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

24. 12. od 15.30
Vánoční sousedské setkání 
- Kaple sv. Václava

31.12. od 9.45
Silvestrovský fotbálek na  
fotbalovém hřišti

14. 1.  
Myslivecký ples v KD

28. - 29. 1. 
Výstava drobného hospodářského 
zvířectva v KD 

25. 2. od 14.00
Karneval pro děti v KD

25. 2. od 20.00 
Valentýnská maškarní zábava 
pro dospělé



obecní úřad
Usnesení oÚ
Zápis z Ustavujícího zasedání Zo kněževes, 
konaného dne 24. 10.2022 od 19 hodin  
v kulturním domě v kněževsi

•  Předsedajícím zasedání byl nejstarší člen 
ZO, tedy pan Stanislav Kettner.

•  Před zahájením zasedání bylo členům ZO 
(při prezenci) předala paní Bohdana Pav-
líková osvědčení o zvolení členem ZO.

•  Pan Kettner konstatoval, že zasedání bylo 
řádně svoláno tak, aby se v souladu se 
zákonem o obcích konalo do 15 dnů ode 
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů 
soudu na neplatnost voleb nebo hlasová-
ní. Žádný návrh nebyl podán. Informace 
byla na úřední desce OÚ Kněževes zve-
řejněna v souladu se zákonem po dobu 7 
dní, a to od 11. 10. 2022 a současně byla 
zveřejněna na elektronické úřední desce.

•  Pan Kettner z prezenční listiny konstato-
val, že je ZO usnášeníschopné; bylo pří-
tomno všech 15 nově zvolených ZO.

•  Dále pan Kettner vyzval zastupitele 
obce ke složení slibu. Upozornil je, že 
odmítnutí slibu nebo složení slibu s vý-
hradou má za následek zánik mandátu.            
Všichni ZO slib složili v souladu s plat-
nými zákony a bez výhrady.

•  Dále pan Kettner určil mandátní  komisi 
ve složení: Ing. Klára Vlčková, pan Vác-
lav Čefelín a pan Robert Souček. Man-
dátní komise potvrdila  platnost mandá-
tu všech přítomných ZO.

•  Pan Kettner určil  ověřovatelem zápisu 
pana Roberta Součka a pana Milana Čer-
veného; zapisovatelkou Ing. Václavu Vlč-
kovou; za členy návrhové komise pana 
Romana Holana, pana Jakuba Šebestu 
a Ing. Kláru Vlčkovou; za členy volební 
komise pana Ing. Petra Wagnera (před-
seda) a dále pana Tomáše Seinera a paní 
Bohdanu Pavlíkovou.

•  Pan Kettner seznámil přítomné s návr-
hem programu v souladu s pozvánkou.

 program:

1)  ZO navrhuje zvolení jednoho místosta-
rosty pro obec Kněževes.

2)  ZO Kněževes v souladu se Zákonem o 
obcích navrhuje, aby pro výkon funkce 
starosty  byl člen ZO dlouhodobě uvol-
něn.

3)  ZO navrhuje tajnou volbu starosty, 
místostarosty a členů rady obce. Volba 
předsedů výborů a komisí bude veřejná. 

4)  Volba starosty, místostarosty, předsedy 
Finančního výboru, předsedy Kontrol-
ního výboru, předsedy Komise školské, 
kulturní a sociální, předsedy Komise in-
formační a předsedy Komise pro rozvoj 
obce a životní prostředí.

5)  Schválení měsíčních odměn pro mís-
tostarostu, členy rady obce a členy za-
stupitelstva obce.

6)  Usnesení.
7)  Závěr.

•  Hlasování ZO o návrhu Programu usta-
vujícího zasedání: návrh programu byl 
schválen všemi přítomnými hlasy.

•  Následovala volba starosty obce, navržen 
byl pan Stanislav Kettner, který s kandi-
daturou souhlasil a byl zvolen 11 hlasy.

 nadále se nový starosta ujal vedení 

 ustavující schůze Zo

volba místostarosty obce: navržena byla 
Ing. Václava Vlčková, která souhlasila  
s kandidaturou a byla zvolena 10 hlasy.

volba 3 členů rady obce (tajnou volbou):
Zvoleni:
pan Petr Dobiáš  (10 hlasů pro) 
pan Milan Červený  (11 hlasů pro) 
pan Robert Souček  (11 hlasů pro) 

volba členů Finančního výboru (aklamací):
Zvoleni:
pan Robert Souček (předseda)  14 hlasů pro  
(pan Souček se zdržel)
pan Jakub Šebesta  14 hlasů pro
(pan Šebesta se zdržel)
pan Ing. Stanislav Poklop  14 hlasů pro
(pan Ing. Poklop se zdržel) 

slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
24. října byli na usta-
vujícím zasedání 
zastupitelstva obce 
Kněževes zvoleni 
starosta, místosta-
rostka, rada obce, 
finanční výbor, kont-

rolní výbor a komise obce. Jedinou změnou 
je složení rady obce, kde pana Ing. Poklopa 
vystřídal Petr Dobiáš. Finance má na sta-
rosti Robert Souček. Kontrolní výbor vede 
pan Ing. Petr Wagner, Informační komisi 
vede Jakub Šebesta, Školskou komisi vede 
Bohunka Pavlíková, Rozvoj obce a životní 
prostředí vede Milan Červený.

V září začal podzimní úklid obce a trvá 
dodnes. Většina veřejných prostranství je 
uklizena, bylo odvezeno mnoho fůr listí, 
které padá stále dál a proto byl prodloužen 
provoz skládky biologického odpadu až do 
půlky prosince. I tam došlo k úpravám po-

vrchu. Některé úklidové stroje zapůjčil obci 
pan MIlan Červený. V nadcházejícím zim-
ním období se o chodníky bude starat obec, 
silnice má na starosti firma Ondry Botky. 
Doufám, že sjizdnost bude dobrá jako vloni.  
Posypový materiál máme zajištěn. 

Jednáme o opravě obrazu sv. Václava v kap-
li. Obraz by si zasloužil větší opravu neboť 
rám je napaden dřevokazným hmyzem. Po-
ptávku jsme zadali dvěma restaurátorům. 
Úkolem příštího roku bude podstatné sníže-
ní energetické náročnosti v obecních objek-
tech. Vím, že to nebude najednou, ale  začít 
musíme. Velká zátěž je na zdravotním stře-
disku, kde se bude muset vytápění razantně 
změnit, neboť spotřeba je enormní. I veřejné 
osvětlení projde úpravou, když chceme, aby 
se svítilo, tak to musí být úspornější. Určité 
úspory dosahujeme vypínáním do 1.00 do 
4.00 hodin, ale je to stále málo. 
V minulém  čísle Kněževáka jsem Vás in-
formovat o finančním příslibu Letiště Praha 
v rámci Dobrého sousedství. Příslib se stal 

skutečností, v průběhu prosince dojde k 
podpisu smlouvy a poté bude na náš účet 
převedeno 815 000 Kč. Tato částka nám po-
může udržet obec na určité úrovni. Letiště 
Praha pravděpodobně v příštím roce přispě-
je na provoz MŠ částkou 250.000 Kč. Touto 
částkou pomůže obci v dalším rozvoji. Od 
1. 1. 2022 se spolupráce mezi letištěm, obcí 
a MŠ podstatně zlepšila díky nové paní ře-
ditelce Olze Procházkové, novým vedením 
letiště a obcí. Je naším cílem, aby děti cho-
dily do MSˇrády a veselé. Rozpočet MŠ je 
na příští rok vyrovnaný; 762.125 Kč. Obec 
bude hospodařit v roce 2023 s vyrovnaným 
rozpočtem cca 13 mil Kč. Tento návrh bude 
schvalován 12. 12. 2022 na veřejném zasedá-
ní, které bude v KD od 19.00 hodin. Pevně 
věřím, že se nám v příštím roce podaří se-
hnat víc peněz na příjmu, tak bude možnost 
navýšit i vydání. Musíme společně posu-
nout Kněževes vpřed.

