team (Gýnovy, Krejčová, 
Preclíkovi, Dvořáková) a 1. místo skutečně 
s převahou vyhrál pár Jeníček a Mařenka 
(Šarapatkovi). 
Hopsík se postaral o zábavné odpoledne 
- soutěže, kouzlení, zpívání a tancování ne-
bralo konce. Děti se bavily o sto šest. Po vy-
hodnocení již tradiční židličková a konečně 
papírová bitva. Tyto dva poslední body ne-
můžeme nikdy vynechat, děti si je stále žádají. 

Rychle uklidit sál, připravit stoly na večer, 
najíst, vysprchovat, převléknout se do mas-
ky a tradá na Valentýnský dospělácký kar-
neval. Bohužel teprve večer jsme na počtu 
zúčastněných pocítily neúčast horalů a ne-
mocných. Tombola velká, sál vyzdobený, 
DJ Míra Kasan hrál příjemné melodie, ale to 
nestačilo. I tak jsme se bavili dobře, masky 
dospělých opět překvapily. Velmi pracné 
-  Kinder čokoláda, Transformers a žena ve 
vaně. Karkulka s vlkem, silniční dopravní 
značky, děti z mateřské školy s p. učitelkou, 
Vrchní prchni. Ale i večer byl téměř jistý fa-
vorit – Čefelínovic velebný pán s Kelišovou. 
Dokonce přijeli na kole i s deštníkem. A jak 
to dopadlo? Na 5.místě Červená karkulka 
s vlkem (Káchovi), 4. místo Žena ve vaně  
(K.Krausová), 3. místo Transformers 
(Adamčíkovi), 2. místo obsadila Kinder čo-

koláda (Holanovi) a 1. místo si odvezl veleb-
ný pán s Kelišovou (Čefelínovi). O půlnoci 
dostaly všechny zúčastněné ženy k Valentý-
nu petrklíče. Když nám DJ zahrál poslední 
Valčík na rozloučenou, odmaskovali jsme se 
téměř všichni a hurá do práce. Ve 3 ráno byl 
sál uklizený, výzdoba sundaná a v hlavách 
se mohl rodit nápad na masky 2021.

Díky obecnímu úřadu Kněževes a dalším 
sponzorům jsme mohly i tentokrát nabíd-
nout dětem veškeré občerstvení zdarma, 
zábavu a hodnotné ceny, a večer bohatou 
tombolu a kvalitní hudbu. 
 
 Za ČSŽ Kněževes Bohdana Pavlíková

Český svaz žen – Klub Kněževes pořádá 9. ročník cyklovýletu

 KNĚŽEVES – LIDICE
v sobotu 13. června 2020
Sraz v 9.50 na nádraží Středokluky

Trasa cca 40 km pohodlnou cestou 
Kněževes-Slaný (cyklovlak), Vinařická hora,
cyklostezka okolo Kladna, Lidice , Kněževes.  

Bohdana Pavlíková (606 643 874)
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Baráčníci
 obec baráčníků Kněževes 

