
Veřejné mínění v obci rozvířily informace o tom, že se na volném pozemku 
u kruhového objezdu chystá výstavba supermarketu firmy Penny. Realizace takové 
stavby by znamenala významný zásah do vzhledu i života obce, proto jsme se 
zeptali starosty Rudolfa Semanského, jak se věci mají doopravdy.

Je pravda, že se na louce u kruhového objezdu 

chystá výstavba Penny marketu? Jakou roli 

v tom hraje obec?

Ano, jednatelé společnosti Penny mají vážný 

zájem zde postavit prodejnu Penny, a proto 

nejenže uzavřeli předkupní smlouvu s vlastníky 

pozemku, ale již několik měsíců jednají s obcí 

o podmínkách možné výstavby. Je však třeba 

připomenout, že zmíněná louka pod kruho-

vým objezdem byla již v osmdesátých letech 

minulého století vytipována a navržena pro 

výstavbu nákupního střediska. Možná i proto 

se do původního územního plánu, na němž se 

pracovalo od roku 1994, tento pozemek dostal 

jako komerční, s využitím právě pro výstavbu 

prodejního objektu. V nyní platném územním 

plánu obce je tak zmiňovaný pozemek navržen 

více než dvacet let, a tak je spíš překvapující, že 

až nyní na něm má být podobná stavba reali-

zována.

Jedná se o soukromý pozemek a role obce tak 

spočívá zejména v tom, stanovit v rámci mož-

ností optimální podmínky výstavby. Konkrétně 

to znamená uplatnit a prosadit požadavky 

například na umístění chodníků, veřejného 

osvětlení, zeleně, ale také minimalizovat nega-

tivní dopady této stavby zejména na obyvatele 

v nejbližším okolí.

Bude tedy stavba znamenat zásadní zásah do 

okolí?

Určitě ano, stavba do okolí zasáhne už svým 

vzhledem, neboť navždy zmizí ničím nerušený 

pohled z křižovatky směrem k Srbínu, nyní přes 

louku. Na druhou stranu je třeba říci, že stavba 

bude poměrně nízká – nižší než většina domů 

v okolí – a bude pouze v části pozemku poblíž 

již existující výstavby. Zbytek plochy bude tvořit 

parkoviště pro zákazníky doplněné o zeleň. 

S výsadbou zeleně se také počítá po obvodu 

pozemku, zejména v ulici Lomená.

K dopravnímu řešení se vyjadřuje příslušný 

odbor ORP a také policie, i zde ale dojde ke 

změnám. V ulici Choceradská přibude odbočo-

vací pruh, chodníky, přechody pro chodce a 

samozřejmě i lampy veřejného osvětlení. 

Se zásahem do okolí je pak třeba počítat po 

zahájení provozu, neboť se zde pochopitelně 

zvýší jak pohyb vozidel, tak i chodců.

rásné léto, milí čtenáři, toto číslo 

KObecního zpravodaje by vás 

mohlo inspirovat k procházkám 

a k návštěvám zajímavých míst v okolí. 

Kromě aktuálních informací z obce 

vám přinášíme tipy na výlety. Můžete 

se projít po kamenické stezce, zajet se 

vykoupat na Vyžlovku nebo na Jureček, 

kde jsou v nabídce i zajímavé gastrono-

mické lahůdky. Možná jste také nevě-

děli, že utahování matic na rozhledně 

na Vyžlovce si vyžádá dva dny nepřetr-

žité práce s úvazem na laně.

Když jsem pročítala kroniku a hledala 

zajímavá místa v Mukařově, která stála 

za návštěvu už v minulém století, 

nechyběla tam informace o domě, kde 

je pamětní deska Ph.Dr. Miroslava 

Tyrše. Ovšem on v tomto konkrétním 

domě naproti kostelu vůbec nebyl, ten 

byl vybudován až po jeho smrti a byla 

tam umístěna pamětní deska. 