Stanislav Kettner
starosta obce
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paní Hympánová Venuše 14 hlasů pro
(paní Hympánová se zdržela)

volba členů kontrolního výboru (aklamací):
Zvoleni:
pan Ing. Petr Wagner (předseda) 14 hlasů pro 
(pan Ing. Wagner se zdržel)
pan Tomáš Seiner  14 hlasů pro
(pan Seiner se zdržel)
pan  Roman Holan  14 hlasů pro
(pan Holan se zdržel)
pan  Libor Pittermann  14 hlasů pro
(pan Pittermann se zdržel)
pan  Petr Dobiáš  14 hlasů pro
(pan Dobiáš se zdržel)
paní Ing. Ivana Plevová  14 hlasů pro
(paní Ing. Plevová se zdržela)

volba předsedy komise školské, kulturní a 
sociální (aklamací):
Zvolena:
paní Bohdana Pavlíková  14 hlasů pro
(paní Pavlíková se zdržela)
Členové:
Ing. Václava Vlčková
Ing. Klára Vlčková
paní Ivana Roučková
Ing. Kristýna Wagnerová

volba předsedy komise informační 
(aklamací):
Zvolen:
pan Jakub Šebesta  14 hlasů pro
(pan Šebesta se zdržel)
Členové:
pan Jan Drábek
pan Tomáš Seiner
Ing. Klára Vlčková
Mgr. Luděk Černý
Ing. Jan Šarapatka
Ing. Vladimír Bareš

volba předsedy komise pro rozvoj obce a 
životního prostředí (aklamací):
Zvolen:
pan Červený Milan  14 hlasů pro
(pan Červený se zdržel) 
Členové:
pan Ing. Petr Wagner
pan Petr Dobiáš
pan Václav Čefelín   
pan Roman Holan  

ZO schválilo skutečnost, že v souladu se
Zákonem o obcích bude starosta obce 
dlouhodobě uvolněn (15 ZO pro).
ZO schválilo jednoho neuvolněného
místostarostu obce (15 ZO pro).

hlasování o měsíčních  odměnách  neuvol-
něným členům zastupitelstva ve výši:
místostarosta   15. 000,- Kč
člen Rady obce   1. 442,- Kč
člen Zastupitelstva obce  511,- Kč
Odměny jsou při dolní možné hranici. 
(12 hlasů pro, 2 se zdrželi – pan Ondřej Bot-
ka a pan Tomáš Seiner, 1 proti – pan Libor 
Pittermann). 
ZO schválilo všemi přítomnými hlasy, že 
předsednictví a členství ve výborech a komi-
sích nebude finančně ohodnoceno.

Usnesení ZO bylo schváleno všemi 
přítomnými hlasy.
V Kněževsi 30. 10. 2022

Zapsala:  Václava Vlčková
ověřovatelé zápisu: pan Robert Souček
a pan Milan Červený

Usnesení č. 1 ze zasedání Zastupitelstva 
obce kněževes; konaného dne 21. 11. 2022

 Zo schvaluje:

•  Rámcovou kupní smlouvu mezi PETRO 
– NOVA s.r.o. a obcí Kněževes u Prahy 
za účelem nákupu pohonných hmot pro 
potřeby obce. Pan Červený poskytne obci 
zdarma nádrž s tankovacím stojanem. 

•  Návrh Rozpočtového opatření č. 6/2022.
•  Žádost paní M. Kašparové o odkoupení 

pozemku parc. č. 454 o výměře 3m2 dle 
GP č. 781-2/2022 vyhotoveného p. M. Šaf-
rem. Oznámení prodeje  pozemku bude 
zveřejněno na úřední desce.

•  Prodej speciálního cisternového automo-

bilu Škoda 706 RTH CAS 25 PZ 8303. Dle 
Znaleckého posudku Ing. Oty Kuhna č. 
0261/044/22 činí cena 73.075,- Kč včetně 
DPH.

•  Žádost ředitele ZŠ Středokluky o finanč-
ní dotaci na školní aktivity (ZO souhlasí 
všemi přítomnými hlasy v částce 50.000,- 
Kč s tím, že bude předloženo vyúčtování 
této částky).

 Zo  bere na vědomí: 

•  Uzavření nové smlouvy na správce ČOV 
Tuchoměřice – Kněževes od 1. 1. 2022.

•  Připomínkování zastupitelů pro sesta-
vení Rozpočtu obce pro rok 2023, který 
bude schvalován na příštím ZO.

•  Dar Letiště Praha ve výši 815 tisíc Kč na 
zvelebení obce.

•  Zprávu IK (Ing. J. Šarapatky) o stavu no-
vých webových stránek obce. Webové 
stránky budou schvalovány na Plenár-
ním zasedání 12. 12. 2022.

•  Zprávu starosty obce o změně cen vodné-
ho a stočného I. Vodohospodářské, s.r.o..

•  Rozbor pro úpravu vytápění Zdravotní-
ho střediska Kněževes.

•  Oznámení Letiště Praha o plánované rea-
lizaci stavby „Poldr Kněževes“ a v rámci 
toho nabízí adekvátní náhradní výsadbu 
dřevin. Zastupitelé předloží náměty a 
připomínky k této výsadbě.

 Zo postupuje Fv:

•  Předložený návrh pro dotace místním 
spolkům na rok 2022. Výše dotace bude 
schvalována na příštím ZO.
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obecní knihovna
 vÝroČÍ aUTora

václav kliment klicpera  
23. 11. 1792 – 15. 9. 1859
Narodil se v Chlumci nad Cidlinou a vy-
učil se řezníkem. Roku 1808 zanechal ře-
mesla a studoval na gymnasiu v Praze; 
roku 1813 začal studovat filosofii, kde roku 
1819 získal aprobaci pro humanitní obory 
gymnázií. 25. března 1816 byla na jevišti 
Stavovského divadla v Praze uvedena jeho 

rytířská hra „Blaník“. Roku 1819 se stal hu-
manitním profesorem v Hradci Králové. 
Mezi jeho žáky patřili Karel Jaromír Erben 
a Josef Kajetán Tyl. V Hradci Králové žil 
do roku 1846, kdy odešel do Prahy vyučo-
vat na Akademické gymnázium. Aktivně 
se zúčastnil revolučního roku 1848 a byl 
zvolen poslancem za Chlumec a Hradec 
Králové. Roku 1850 se stal školním radou a 
členem České královské společnosti nauk. 
Roku 1852 byl jmenován ředitelem gym-
názia, ale 1853 byl, pod záminkou vyšet-
řování studentských aktivit, penzionován. 