 činnost v roce 2019

V minulém roce baráčníci z Kněževsi usku-
tečnili na 66 akcí. Uvádíme některé z nich 
včetně dalších činností: 10 baráčnických se-
zení, 5 brigád na úpravu a údržbu Rychty 
a okolí (úprava zeleně kolem Rychty, insta-
lace nové kuchyně, televize, ledničky, zave-
dený internet, zavedena voda, odpad, nový 
komín, kamna, dřevěný překlad – velké po-
děkování místnímu OÚ), 11. 5. - realizace 
„baráčnického maratonu“ - „8. Novodobých 
Staročeských májů a veselice“, 13. 9. - pomoc 
při organizování Čajů pro seniory aneb Kně-
ževeská houba, 26.10 - spoluorganizování 
výletu pro seniory obce Kněževes – Kostelec 
n. Č. Lesy, účast v krojích na vítání občánků 
v Kněževsi, vystavovali jsme betlémy na vý-
stavě Betlémů v Kněževsi, v rámci projektu 
na rok 2019 „ochrana zvířat proti týrání“ jsme 
22. 6. zorganizovali pro občany v Kněžev-
si akci Dravci na letišti spojenou s besedou 
sokolníků, 13. 4. jsme uspořádali v Rychtě 
i pro veřejnost „Posezení s harmonikou“, 
spolupracovali jsme s MŠ a ZŠ, iniciovali jsme 
vznik tanečního souboru Kněževáčci (pod 
vedení Lucie Vomáčkové), podporovali jsme 
ZŠ na P6 (děti s autismem – osvěta baráčnic-
ké činnosti, poskytování dětských časopisů, 
kalendářů, …), dále proběhla aktualizace 
krojů a svérázů tetiček a sousedů – některé 
te mají nové vlastnoručně šité kroje, uskuteč-
nil se I. ročník v turnaji v šipkách o putovní 
„Baráčnický pohár“ (vítězem se stal Matyáš 
Rývora), schválili jsme nový symbol dětské-
ho „Médi baráčníka“, vytvořili jsme několik 
videoklipů z činnosti baráčníků, vedli jsme 
foto-archivaci,  vytvořili jsme kalendář na 
rok 2020 s baráčnickou tématikou, dopisovali 
do Kněževáka, Českého Baráčníka, eVěst-
níku, na web, pečovali o pomník padlých 
v I. a II. světové válce v Kněževsi, účastni-
li se některých akcí kněževeských spolků,  
III. župy i Veleobce, sezení a průvodu do 
Černoviček pořádaný baráčníky ze Středo-
kluk, sezení baráčníků v Lánech za účasti 
lánského starosty (spojeno s prohlídkou zá-
meckého parku), účastnili jsme se celorepub-
likových oslav baráčníků v Soběslavi, XXIV. 
župy ve Slaném, Cvrčovic, hodnotícího se-
zení baráčníků v Dobrovízi, sezení v Karlíně 
a Kladně, burzy svérázů a krojů na Veleob-
ci, 17. 7. Dne Vltavy, 18. 10. jsme uspořádali 
besedu se sousedem Novákem a tetičkou  
Růžičkovou v rámci akce „Židle pro hosta“,  
14. 9. jsme v Kamýku nad Vltavou podepsa-
li smlouvu o spolupráci se starostou města,  
15. 5. jsme se zúčastnili v Praze celostátní 
akce NAVALIS, 29. 6. nového otevření Rychty 
Veleobce v Praze po rekonstrukci, projížď-

ky po Vltavě historickou lodí „Vodouch“, 
prostřednictvím so Procházky a te Hegero-
vé jsme během roku zajišťovali informace 
o baráčnické činnosti u krajánků v zahraničí 
(pobočka v Kanadě), účastnili jsme se obec-
ních oslav 100 let ČSR a vysazení stromu 
století obcí Kněževes, účast na divadelních 
akcích v Praze, OÚ Kněževes byl odsouhla-
sen baráčnický návrh prostoru kolem Rychty 
s názvem „Plácek u Rychty“ (u příležitosti  
100 let ČSR-T.G.Masaryk), na závěr roku jsme 
při harmonice uskutečnili vánoční posezení 
s rozlučkou se starým rokem, rozšířili jsme 
členskou základnu na 51 tetiček a sousedů …

Nepodařilo se (finanční, časové a jiné dů-
vody důvody): zajistit nový prapor, vydat 
publikaci pro děti: „Kdo to je baráčník 
…“, zajet do Asijského muzea u Slaného, 
v Rychtě realizovat – novou dlažbu, elek-
triku, WC, kůlnu, přístřešek proti dešti, 
přestal se vydávat Kněževeský Baráčník 
– z důvodu GDPR, nepodařilo se na obci 
prosadit pojmenování části obce po Karlu 
Gottovi, nepodařilo se vydat knihu o ba-
ráčnické činnosti, realizovat poetická sezení 
s četbou a hudebním doprovodem určená 
i pro veřejnost. 