Přicházíme také s prosbou. Je léto, 

všichni se snažíme využít tepla a slunce 

a zejména o víkendu, jsme na zahra-

dách, posedíme s přáteli a do toho se 

ozve sousedova motorová pila nebo 

sekačka. Obec na to pamatovala ve 

vyhlášce č. 2/2014 o veřejném pořádku, 

opatření k jeho zabezpečení a udržová-

ní čistoty v obci, kterou vám ve struč-

nější verzi přinášíme na straně 3. 

Nedělní klid se nedá vynutit, ale dá se 

požádat o sousedskou a lidskou sluš-

nost a ohleduplnost. 

Prázdniny jsou v plném proudu, a tak, 

abychom nezapomněli na školu, přiná-

šíme vám rozhovor s ředitelkou muka-

řovské základní školy Janou Novotnou.  

Poslední strana časopisu bývá infor-

mační, a protože hasičskou sirénu jsme 

v uplynulém období slyšeli několikrát, 

můžete si přečíst, kam SDH Mukařov 

vyjížděl. 

Užijte si léto, rodinu, pohodu, dovole-

nou, srdečně vás zdravím.

Renáta Kiara Vargová

V čísle dále najdete:

Vydává Obec Mukařov - ročník 2 - číslo 4 (červenec/srpen 2016)

www.mukarov.cz

pro Mukařov, Srbín a Žernovku
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Zastupitelstvo obce Mukařov (ZO) zasedá jednou měsíčně, zpravidla 

každé druhé úterý v měsíci. Zápisy ze zasedání jsou uveřejňovány na 

úřední desce obce Mukařov a na webových stránkách www.mukarov.cz. 

Z jednání Zastupitelstva obceNázor zastupitele
Co Vám v naší obci nejvíce vadí a jak 

byste to doporučoval změnit?

Ing. Petr 

Doležel,

zastupitel za 

SDH Mukařov

Vážení spoluob-

čané, dostal 

jsem příležitost 

odpovědět na 

tuto otázku. Svojí 

povahou jsem člověk, který si vybere 

spíše rčení, že sklenice je poloplná, než 

že sklenice je poloprázdná – tudíž ihned 

poukazovat na problémy a kritizovat 

není moje krevní skupina. Nechci se také 

opakovat v dlouhodobých tématech: 

nepořádek u popelnic, bytové domy, 

rychlost v obci, obecní policie, rozbité 

cesty apod., o jejichž řešení jsme již 

v minulých číslech Obecního zpravodaje 

informovali.

Co vnímám jako příležitost na zlepšení? 

Hluk o víkendu a pohoda bydlení. Zde 

bych apeloval na dodržování obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2014 o veřejném 

pořádku. Jednoduše v neděli se prostě 

neseká tráva, neřeže dřevo, nedělá se 

nadměrný hluk. 

Volně pobíhající psi nemají v obci co 

dělat, majitel je musí mít na vodítku. 

Pokud by pes někoho napadl, pak se 

majitel psa vystaví riziku žaloby a 

odškodnění za újmu napadenému 

v řádu statisíců korun českých.

Kvalita vzdělávání žáků v naší základní 

škole. Obec Mukařov spolu s ostatními 

okolními obcemi investovala desítky 

milionů korun do zlepšení infrastruktu-

ry školských zařízení. Nyní nastal čas 

zaměřit se také na kvalitu vzdělávání 

žáků základní školy. Měřítkem kvality 

může třeba být úspěšnost žáků v přijetí 

na střední školu, pořadí školy v různých 

testech znalostí či prohlubování spolu-

práce se společností Scio v projektech 

zaměřených na srovnání či ověření zna-

lostí, přípravu na přijímací zkoušky, 

dotazníkové šetření na klima školy a 

rozvojové aktivity atd.

Parkování na ulici. Nedávno jsme pro-

jížděli hasičským vozem v užší uličce a 

od poškození našeho auta nás dělilo 

několik centimetrů. Příště bychom tako-

vou pevnou ruku mít nemuseli. Buďte 

ohleduplní a pamatujte, že nevíte, jaké 

auto potřebuje projet. 