V Praze k jeho žákům patřili Jan Neruda, 
Vítězslav Hálek, Vojta Náprstek, Miro-
slav Tyrš. Napsal celkem 57 divadelních 
her. Jeho pohřeb na pražských Olšanských 
hřbitovech se stal tichou národní demon-
strací. Výběr z díla: Divotvorný klobouk, 
Hadrián z Římsů, Rohovín Čtverrohý, Ve-
selohra na mostě, Zlý jelen, Žižkův meč, 
Ženský boj, Loketský zvon. 

 p. bareš, knihovník

informační komise
 kněževeský e-věstník online přihlašování

Připomínáme, že pokud víte o někom, kdo by měl 
o obecní informace zájem, může se online přihlá-
sit k odběru novinek na webu naší obce www.
knezeves.cz na odkazu PŘIHLAŠENÍ K ODBĚRU 
NOVINEK. Zde je možné zadat svoji e mailovou, 
mobilní telefonní číslo anebo obojí a to dle toho, o 
jaký informační kanál máte zájem, zda o emaily, 
SMS a nebo obojí.
 ing. Jan Šarapatka 
 Informační komise obce Kněževes

 nová e-mailová adresa kněževáka

Rádi bychom vás informovali, že máme aktiv-
ní novou e-mailovou adresu pro zasílání pří-
spěvků do obecního časopisu Kněževák. Své 
příspěvky můžete posílat přímo na tuto adresu  
knezevak@knezeves.cz, nebo osobně přinést na OÚ. 
Děkuji všem dopisovatelům, kteří do Kněževáka 
přispívají, všem fotografům, kteří neúnavně fotí 
a své fotky posílají do časopisu. Vám všem patří 
velký dík, protože bez vás všech by to nešlo.

barbara kubů 
 šéfredaktorka

 poděkování 

13. září tohoto roku se po 
zrestaurování vrátila na naši 
Kapli  socha sv. Václava a 
6. prosince byl na strop zavě-
šen krásný křišťálový lustr, 
který věnoval pan Vlasta Sta-
něk s manželkou. 
Patří jim za to velké poděko-
vání, protože jeho rozsvíce-
ním ještě více vynikly malby 
na zdech a stropě Kaple, které 
pocházejí z roku 1904 a byly 
odborně odkryty před téměř 
10 lety.                                                   
 Jménem OÚ v Kněževsi
 václava vlčková
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obrazová připomínka z vítání občánků
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napsali  
jste nám
 připomínka babího léta z 13. 9. 2022

Pan Pavel Bareš nám poslal fotografie z 
usazování sochy sv. Václava (po opravě) 
zpět na kapli.  red.

 vzpomínka na

 ing. Jaroslava

 boukala

Koloběh každo-
denního živo-
ta doprovázejí 
různé zprávy - 
dobré, neutrální, 
ale i ty špatné. 
Právě mezi ně se 

v měsíci červenci zařadila velmi smutná 
zpráva, že nás navždy opustil dlouholetý 
občan, úspěšný chovatel, ale především 
vzácný člověk pan Ing. Jaroslav Boukal.
Z našich řad odešel přátelský člověk, kte-
rý dokázal utvářet a upevňovat kladné 
mezilidské vztahy, přičemž nikdy nezka-
zil žádnou legraci a uměl kolem sebe šířit 
pohodu a radost. Stejně tak odvedl spous-
tu záslužné práce pro obecní úřad v Kně-
ževsi i jiné instituce. 

Celý svůj profesní život pracoval v země-
dělství, což znamená propojení člověka s 
přírodou. A s přírodou je také úzce spjato 
chovatelství. V této volnočasové aktivitě 
vynikal pan Boukal jako chovatel holubů 

a drůbeže, ale i jako skvělý funkcionář 
a organizátor. Byl členem speciálního 
klubu chovatelů holubů ČESKÝCH STA-
VÁKŮ, kde zastával dlouhé roky funkci 
pokladníka. Druhou jeho odbornou akti-
vitou v oblasti chovatelství byl chov sle-
pic. Konkrétně WYANDOT ZLATÝCH, 
na které řadu let obhajoval plemenný 
chov. V obou odbornostech získal řadu 
významných ocenění. 

Téměř třicet let plnil funkci předsedy 
základní organizace ČESKÉHO SVAZU 
CHOVATELŮ HOSTOUŇ, dále byl jed-
natelem okresní organizace ČESKÉHO 
SVAZU CHOVATELŮ KLADNO a v ne-
poslední řadě se stal členem kontrolní 
komise ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU ČESKÉ-
HO SVAZU CHOVATELŮ.
Nadšení, chuť a možnost být prospěšný 
pro své okolí výrazně ovlivňovala pod-
pora rodiny a především manželky Karly, 
která mu byla vždy oporou. 
Na všechno už nyní bohužel zbývají jen 
vzpomínky, nicméně příjemné a milé, 
které budou dlouho přetrvávat v myslích 
všech jeho přátel.

 V hluboké úctě Michal rákos

 poZvánka spolku chovatelů

Spolek chovatelů vás zve na výstavu 
drobného hospodářského zvířectva, 
která se koná 28. - 29. 1. 2023 v KD 
Kněževes a přeje všem klidné Vánoce 
a šťastný Nový rok 2023.

 Terénní sociální služba podpora 

 samostatného bydlení rozšiřuje své 

 působení a nabírá další klienty 

 v oblasti praha - západ
Sociální služba podpora samostatného by-
dlení poskytuje službu dospělým lidem s 
mentálním znevýhodněním. Pomáhá jim 
žít běžným životem ve vlastním domově 
s cílem rozvíjet individuální schopnosti a 
dovednosti, znalosti a kompetence a posílit 
sebedůvěru v životě v přirozeném prostře-
dí. V současné době má volnou kapacitu a 
hledá další nové klienty, kteří by tuto služ-
bu využili. Působí ve Středočeském kraji v 
celém okrese Praha – západ.

Jaké je poslání služby podpora samostat-
ného bydlení? 
Sociální služba „podpora samostatného by-
dlení“ pomáhá řešit situaci člověka v jeho 
přirozeném prostředí. K lidem se zdravot-
ním znevýhodněním přichází asistent do 
jejich domovů a pomáhá v těch situacích, 
v kterých pomoc potřebují. S čím nejčastěji 
asistenti pomáhají? Nejčastěji jde o pomoc 
s domácností, s hospodařením s penězi a 
rozpočítání příjmu, o pomoc s nákupem, 
s vařením, s cestováním, s doprovody na 
úřady či k lékaři, pomoc v komunikaci s 
okolím, rodinou, pomoc při rozhodování v 
běžných životních situacích. 

pro koho je ideální terénní služba –  
podpora samostatného bydlení?
Pro každého, kdo má zájem se osamostat-
nit a žít ve vlastním bytě, ale i pro rodinu, 
která má dospívajícího člověka a chce ho 
připravovat na samostatný život. Služba je 
vhodná i pro neformální pečující, kteří po-
třebují pomoci s podporou doma pro svého 
blízkého. 

kde můžete službu využít? 
Nově pokrývá celou rozsáhlou oblast Pra-
ha – západ od Průhonic po Roztoky. V tom-
to okrese nenajdete jinou organizaci, která 
by tuto terénní službu lidem s mentálním 
znevýhodněním poskytovala.