Poděkování: Tetičky a sousedé děkují 
všem, kteří v loňském roce podpořili ba-
ráčnickou činnost a pomohli udržet a roz-
víjet nejenom baráčnické tradice.
  
Za Vlasteneckodobročinnou obec 
Baráčníků Kněževes, Luděk Černý, rychtář

vážení přátelé,
dovolujeme si vám oznámit, 
že z důvodu nařízení vlády Čr - zákaz
konání akcí v návaznosti na šířící se 
koronavirus - jsme byli nuceni zrušit  
letošní akce 9. novodobé Staročeské máje 
a Baráčnický country bál, které 
se měly konat 23.5. t.r.

Jakmile se společenská situace zlepší – 
nahlásíme Vám náhradní termín akcí.
Věříme, že nám i nadále zachováte 
přízeň. Předem za ni moc děkujeme.

 Za Vlasteneckodobročinnou obec 
 Baráčníků Kněževes 
 Luděk Černý, rychtář
 Kněževes 20.3. L.P. 2020
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Spolek Havlíček
 Příspěvek pro časopis Kněževák 

 od sp. Havlíček

V uplynulém roce 2019 se členové spolku 
Havlíček scházeli na pravidelných čtvrt-
letních setkáních v příjemném prostředí 
vinárny Hrnčírna a věnovali se spolkové 
činnosti. Tradičně v březnu jsme přivíta-
li pozvání z MŠ a zúčastnili jsme se akce 
Noc s Andersenem s  autorským čtením 
pro děti z knihy Čapek a Čapek od spiso-
vatelky Moniky Švec Sybolové. V měsíci 
dubnu se nám podařilo zajistit vstupen-
ky do divadla Studio dva na představení 
Moje tango. Začátkem května se usku-
tečnila vyjížďka loďkou po Vltavě tema-
ticky nazvaná Pražské Benátky, která 
byla spojena s návštěvou Muzea Karlova 
mostu. Na to navázala ještě vycházka po 
Starém Městě s naší průvodkyní Janou. 
Také v květnu jsme se opět setkali v mu-
zeu a knihovně s dětmi ze 3. a 4. třídy ZŠ 
na přednášce a besedě o historii školství 
v Kněževsi a okolí. Děti si mohly pro-
hlédnout sbírkové předměty ve vitrínách 
a knížky v knihovně. U příležitosti konání 
Staročeských májů v Kněževsi, které po-
řádala Obec baráčníků Kněževes, jsme se 
zúčastnili opravdu krásného programu 
v kulturním domě. Zejména nás zaujalo 
vystoupení dětí ze souboru Kněževáčci, 
které pod vedením paní Lucie Vomáčkové 
Herdinové zatančily Českou besedu. Na 
Svátek matek se náš spolek zúčastnil Ví-

tání občánků Kněževse v kapli sv. Václa-
va. Novým kněževeským občánkům jsme 
předali Pamětní listy a malé dárky na pa-
mátku. Na pozvání spřáteleného spolku 
Dělnická beseda Havlíček z Řevnic jsme 
se zúčastnili oslav 115. výročí trvání toho-
to spolku, které se konaly 15. června 2019 
v Lidovém domě v Řevnicích.
Dále se členky spolku Havlíček jako každo-
ročně zapojily do akcí, které pořádal ČSŽ 
– Klub Kněževes pro děti: Den dětí, Drakiá-
da, dlabání dýní, Mikulášská nadílka, Dět-
ský karneval.