Jak na to, když víte, že službu potřebujete:
Zavolejte Zuzaně Bajerové, tel. 604 800 757 
a řekněte, že vy nebo váš blízký potřebu-
jí podporu.  Naši sociální pracovníci vám 
řeknou možnosti spolupráce nebo vás na-
směrují na jinou vhodnou službu. Pokud 
vám je nad 18 let a i vy patříte mezi ty, kteří 
tuto službu potřebují, neváhejte tuto nezis-
kovou organizaci kontaktovat. 

Zapojte se, pomáhejte s námi:
Dobrovolnictví a přirozené síťování – Pro 
naše klienty jsou důležité přirozené sociál-
ní kontakty a vztahy v komunitě, jejíž jsou 
součástí, a v které bydlí. Uvítáme proto 
dobrovolníky, kteří mohou být dlouhodo-
bější oporou a ukáží klientům možnosti 
zapojení do běžných komunitních aktivit. 
Společná návštěva kulturní nebo sportov-
ní akce, výlet, návštěva zájmových krouž-
ků jsou možnosti, jak může dobrovolník 
a klient využít společně stráveného času. 
Ideální je pravidelné dlouhodobější dobro-
volnictví např. 1 – 2x měsíčně.

partnerství pro sociální službu podpo-
ra samostatného bydlení portus – Aby-
chom mohli rozšířit službu do celého 
regionu Praha – západ, potřebujeme i 
finanční, případně materiální podporu. 
Finance od dárců využijeme na mobilitu 
asistentů pro rychlejší přesun v členitém 
regionu (financování pohonných hmot, 
případně zakoupení či zapůjčení vozu 
uvítáme). Prostředky by byly využity 
také na plat asistenta vyčleněného pro 
klienty, kteří se nachází v tíživé finanční 
situaci a podporu potřebují, ale nemohou 
si dovolit službu zaplatit. Jedná se ze-
jména o klienty, kterým stouply v rámci 
zdražování náklady a nejsou schopni si 
potřebnou asistenci financovat. Na péči 
pro nebonitní klienty potřebujeme vyhra-

kontakt: Zuzana Bajerová 
604 800 757
Psb@portus.cz
www.portus.cz 
Portus Praha z.ú. 
www.facebook.com/PortusPraha
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Mateřská 
škola
 podzim v naší školce 

Během září jsme se společně sžívali a adap-
tovali na nový školní rok a říjen v mateřské 
škole zakončila bojová hra na téma Hallo-
ween. Děti celé dopoledne řádily v převle-
cích a při pobytu venku plnily úkoly, které 
byly rozmístěny na stanovištích po celé 
zahradě. V průběhu listopadu jsme hledali 
novou kolegyni na pozici „školní asistent“. 
Děkuji všem zájemcům, kteří se přihlásili. 
Opravdu si zájmu pracovat v naší mateř-
ské škole vážíme. Od 1.1. 2023 je tedy při-
jata na dobu určitou nová kolegyně, která 
je hrazena z projektu Šablony – OP Jan 
Ámos Komenský. Ráda bych touto cestou 
ještě poděkovala panu Šarapatkovi a panu 
Kobrovi za zprovoznění webových stránek 
školy (materskaskola.knezeves.cz).

8. 11. jsme zažili zajímavé dopoledne 
se zážitkovým programem Šifra mistra 
Brailla. Navštívili nás lektoři z občanského 
sdružení Beluška s vodícím psem. Děti se 
hravou formou seznámily s pomůckami 
pro nevidomé a jejich nelehkým životem, 

zároveň poznaly, jak důležitý pro ně je psí 
kamarád.  10. listopadu jsme na celý den 
zaměstnali skvělou fotografku, která děti 
fotila s vánoční tématikou na objednání 
rodičů. 
23. listopadu se u nás ve třídě rozprostřel 
vesmír – pozvali jsme k našemu tématu 
mobilní planetárium a dětem byl promítán 
film o vesmíru.
1. prosince děti společně s učitelkami vy-
zdobily kulturní dům na mikulášskou 
besídku. Děkujeme velmi Svazu žen Kně-

ževes, který nám daroval částku 1200,- Kč 
pro děti (výtěžek z akce). 5.12. jsme si užili 
mikulášskou besídku s panem Pečenkou a 
potom nás poctil svou návštěvou sv. Mi-
kuláš s čertíkem. Děti byly statečné a před-
nesly Mikulášovi krásné básničky i písnič-
ky. Domů odcházely s bohatou nadílkou.

ve středu 7. 12. jsme se vydali autobusem 
na výlet do Štěchovic, kde již po 21. pro-
bíhá každoroční výstava betlémů a byli 
jsme pozváni od pana faráře do muzea ve 

dit 0,5 – 1 úvazek asistenta. 
Ročně se pohybujeme v část-
kách od 150.000 do 300.000, 
měsíčně min. 15.000 Kč. 
Asistent pomáhá klientům 
vyřídit především příspěvek 
na péči. Příspěvek asistent 
zvládne vyřídit pro 2–5 kli-
entů za zhruba 3 měsíce.

Portus Praha je nezisková or-
ganizace, která vznikla v roce 
2001. Od té doby vybudovala 
dva objekty chráněného bydlení 
s celoročním provozem pro 19 
klientů, Sociálně-terapeutickou 
dílnu Slapy. V současné době 
již také provází a pomáhá sa-
mostatnějším klientům pomocí 
terénní služby a v neposlední 
řadě provozuje sociální podnik 
DOBROTY S PŘÍBĚHEM, 
vyhlášený skvěle naloženými 
sýry a utopenci. Portus Praha 
je zakladatelem a hlavním koor-
dinátorem celostátní benefiční 
kampaně AKCE CIHLA, která 
z původně pražské sbírky ex-
pandovala do řady měst v celé 
republice.
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Základní 
škola
 vánoční praha

Ve čtvrtek 7. 12. 2022 jsme se vypravili se 
čtvrtou třídou do Prahy. Sraz byl ráno ve 
škole v Kněževsi a společně jsme vyrazili 
na autobus. Po několika přestupech jsme se 
ocitli na Zámeckých schodech, po kterých 
jsme se dostali nahoru na Pražský hrad. 
Výhled na Prahu děti upoutal, zvlášť se lí-
bil pohled na Petřínskou rozhlednu. 

Prošli jsme kolem Baziliky sv. Jiří, která je 
jedním z nejstarších českých kostelů a po-
hřebištěm Přemyslovců. Na třetím nádvoří 
Pražského hradu jsme si prohlédli balkon, 
z kterého promlouvají k občanům prezi-
denti a sochu sv. Jiří, bojujícího s drakem. 
Velkou zajímavostí byl Mrákotínský mo-
nolit vysoký 15, 42 m, který se podařilo na-
instalovat až na podruhé.

Po zhlédnutí střídání hradní stráže jsme 
se Nerudovou ulicí přesunuli ke Karlovu 
mostu, po kterém jsme přešli přes Vltavu. 

Na Staroměstské mostecké věži děti spočí-
taly ledňáčky, minuli jsme nejužší dům v 
Praze a vycházku ukončili na Staroměst-
ském náměstí. 

Po prohlídce Pražského orloje a dvaceti 
sedmi křížů na památku českých pánů, 
jsme přešli Pražský poledník. Našli jsme 
si zde chvilku na odpočinek, někteří si za-

koupili trdelník, snědli ho pod ozdobeným 
vánočním stromem a poté jsme se vydali 
na zpáteční cestu. 
Počasí nám přálo, občas vysvitlo i sluníčko, 
vycházka se vydařila a těšíme se na příští 
akce.
 iva Farová

věži kostela sv. Jana Nepomuckého. Děti se 
dozvěděly mnoho zajímavých informací a 
zblízka poznaly hru na varhany, byla jim 
otevřena křtitelnice a věřím, že si odnesly 
mnoho krásných zážitků.
15. 12. se rozloučíme se starým rokem a 
popřejeme si pohodové Vánoce na před-
vánočním setkání u rozsvíceného stromu 
před budovou MŠ a těšíme se na nové zá-
žitky v novém roce 2023, kdy nás čeká pla-

vání, hravé lyžování a mnoho dalších akcí.
20. prosince nás ještě přijede pobavit di-
vadélko Paleček s představením „Vánoce, 
Vánoce, kouzelný čas“ a těsně před prázd-
ninami 22. 12. 2022 si rozdáme dárky pod 
vánočním stromkem ve třídě. Přejeme 
krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023. 

 olga procházková  
 a celý kolektiv MŠ Kněževes
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 práce dětí

Paní učitelka Iva Farová nám poslala fotky prací žáků 3. a 4. třídy. 
Svícny z keramické hmoty vyráběly děti ve 4. třídě.
 iva Farová a emil Červený

spolek
havlíček
 příspěvek od spolku havlíček 

Členové spolku Havlíček  na svém posledním letoš-
ním zasedání zhodnotili uplynulý rok a věnovali se 
plánu činnosti na rok 2023. Kromě jiného bychom se 
rádi podíleli na uspořádání výletu pro kněževeské ob-
čany, který by po několika letech mohl zaujmout jak ty 
starší, tak i mladé rodiny s dětmi. Věříme, že se nám 
podaří s ostatními spolky a za podpory vedení obce 
tuto akci uskutečnit. 

Spolek Havlíček přeje všem krásné a pokojné prožití 
Vánoc a úspěšný rok 2023 s přáním pevného zdraví, 
štěstí a život v míru.

 Za spolek Havlíček
 L. kučerová
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 podzimní sezonu roku 2022 máme 

 za sebou, pojďme shrnout jak se 

 a-týmu dařilo

Nutno podotknout že III. třída okresu Praha-
-západ je velmi kvalitní soutěž která se po-
souvá každý o několik krůčků výše. Týmy, 
které minulou sezonu hráli ve spodní části 
tabulky značně posílily a mužstva, která 
padala dolů z vyšší soutěže také mají svou 
kvalitu. I v této konkurenci však Kněževes 
statečně bojuje a rozhodně nedělá ostudu. 
Smolný až krutý výsledek z prvního zápasu 
z Černošicemi vystřídali cenné výhry v Hos-
tivicích a doma s Vonoklasy. Dobré výkony 
proti lídrům tabulky značí, že v plné sesta-
vě má Kněževes dobrou kvalitu. Za zmínku 
určitě stojí vyhrané domácí derby se Středo-
kluky, kde zápal měl náboj od začátku do 
konce. Velká škoda přišla v zápasech s Jenčí 
a v Nučicích, kde jsme bohužel díky absencí 
klíčových hráčů a neproměňování vylože-
ných šancí bod nezískali. Poslední 2 zápasy 
proti Dobříči a Horoměřicím však dopadli 
pro Kněževes vítězně a tak se nacházíme v 
tabulce na 9. místě se ztrátou 2 bodů na 5. 
místo. Na konci podzimní části proběhla tra-
diční rozlučka V Maštali. 

Týden po posledním zápase jsme opět po 
roce vyrazili na paintball s účastí 20 kluků. 
Během podzimu doplnili náš tým bratři 
Ondra a Richard Mezerové a Luka Trifu-
novič, kteří rozšířili naši mladou základnu 
fotbalistů. 

Během podzimu jsme také navázali spolu-
práci se Sokolem Hostouň. Díky této spolu-
práci opět můžete vidět malé fotbalisti tréno-

vat a hrát zápasy na hřišti v Kněževsi. Pevně 
doufáme že tato spolupráce bude dlouho-
dobá a umožní zachovat a podpořit fotbal v 
naší vsi. Musíme zmínit také aktivitu kluků 
ze staré gardy, kteří odehráli 3 velmi kvalitní 
zápasy. 

V říjnu také Sokol Kněževes uspořádal kon-
cert oblíbené kapely TYPáci, který navštívilo 
přes 160 lidí. V dubnu a v říjnu příštího roku 
se opět můžete těšit na jejich vystoupení v 
Kulturním domě. Na březen před startem 
sezony připravujeme akci Vítání jara, která 
proběhla prvně v roce 2019. Nejbližší akcí je 
tradiční Silvestrovský fotbálek 31.12. 2022 od 
9:45 na fotbalovém hřišti.

Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě a 
pokud by jste se chtěli zapojit, tak nás nevá-
hejte kontaktovat. Děkujeme všem sponzo-
rům a příznivcům za podporu, bez vás by to 
nešlo.

Za TJ Sokol Kněževes vám přejeme krásné 
prožití vánočních svátků a šťastný vstup do 
nového roku.
 Jakub Šebesta 
 Vedoucí týmu

TJ sokol 
kněževes
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církev
 připravte cestu páně…

Tichý, radostný, rozjímající, milosti-
plný adventní a vánoční čas, čas nám 
daný darem jako možnost urovnat 
vztahy s bližními, ale i  s Bohem. – At-
mosféra ve společnosti je nyní napjatěj-
ší kvůli zdražování, věřím ale, že lid-
ský život není poměřován jen penězi 
a hmotnými věcmi, ale má i duchovní 
rovinu, která svojí hodnotou přesahu-
je věci pozemské. Od života přijímáme 
mnoho radostných a obohacujících zá-

žitků, a tak podobně jsme vystaveni i 
situacím nelehkým a těžkým a snaží-
me se jim čelit a vyrovnávat se s nimi. 
– Advent nás připravuje na narození 
Krista, Syna Božího. Ano, Vánoce jsou 
svátky Boží - ne svátky zboží. Ať vás 
Boží pokoj a lidská radost provází tím-
to posvátným časem.
Jan Křtitel nás vybízí: „ Připravte ces-
tu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá 
propast bude zasypána, hory i pahor-
ky budou srovnány; co je křivé, bude 
přímé; hrbolaté cesty budou rovné a 
každý tvor uzří spasení Boží.“ (Luká-
šovo evang. 3 kp.)
 r. Wesleyová