S Obcí baráčníků jsme se podíleli na zorga-
nizování  říjnového zájezdu pro seniory do 
Šestajovic a Kostelce nad Černými lesy, kte-
rý byl spojený s Čaji pro seniory. Také jsme 
se zúčastnili Čajů pro seniory s houbařskou 
tématikou. Děkujeme tímto OÚ Kněževes 
za finanční podporu těchto akcí, které byly 
velice podařené. 
Na listopadovém setkání členů spolku Ha-
vlíček jsme oslavili 95. výročí jeho založení 
pro Kněževes a okolí a na předvánočním 
setkání jsme loňský rok uzavřeli. I letos se 
budeme těšit, že připravované akce získají 
podporu Vás, kněževáků.   
  
 Za Spolek HAVLÍČEK, 
 Libuše Kučerová 

Zahrádkáři
 Jarní pozdrav

Jaro je pro zahrádkáře vytoužené po zim-
ním odpočinku a současně obdobím pilné 
práce. Zahrádku je potřeba očistit od loň-
ských suchých zbytků, prořezat stromy, 
keře. Záhony očistit, nakypřit a přidáním 
živin připravit na nové pěstování.
Vhodné živiny dodá především kompost. 
Kompost je jediný odpad, který lze úspěš-
ně recyklovat na kvalitní organické hnoji-
vo. Co se ze zahrady vezme, to se jí zase 
musí vrátit.
Zúrodňováním, obděláváním půdy, třeba 
jen na malém kousku země přispíváme ke 
zlepšení kvality životního prostředí.
Každý vysazený strom nám dává kyslík, 
zelené a kvetoucí plochy poskytují potra-
vu a zázemí užitečnému hmyzu a různým 
živočichům. Na zahrádce dokonce není 
žádoucí mít úplně naklizeno. V takové 

hromádce hrubého zahradního odpadu, 
kousků dřeva a pár kamenů najde útočiště 
plno zahradních pomocníků.
A pozorovat ježky, ještěrky, čmeláky, dělá 
stejnou radost, jako pozorovat rostoucí 
úrodu. Člověk a příroda jsou bezprostřed-
ně spojeni. I příroda potřebuje pomoc člo-
věka, ale hlavně člověk potřebuje přírodu.
Proto je tak nutné opatrovat a zachovávat 
zelené plochy, orné plochy pro pěstování 
zdravé potravy, lesy.Na podporu zacho-
vání zdravého životního prostředí, i na 
pomoc a podporu užitečnosti zahrádkaře-
ní, bude snad už letos přijat potřebný Za-
hrádkářský zákon. O jeho uvedení usiluje  
Český zahrádkářský svaz.

Tak ať nám přes den svítí sluníčko, v noci 
prší, ať se daří nejen zahrádkářům, ale 
nám všem. Vaši zahrádkáři vám přejí pev-
né zdraví a radost z jara a jarních svátků!

 Za ZO Zahrádkářů,
 Ludmila Uhlíková
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chovatelé
 výstava drobných zvířat

Poslední víkend v lednu se stal pro Kněže-
ves významný. A aby ne. Na internetu nebo 
v mobilních telefonech ji chovatelé zvířat 
bombardovali návštěvou výstavy drobných 
zvířat - mimo vodní drůbeže. Ta by v pro-
stotách kulturního domu nadělala paseku, 
i když, jak návštěvníci viděli, je podlaha 
pokryta fólií, v některých místech ve dvou 
vrstvách. A ti, kteří se dali zlákat, zjistili, že 
bylo na co se dívat. 46 chovatelů vystavilo 
83 králíků, 120 holubů a 33 voliér drůbeže 