Den Datum Zápas start
NE 19.3. K – Kněževes (Rakovník) 15:00
NE 26.3. K - Hostivice 15:00
SO 1.4. Vonoklasy - K 16:30
NE 9.4. K - Dobřichovice 16:30
SO 15.4. Třebotov - K 17:00
NE 23.4. K - Kosoř B 17:00
SO 29.4. Červený Újezd - K 17:00
NE 7.5. K - Velké Přílepy 17:00
SO 13.5. Středokluky - K 17:00
SO 20.5. Jeneč - K 17:00
NE 28.5. K - Nučice 17:00
NE 4.6. K - Horoměřice 17:00
SO 10.6. Černošice - K 17:00
SO 17.6. Dobříč - K 17:00

Vánoce v Husov  sboru v Tuchom icíchě ěř

Přejeme požehnané Vánoce a srdečně vás zveme. 

17. - 25. 12. 2022 * Betlémské světlo
 Před Husovým sborem bude možnost připálit si svíčku od 

Betlémského světla, které jsme přebrali ze skautské štafety. 

Doputovalo k nám z Betléma, z Palestiny.

24. 12. 2022 * Půlnoční bohoslužba od 22.30

25. 12. 2022 * Bohoslužba Hodu Božího vánočního od 9.30

  1.  1. 2023 *  Novoroční bohoslužby od 9.30

Aktuální informace a dění na https://www.facebook.com/husuvsbor.ccsh.3
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svaz žen - klub kněževes
 Drakiáda a Dlabání dýní a řep

15. 10. 2022 byl dlouho plánovaný termín pro Drakiádu. Do-
poledne prší a fouká vítr. Takže Drakiáda odložena. Sice jsme 
jako organizátorky přišly na tribunu na hřišti, ale „přiletěl“ 
pouze jeden rodinný drak od Chládků. A představte si, i v tom 
dešti létal. Byl vítr. Ostatní doma vyčkávali na lepší počasí.
Odpoledne v zasedací místnosti nové hasičárny dlabání dýní 
a řep. Dětí i rodičů plno, stoly zaplněné výtvory i vydlaba-
nou prstí. Mezi tím mísy s občerstvením a nápoji pro všech-
ny. Večer za úplné tmy jsme všechna umělecká díla doplnili 
rozžatými svíčkami, postavili na kamennou zídku a udělali 
si památeční foto.
Drakiáda se konala o týden později. Sluníčko, teplo, ale vítr 
nikde. Hřiště plné dračích nadšenců. Výsledek našeho sna-
žení – všichni běhali jako o život. Děti i dospělí. Ale spoko-
jenost, úsměv na tváři a dobrý sportovní pocit. Pro děti jsme 
připravily plno cen, ze kterých si mohly vybrat. Na konci 
drakiády byl prostor s cenami prázdný. Samozřejmě děti, 
stejně jako na všech našich akcích, dostaly občerstvení a pití 
zdarma. Krásné smysluplné dva dny.

 Za ČSŽ Kněževes bohdana pavlíková

 Mikulášská pro děti a taneční večer 

 pro dospělé

Konečně jsme se dočkaly. Po dvou covido-
vých letech jsme opět přivítaly děti s rodiči 
a prarodiči na mikulášském odpoledni. Děti 
hodně povyrostly. Ty, které byly před dvě-
ma lety v kočárku, dnes spokojeně kreslily, 
navlékaly korálky, zdobily perníčky, tvořily 
s medem... Čas běží neúprosně.
Iva Roučková zazpívala, děti se v refrénech 
přidávaly. „Dražba“ svícnů od dětí ze ZŠ 

i dalších drobností a hraček probíhala ži-
velně. Každé děcko si chtělo něco vybrat a 
samo zaplatit. Věci mizely před očima. Jako 
každý rok, i tentokrát všichni přítomní po-
suzovali přinesené svícny dětí i dospělých. 
A výsledek? Děti : 1. Amálka a Vašík Čefelí-
novi, 2. MŠ Kněževes, 3. Vojtíšek Vomáčka, 
4. Jáchym Pejčoch, 5. Fanda Kubů. Po pře-
dání cen nejlepším dětským tvůrcům svícnů 
nám předtančili Kněževáčci – dětská taneční 
skupina pod vedením Lucky Vomáčkové. 
Tentokrát na téma Čert a Káča. Všichni pří-
tomní tleskali do rytmu, na závěr se spoji-

li Kněževáčci s ostatními dětmi a zpívali a 
tancovali po celém sále. Dílničky - pět stolů 
se všemi možnými kreativitami – tvoření z 
medového těsta, malování perníčků, výtvo-
ry z korálků,
lepení a vybarvování a všude na podlaze 
kulturního domu mohly děti navíc pastel-
kami, fixami a tužkami kreslit na velké ar-
chy papíru. Po rychlém sklizení stolů rychle 
přesunout židličky doprostřed sálu a čekat 
na Mikuláše. Jaké ale bylo překvapení dětí, 
když z podia seskákali velcí čerti s košťaty. 
Všichni se lekli - děti i dospělí. Některé děti 
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se dost bály. Ale Mikuláš s andělem čerty zkrotil a začal děti obdarová-
vat dobrotami. Balíčky si letos Mikuláš připravil v novém hávu, uvnitř 
byla samá zdravá překvapení ( plátěný sáček s ovocem a rýžové polé-
vané chlebíčky, racio sušenky...) A konečně se také s Mikuldou a všemi 
ostatními vyfotit a hurá na rozsvícení stromu u zdravotního střediska. 
My jsme musely rychle uklidit sál, na stoly připravit červené svíčky, 
naaranžovat kolo štěstí a alespoň na hodinu domů si odpočinout.
Od 20 hodin Mikulášská taneční zábava. Již tradičně nám hrál Retro-
band Dr. Dudka. Pohodový večer nám opět zpestřili Kněževáčci. Rodi-
če je přivezli, aby nám uprostřed tanečního reje předvedli ještě jednou 
Čerta a Káču. A stejně jako odpoledne, i na zábavě jsme se na závěr vy-
stoupení Kněževáčků přidali a tancovali hada po celém sále. Oceněné 
vítězky za nejlepší dospělé svícny 1. Iva Holanová, 2. Baruš Červenko-
vá a 3. Jani Součková převzaly šampusové ceny. A mohla začít dražba 
dospěláckých svícnů. Přítomní se nechali vyhecovat a tak můžeme dě-
tem do MŠ a ZŠ přispět opět velkou částkou.

Vyvrcholením bylo opravdu bohaté kolo štěstí. Cen bylo přes 80 a lo-
sování nebralo konce. A ještě třešnička na dortu – Péťa Matyášek nám 
opět po dvou letech zatančil na hudbu Michaela Jacksona.
A kde končí peníze, vybrané při odpolední a večerní dražbě svícnů? 
Výtěžek je rozdělen dětem do naší mateřské školky a základní školy v 
Kněževsi na nákup pomůcek, kreslících potřeb, papírových čtvrtek ...
Po druhé hodině ranní jsme bleskově vytáhli s našimi polovičkami šta-
fle, odzdobili sál a hajdy na kutě.

Takový byl Mikulášský den v kulturním domě v Kněževsi 2022. A pro 
ty, kteří by si chtěli připravit karnevalovou masku , jen upřesňuji ter-
mín: Český svaz žen Kněževes s velkou podporou Obecního úřadu a 
všech ostatních sponzorů pořádá 25. února 2023 od 14 hodin dětský 
karneval a od 20 hodin Valentýnský karneval.
 Za ČSŽ Kněževes bohdana pavlíková

Žádné peklo, jen andělské dny v novém roce 
přeje ČSŽ Kněževes

P
F
2
0
2
3
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Český svaz žen klub kněževes 

akce v roce 2023
 karneval  pro děti
sobota 25. 2. od 14.00 v kD
Odpoledne plné soutěží a zábavy.

 valentýnská maškarní zábava pro dospělé
sobota 25. 2. od 20.00 v kD
K tanci a poslechu hraje DJ Giacomo. Bohaté 
kolo štěstí. Vstupné 100 Kč.

 Dětský den :
sobota 27. 5. od 10.00
na místním sportovním hřišti
Dopoledne plné soutěží a zábavy ve spolupráci 
s SDH.

 Drakiáda
 pouštění draků a jiných létajících těles : 
sobota 14. 10. od 10.00
na místním sportovním hřišti

 rodinné dlabání dýní a řepy
 halloweenská párty :
sobota 14. 10.  od 16.00 v hasičárně

 soutěž o nejhezčí vánoční svícen 
příjem svícnů do soutěže v pátek  1. 12. 
od 18.00 - 20.00 hod. v kD.
Svícny vystavíme v průběhu Mikulášské 
besídky v sobotu  2. 12. od 13.30  v KD

 Mikulášská besídka pro děti :
sobota 2. 12. od 14.00 v kD

 Mikulášská taneční  zábava
sobota 2. 12. od 20.00 v kD
K tanci a poslechu hraje skupina Premium Band, 
vstupné 100 Kč.

Za Čsž kněževes kateřina krausová 
a bohdana pavlíková 

70. výročí založení Čsž v kněževsi
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hasiči
Vážení spoluobčané,

V předvánočním čase je mou milou povin-
ností Vás seznámit s aktivitou našich hasičů 
za uplynulé období.
Ve dnech 24. a 25. září jsme se zúčastnili 
opakovacích školení velitelů a strojníku. 
Velitelé zamířili na zbrojnici Hasičů Kozi-
nec a strojníci k hasičům do Úholiček. Ško-
lení byla poutavá a dozvěděli jsme se mno-
ho nových věcí.
14. a 15. října byl Martin Dobr vyslán do 
obce Bílé Poličany, kde probíhal kurz Tech-
nik jednotky, a koncem října se naši dva 
členové zúčastnili školení velitelů družstev 
v Příbrami. Nakonec byla celá jednotka pro-
školena na BOZP pro členy jednotek SDH. 
11. října byl jednotce vyhlášen poplach na 
požár střechy v Tuchoměřicích v průmyslo-
vém areálu. Jednotka vyjížděla deset minut 
po vyhlášení. Na místo zásahu jsme dorazili 
první a začali mapovat terén. Za okamžik 

vyrazily i další jednotky a započaly haseb-
ní práce. Naštěstí to nakonec nebyl pravý 
poplach, ale jednalo se o cvičení jednotek 

v přilehlém okolí. Po ukončení cvičení nás 
místní zaměstnanci provedli celým areálem 
a seznámili se skladovacími, dílenskými a 
administrativními prostory. 

S první adventní nedělí jsme začali pořá-
dat adventní setkání u naší zbrojnice, které 
se zatím setkalo s velkým úspěchem. Díky 
rodině Svobodových ze Středokluk bylo ka-
ždé setkání zpestřené příjezdem vánočního 
auta.  Doufáme, že se tato setkání stanou 
novou tradicí a budeme se takto setkávat 
každý rok.

Na závěr mi dovolte popřát Vám všem krás-
né Vánoce a šťastný nový rok, ať je lepší než 
ten, co nám pomalu končí. 

Za SDH a JSDH Kněževes,  
Jan Drábek

Krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví do
nového roku přeje celý Sbor dobrovolných hasičů

Kněževes
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Z kroniky  
obce
 životopis předsedy Mnv

Alois Všetečka, předseda MNV Kněževes, 
se narodil 19. 7. 1902 v Úlibicích, okres Jičín. 
Jeho rodiče pracovali až do svého skonu na 

malém hospodářství; otec, aby uživil rodinu 
se 7 dětmi, pracoval v letních měsících jako 
tesař. Alois Všetečka se vyučil v Jičíně kovo-
litectví. Byl zaměstnán u různých firem jako 
soustružník kovů: u firmy Knotek v Jičíně, v 
automobilce Laurin a Klement v Mladé Bo-
leslavi. Svých znalostí v oboru letecké me-
chaniky využil u České letecké společnosti 
ve Kbelích a později na nově vybudovaném 
letišti v Ruzyni. Za okupace byl vedoucím 
učňovské dílny u firmy Deutche Lufthansa 

v Ruzyni. V této funkci zůstal po květnové 
revoluci 1945 u Československých aeroli-
nií. Po revoluci 1945 začal aktivně politicky 
pracovat, nejprve jako člen MNV. V květnu 
1946 – po volbách – byl zvolen v Kněževsi 
předsedou MNV Kněževes za Komunistic-
kou stranu Československa a tuto funkci 
zastává dodnes. 
 Z kroniky obce přepsala
 ing. václava vlčková
 místní kronikářka

baráčníci
Obec Baráčníků Středokluky a Obec Ba-
ráčníků Kněževes uspořádaly v sobotu 
26.11. L.P. 2022 Podzimní sousedské po-
sezení. Akce byla určena nejenom pro 
baráčníky, ale pro všechny občany všech 
okolních obcí. Byla to první společná akce 
tohoto druhu spřátelených baráčnických 
obcí. V Kulturním domě v Kněževsi se se-
šlo na 60 lidí, aby se pobavilo, zazpívalo, 
zatancovalo při hudbě orchestru Ladisla-
va Krupičky. 

Kulturní vsuvkou bylo vystoupení dět-
ského tanečního souboru Kněževáčci pod 
vedením Lucky Vomáčkové. Zpestřením 
byla výstava baráčnických činností, maleb 

tetičky Novotné i kolo štěstí. Pobavit se při-
jela i skupina mladých lidí z Teplic. Akce se 
konala za podpory OÚ Středokluky a OÚ 
Kněževes, za kterou děkujeme. V příštím 
roce by baráčníci chtěli akci pro občany zo-
pakovat.   