/rekord výstav/. U králíků bylo vystaveno  
13 plemen ve 30 varietách, holubů 11 plemen 
v 16 varietách, drůbeže 13 plemen ve 13 va-
rietách. U holubů zaujali holubi př. Šafránka 
- brněnští voláči bílí, kteří po celou dobu vý-

stavy stáli v pozoru jako panenky, u králíků 
zaujali návštěvníky němečtí obři př. Rákose 
M. a francouzští berani př. Dologové - všich-
ni z naši organizace. U drůbeže zaujali ban-
tamky a vlašky, u kterých získal čestnou 
cenu př. Rákos R. ml. Díky příznivějším 
podmínkám byla návštěvnost o 20 % vyšší 
než v letech minulých. Všichni návštěvníci 
ocenili aranžmá výstavy (vždy se dá něco 
zlepšit) a pracnost uspořádat takovou vý-
stavu. Výstavní fundus musíme přepravit 
z Hostouně, kde díky vstřícnosti obecního 
úřadu máme fundus uskladněn (veřejně se 

omlouvám panu starostovi, kde jsem zamě-
nil jeho jméno v úvodním článku), připravit 
sál, zajistit krmení, objednat posuzovatele 
a zlikvidovat výstavu. To vše se uskutečni-
lo díky obětavosti party chovatelů, kteří pro 
návštěvníky a hlavně pro děti uspořádali 
tuto podívanou. Vždyť některé děti vidí krá-
líka nebo slepici poprvé v životě. Škoda, že 
nemůžeme předvést i jiná zvířata, která naši 
členové chovají. Děti až by odrostli, nemohli 
bychom se divit, že když zakokrhá kohout 
nebo zaštěká pes, jim to bude vadit a budou 
si stěžovat na obecních úřadech. Ještě jed-
nou děkuji všem, kteří nás navštívili, všem 
sponzorům včetně obou obecních úřadů 
a hlavně manželkám chovatelů, které nejen 
pomáhají manželům doma s chovem, ale 
pomáhají i při výstavě. Jen pro zajímavost, 
všichni členové organizace se zapojily. Jen 
od Rákosů na výstavě bylo přítomno 5 členů 
rodiny, kteří zajišťovali krmení, podestýlku 
i restauraci. Moto chovatelství: pro krásu, 
radost a užitek. Přijďte mezi nás.  
 
 J. Boukal

         Číslo sv. legitimace________ 

 

PŘIHLÁŠKA 
 

Jméno a příjmení__________________________________________________________________ 

Povolání_________________________dat. nar.____________národnost_____________________ 

Bydliště (PSČ)_____________________ulice____________________________č. domu_________ 

Okres_______________________________________________č.OP_________________________ 

Telefon do bytu_________________________________do zaměstnání_______________________ 

Chovám tato zvířata________________________________________________________________ 

Počet chovaných zvířat______________________________________________________________ 

Přijat členskou schůzí ZO dne________________________________________________________ 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen se stanovami a jednacím řádem svazu. 

 

       _____________________________________ 

        čestný vlastnoruční podpis 

 víra proti viru

Epidemie nového koronaviru se šíří po celém 
světě a česká vláda vyhlásila nouzový stav.
Výsledky těchto událostí ovlivňují život ka-
ždého z nás: školy jsou zavřené, provoz hos-
pod je omezený, bohoslužby se ruší, cestování 
se komplikuje. Strach se šíří asi ještě rychleji 
než koronavirus a u některých to vyvolává 

i paniku. Stačí se podívat na ty prázdné regá-
ly v obchodech. A strach z koronaviru situa-
ci ještě zhoršuje. Působí, že se uzavíráme do 
sebe, že druhý, hlavně cizinec nebo neznámý 
člověk, se stává podezřelým a potencionál-
ním nebezpečím. Může zničit vztahy. Strach 
a láska spolu dobře nevycházejí. Už apoštol 
Jan napsal před 2000 lety ve svém prvním 
listu: „V lásce není žádný strach. Láska, jež 
došla naplnění, zahání strach pryč“ (1 Jan 
4,18). Strach ničí lásku a láska vyhání strach. 
A víra také vyhání strach. Protože víra je také 

důvěra v Boha a s tím i důvěra v budoucnost. 
Epidemie koronaviru není konec světa! Ano, 
máme být opatrní, hlavně abychom chránili 
ty nejzranitelnější z nás a proto jsme mimo 
jiné zrušili většinu bohoslužeb. Ale nemáme 
podléhat panice a hlavně se máme modlit, 
aby epidemie co nejdříve skončila, a aby víra,
důvěra a láska zvítězily nad virem a stra-
chem.
 P. alain cleyssac 
 administrátor farnosti

církev
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Letiště Praha spouští Program ventilace pro obce nejvíce zasažené 
hlukem z leteckého provozu 
 
Praha, 11. 3. 2020 
 
Letiště Praha pokračuje v posilování protihlukových opatření a jako jedno z mála letišť na 
světě spouští program k instalaci ventilací. Ten se zaměří na vybrané obce v Ochranném 
hlukovém pásmu, které jsou nejvíce zatížené hlukem z leteckého provozu. Konkrétně se jedná 
o Přední Kopaninu, Horoměřice, Jeneč, Kněževes a Dobrovíz. V rámci programu mohou získat 
obyvatelé těchto obcí příspěvek na pořízení a montáž ventilačních zařízení. 
 
„V rámci Programu ventilace získají obyvatelé vybraných obcí možnost požádat o 100% příspěvek na 
pořízení a montáž ventilačních zařízení, která zajistí nepřetržitou výměnu vzduchu v uzavřených 
místnostech. Ventilační zařízení navíc částečné ohřívá či ochlazuje vyměňovaný vzduch v místnosti, 
čímž lze oproti klasickému větrání ušetřit značné náklady na vytápění. Díky účinné filtraci třídy F5/G4, 
kterou vyžadujeme po dodavatelích, zařízení zabraňuje pronikání prašnosti, vlhkosti, alergenů i plísní, 
a významně tak zvyšuje komfort pobytu v místnosti,“ říká Jiří Kraus, místopředseda představenstva 
Letiště Praha. 
 
Program ventilace je doplňkové opatření k projektu výměny protihlukových oken, který probíhal 
v obcích v nejbližším okolí Letiště Praha v letech 1998 až 2010. Cílem projektu výměny oken a 
balkónových dveří bylo zajistit dodržování zákonem stanovených protihlukových limitů ve vnitřních 
prostorách staveb. Letiště Praha během 12 let do projektu investovalo celkem 600 milionů Kč. 
Zatímco v zimních měsících zavedené opatření funguje, v létě jsou majitelé domů a bytů nuceni 
otevírat okna a větrat, čímž se může snížit účinnost nainstalovaných protihlukových oken.  
 
Pro zájemce o příspěvek na pořízení a montáž ventilačních zařízení připravilo Letiště Praha velmi 
rychlé a snadné podání žádosti. Stačí navštívit internetové stránky programu www.prg.aero/program-
ventilace-rd-byty, nebo naskenovat QR kód umístěný na informačních materiálech chytrým telefonem, 
který žadatele rovnou odkáže na dané stránky. Zde je možné se zaregistrovat, vyplnit elektronický 
formulář a společně s přílohami vše odeslat ke zpracování. Dotazy je možné směřovat také na 
emailovou adresu ventilace@prg.aero. 
 
Pro zájemce připraví Letiště Praha také několik setkání, v rámci kterých proběhne představení celého 
projektu a jeho podmínek. Zájemci se během seminářů budou moci rovnou do programu přihlásit. O 
termínech seminářů bude letiště s předstihem informovat. Příspěvek podléhá dani z příjmu.  
 
Další aktuální informace naleznete na Twitteru Letiště Praha @PragueAirport. 
 