Za baráčníky ze Středokluk 
a Kněževse – Luděk Černý 

 připomínka letních dnů sportovní den

 o pohár obce kněževes

Tj Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a Svaz Žen Kněževes společně 
v sobotu 16. července uspořádaly první ročník Sportovního dne v 
Kněževsi. Účast byla vysoká a tak jsme celou sobotu strávili na fot-
balovém hřišti a poměřili síly ve volejbale, nohejbalu, badmintonu, 
tenisu, ping pongu a petanqueu.
Poměřit sportovní výkony a užít si zábavu přišlo více než 40 míst-
ních i přespolních. Soutěžili mladí i staří, týmy i jednotlivci, hráči, 
kteří pravidelně trénují i ti, kteří si daný sport přišli jen vyzkoušet. 
Mimo všechny sporty se mohl každý přihlásit i do soutěže O kně-
ževského občana, kde bylo potřeba proběhnout překážkovou drá-
hu, svou vytrvalost předvést v běhu a sílu ve zvedání medicinbalu a 

ve “sklapovačkách”. Pro děti nechyběl skákací hrad, míče na házení, 
líný tenis a opičí dráha. Po celý den byl na hřišti otevřen stánek s 
občerstvením. Hlavními organizátory akce byli manželé Wagnerovi, 
Jakub Šebesta a Bohunka Pavlíková. 

Putovní, ručně vyráběnou sošku kněževského občana si do Prahy 
odvezl Jakub Klípa. Téměř na plné čáře vyhrál Luděk Černý, který 
získal první místa v badmintonu, ping pongu a jeho tým i ve volejba-
lu. První místo za tenis vybojoval Petr Wagner a na milimetry přesně 
házel v petanqueu Jakub Vidman. Všichni podali neuvěřitelné vý-
kony a společně jsme si užili pohodový sportovní den. Doufáme, že 
prvním ročníkem to neskončí a příští rok se společně opět sejdeme 
na hřišti a sošku kněževského občana vrátíme zpět do Kněževse!

 kristýna Wagnerová
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Tip na  
výlet

 praha clam-Gallasův palác

Palác na Starém Městě pražském patří k nej-
významnějším architektonickým památkám 
Prahy. Jedná se o jedno z vrcholných děl 
barokní architektury a je skvělou ukázkou 
dobového bydlení a způsobu života teh-
dejší aristokracie. V roce 1634 císař daroval 
palác generálu Matyáši hraběti Gallasovi 
(1588–1647). Sochařskou výzdobu exteriéru 
i hlavního schodiště paláce provedl Matyáš 
Bernard Braun, výmalbu hlavního schodiš-
tě a několika reprezentačních sálů a salonů 
slavný malíř Carlo Innocenz Carlone. V roce 
1918 bylo do paláce umístěno čsl. minister-
stvo financí, v roce 1945 z vyhořelé Staro-
městské radnice Archiv hlavního města Pra-
hy. Rozsáhlé rekonstrukční práce v paláci 
probíhaly v letech 2017–2022.

Nyní je v reprezentačních sálech 1. patra do 
29. 1. 2023 výstava Josef Mysliveček, detto Il 
Boemo, která seznámí návštěvníky se skla-
datelovým životním příběhem a tvorbou. 
Součástí výstavy jsou i kostýmy z filmu Il 
Boemo a projekce Myslivečkových árií na-

točených s nejvýznamnějšími současnými 
pěvci v dobových kostýmech v divadelních 
kulisách při světle svící. Více na www.mu-
zeumprahy.cz.
P. Bareš p. bareš
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Letiště
 vánoční dárky pro blízké okolí, 

 letiště rozdělilo 18 milionů kč

V letošním roce byl po covidové pauze opět 
vyhlášen grantový program DOBRÉ SOU-
SEDSTVÍ na podporu různorodých orga-
nizací i samotných obcí a městských částí 
z blízkého okolí letiště. V rámci transpa-
rentního řízení rozdělila hodnotící komise 
18 milionů korun na podporu 68 projektů, 
které budou částečně či zcela financovány. 
Přehled podpořených projektů byl zveřej-
něn na webových stránkách Letiště Praha v 
sekci PRO NAŠE SOUSEDY. Spolupodílet 
se na rozvoji nejbližšího okolí se pro letiště 
stalo důležitou součástí firemní strategie.

 nejhezčí vánoční dárek je zážitek

Vánoce se kvapem blíží a dárky, se kterými 
sklidíte u stromečku zaručený úspěch, mů-
žete vyřešit rychle a pohodlně na pár klik-
nutí. Svým blízkým můžete darovat třeba 
skvělý komfort našich salonků a zpříjem-

nit jim tak odlet na dovolenou. V nabídce 
je i velmi exkluzivní VIP servis s odvozem 
osobním vozem až k letadlu, vaši milovaní 
si tak budou připadat jako hollywoodské 
hvězdy. Populární jsou i různé druhy ex-
kurzí, v rámci kterých můžete nahlédnout 
do zákulisí letiště. Všechny varianty a ná-
kup voucherů najdete na www.prg.aero/
darujte-nevsedni-zazitek.

 Future is Local

Future is Local je název nového obchodu na 
Letišti Václava Havla Praha, který se zamě-
řuje na podporu téměř třiceti českých a slo-
venských značek. Veškeré nabízené lokální 
zboží se vyrábí z kvalitního materiálu, udr-
žitelným způsobem a s ohledem na životní 
prostředí. Těmto aspektům odpovídá také 
samotný koncept a konstrukce obchodu, 
který cestující najdou přímo na Terminálu 
2. Obchod Future si Local nabízí módu, 
přírodní kosmetiku či dárkové předměty 
od zavedených firem, ale také začínajících 
drobných výrobců a chráněných dílen.

Zdroj: Zpravodaj Letiště Praha - Listopad 2022

piD
 nové jízdní řády vlaků 

 na rok 2023 na nádražích 

 a v infocentrech

I letos připravila organizace ROPID, ve 
spolupráci s IDSK a Správou železnic, ke 
změně vlakového grafikonu od 11. 12. 2022 
tradičně informační materiály, a to kar-
tičkové jízdní řády vlaků PID a brožuru s 

jízdními řády všech vlaků v Praze a Stře-
dočeském kraji. Oba informační materiály 
jsou opět zdarma distribuovány v síti Praž-
ské integrované dopravy na těchto místech:
infocentra PID
infocentra DPP
železniční stanice s pokladnami ČD, kam 
jezdí vlaky PID
vybraná infocentra měst a obcí

Nové jízdní řády budou také rozdávat 
informátoři PID (cca 14:00–18:00):

v úterý 6. prosince 2022 v odbavovací hale 
stanice Praha Masarykovo nádraží
ve středu 7. prosince 2022 v odbavovací 
hale stanice Praha hl. n.
ve čtvrtek 8. prosince 2022 v odbavovací 
hale stanice Praha-Smíchov
Jednotlivé kartáčkové jízdní řády i brožuru 
s jízdními řády lze stáhnout též v elektro-
nické podobě na webu www.pid.cz v sekci 
Ke stažení - Tiskoviny.

Zdroj: Zpravodaj PID 11/2022
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Mikulášská 
pro děti 3. 12. 2022