Pro více informací kontaktujte: 
Roman Pacvoň 
Tiskový mluvčí Letiště Praha 
tel.:     +420 220 116 179 
mobil: +420 724 392 455 
e-mail: roman.pacvon@prg.aero 
www.prg.aero 
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 Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID 

 v době nouzového stavu

•  dodržovat základní pravidla osobní hygieny (důkladné mytí 
rukou, kýchání do rukávu, používání jednorázových kapesní-
ků) 

•  při čekání na zastávce i během cesty ve vozidle udržovat mini-
mální odstup od ostatních spolucestujících, pokud je to možné 

•  vyvarovat se fyzického kontaktu s ostatními spolucestujícími 
minimalizovat kontakt s částmi vozidla, pokud je to možné 
(např. tlačítka otvírání dveří, – řidiči městských linek na stálých 
zastávkách jsou povinni otvírat všechny dveře)

•  respektovat ochrannou zónu ve vozidle vymezenou řidičem 
•  na městských linkách nepoužívat k nástupu ani výstupu před-

ní dveře 
•  při nákupu jízdenek minimalizovat hotovostní platby (na 

všech příměstských a regionálních linkách PID lze použít plat-

bu bezkontaktní platební kartou nebo pomocí mobilní aplikace 
PID Lítačka 

•  omezit cesty veřejnou dopravou na nezbytné minimum 
•  při pozorování příznaků nemoci nepoužívat veřejnou dopravu 

vůbec .

 Kde získat informace o aktuálním

 provozu PID

Infolinka PID 234 704 560 
(pracovní dny 6:00–20:00, víkendy 8:00–18:30)
Webové stránky: www.pid.cz
Informace o jízdních řádech: 
www.pid.cz/jizdni-rady-podle-linek
Facebook PID: www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava
Twitter PID: www.twitter.com/PIDoficialni
Mobilní aplikace PID Lítačka
 Zdroj:
 Informační zpravodaj PID 06/2020

PID

 Poděkování

Děkujeme Obecnímu úřadu Kněževes, Hon-
zovi Šarapatkovi a Robertu Součkovi za 
perfektně odvedenou práci. Velkou měrou 
se v Kněževsi zasloužili o zdárný přechod 
kabelové televize od stávající firmy Elma 
Kladno na novou společnost Katro servis , 
veškerou informovanost všech našich obča-
nů o této akci, hladký průběh a hlavně vy-
tvoření smlouvy mezi našimi občany a tímto 
novým správcem kabelové televize.
 Děkujeme Bohdana a Josef Pavlíkovi

 Již se blíží jaro a s ním tradiční 

 rejdění čarodějnic

Jsme rády, že se tato tradice v naší krásné vsi 
uskutečňuje a tak i letos pokud k někomu na 
zahradu, plot, balkon, či jinam přiletí a usadí 
se čarodějnice, tak hlavně, aby nebyla styd-
livá.
Každým rokem jsou čarodějnice krásnější 
a krásnější, fantazii se meze nekladou...
Přejeme krásné teplé a slunečné jaro...
 Jana Čermáková, Magda Čefelínová

napsali jste nám Letiště
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Program ventilace přináší 
značné finanční úspory za 

vytápění vedle zvyšování 
komfortu bydlení.

Letiště Praha významně 
posiluje svá protihluková 

opatření nad rámec 
výměny oken pro obyvatele 
v okolních obcích. Jsme tak 

jedním z mála letišť na světě.

Finanční příspěvek 
proplácíme žadateli 

až následně po splnění 
všech podmínek našeho 
programu. Je tedy nutné 

počítat s prvotní investicí.

Pro žadatele Programu 
ventilace jsme připravili 

velmi rychlé a snadné 
podání žádosti.

Navštivte stránky našeho programu:
www.prg.aero/program-ventilace-rd-byty.

Zde se stačí jen zaregistrovat, vyplnit elektronický 
formulář a společně s přílohami vše odeslat.

Nabízíme 100% pokrytí 
nákladů za pořízení a montáž 

standardního ventilačního 
zařízení do staveb určených 

k trvalému bydlení, a to 
od předem prověřených 
dodavatelů, kteří splňují 

přísná kritéria kvality.

Letiště Praha nepřispívá 
na náklady, které jdou 
nad rámec standardní 

instalace (např. posílení 
hlavního jističe, náklady na 
provoz a servis ventilace či 

instalaci klimatizace).

Žádosti je možné podávat 
od 4. 3. 2020 od 16 hod. 

do 31. 5. 2020.

S dotazy se případně, 
prosím, obracejte na e-mail: 

ventilace@prg.aero.
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e-mail: roman.pacvon@prg.aero 
www.prg.aero 

Program ventilace: ochrana 
proti vnějšímu hluku
 Nabízíme finanční příspěvek (100 % uznatelných nákladů) na 

instalaci systému ventilace, který zvýší komfort v místnostech domů 
a bytů.

 Systém ventilace umožňuje nepřetržitou výměnu vzduchu při 
zavřených oknech, což významně snižuje pronikání hluku, prašnosti 
i alergenů do místnosti. Díky regulaci vlhkosti a částečnému ohřátí či 
ochlazení vzduchu lze zabránit vzniku plísní.

 Příspěvek poskytujeme vlastníkům domů či bytů v Městské části 
Praha - Přední Kopanina, či v obcích Horoměřice, Jeneč, Kněževes 
a Dobrovíz, jejichž nemovitost se nachází v Ochranném hlukovém 
pásmu Letiště Václava Havla Praha.
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 Konopiště  

Stavbu založil nedaleko svého rodového 
sídla Benešova kolem r. 1294 pravděpodob-
ně pražský biskup Tobiáš. Po vymření Bene-
šoviců přešlo Konopiště v roce 1327 na 275 
let do rukou Šternberků. V 17.–19. století se 
pak v držení Konopiště vystřídala celá řada 

vlivných šlechtických rodů. V roce 1887 kou-
pil zámek s celým panstvím od Lobkoviců 
František Ferdinand d´Este, od r. 1896 ná-
sledník císařského trůnu. Zavedl v zámku 
vodovod i elektřinu, dal zámek přestavět 
v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil 
v krajinářský park.
Zámek se do dnešní doby zachoval v po-
době, jakou dostal při této poslední pře-
stavbě. Má čtyři návštěvnické okruhy 
a také vnitřní vybavení zůstalo v co nej-
větší míře stejné, jako za doby, kdy zámek 
obýval František Ferdinand s rodinou. Více 
na www.zamek-konopiste.cz. p. Bareš

 Práce našich dětí

Tip na  
výlet
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Klimatizace do vybraného prostoru za velmi 
výhodnou cenu pro prvních 20 žadatelů!

VĚTRÁNÍ 
zdarma a bez papírování

* Praha – Přední Kopanina, Horoměřice, Jeneč, Kněževes, Dobrovíz

LETIŠTĚ PRAHA VYHLÁSILO PROGRAM VENTILACE:  
OCHRANA PROTI VNĚJŠÍMU HLUKU* 

Co je to větrání s rekuperací? 
Je to systém větrání, při kterém nemusíte otevírat okna 
a přitom se doma cítíte dobře. 

K čemu vám bude?   
Neuslyšíte hluk letadel, ušetříte za teplo a budete dýchat zdravější vzduch.

Co to bude stát? 
Neplatíte nic, vše potřebné vyřídí Entalpa.

T: 731 012 209 E: letiste@entalpa.cz

BEZ 
ZTRÁTY 
TEPLA!

ŽÁDNÝ 
HLUK 

LETADEL!

DÝCHÁTE 
ZDRAVÝ 

VZDUCH!

VOLEJTE
731 012 209 

PIŠTE
letiste@entalpa.cz

specialista na větrání a klimatizaci

Kolbenova 931/40b (vchod z ulice Na Černé strouze)
190 00 Praha 9 – Vysočany



8.února 2020
Dětský karneval 
a večerní valentýnská 
maškarní