Na červnovém zasedání zastupitelé vyslechli 

informaci o postupu úpravy a přemisťování 

problematických stání kontejnerů na sepa-

rovaný odpad. Byli informováni také o 

posouzení statiky staré budovy mateřské 

školy, kde odpadává omítka z atiky. Na zákla-

dě sond provedených statikem se potvrdilo, 

že se jedná o problém, který se týká pouze 

povrchových vrstev a nehrozí žádné vážnější 

poškození budovy. Oprava bude provedena 

v průběhu prázdnin. O postupu příprav na 

otevření nové budovy přišly na zasedání refe-

rovat pracovnice mateřské školy. Řešila se i 

nutnost finanční kompenzace vyšší ceny za 

dovážené obědy, která bude dotována z roz-

počtu obce. Diskutovalo se také o možnosti 

navýšit výhledově školné. Školka bude o 

prázdninách uzavřena, 31. 8. bude mít Den 

otevřených dveří v nové budově.

Zastupitelé se rozhodli odložit záměr opravy 

mostku v ulici V Údolí, neboť skutečná cena 

opravy je téměř dvojnásobná, než byl původní 

odhad. Na jednání se dostavili zástupci firmy, 

která připravuje projektový záměr stavby 

supermarketu Penny market v Mukařově, 

aby zodpověděli otázky zastupitelů. Ti se poté 

dohodli, že se stanovisku ke stavbě Penny mar-

ketu budou věnovat na zvláštní schůzce, na 

které projednají podmínky plánovací smlouvy, 

která by v maximální míře kompenzovala 

negativní důsledky, jež s sebou stavba 

a provoz supermarketu ponese.

Zastupitelé schválili záměr vypracování územ-

ní studie v lokalitě OV 21 a OV 23 Žernovka 

s tím, že studie musí být zpracována v souladu 

se zněním nového územního plánu, který má 

být schválen v nejbližších měsících. Pod-

mínkou výstavby v této lokalitě a dalších roz-

vojových územích na Žernovce je navíc vyřeše-

ní zásobování pitnou vodou, na kterém se 

mohou developeři finančně spolupodílet. 

I další rozhodnutí souvisí s vodovodem – 

zastupitelé odsouhlasili, že u nového vodovo-

du na Srbíně bude obec financovat napojení 

jednotlivých domů pouze do poloviny příští-

ho roku. Ti, kdo se rozhodnou napojit později, 

ponesou celé náklady na osazení vodoměrné 

soustavy. 

Zastupitelé schválili přijetí dotace ze 

Středočeského fondu rozvoje obcí a měst 

na financování instalace plynového topení 

a výměny zbylých původních oken v objektu 

v Příčné ulici 61. Jednomyslně byl schválen i 

závěrečný účet obce za rok 2015. Záměr pře-

stavby domu č.p. 8 v Srbíně na dům o 4 

bytech zastupitelé odložili na zvláštní jednání. 

Kateřina Čadilová

Bude v Mukařově Penny market?

Má obec nějaké požadavky, které musí stavba 

splnit?

Jak již bylo zmíněno, obec může požadovat a 

korigovat věci, které jí přísluší z pohledu pravo-

mocí a zákona. Bude-li dodržen stavební zákon 

a podmínky územního plánu, těžko můžeme 

žádat, aby stavba byla například „o trochu 

menší“, nebo jinak otočená. Stejně tak nelze 

než respektovat vyjádření dopravního odboru, 

policie, případně Krajské správy komunikací a 

ŘSD, které posuzují a schvalují dopravní řešení.

No a už vůbec nelze například říkat: „A my 

bychom zde raději obchodní řetězec XY“. Jinými 

slovy, obec požaduje splnění těch podmínek, 

které může v rámci své pravomoci stanovit a 

které byly částečně vyjmenovány výše.

Mimoto, protože tato stavba nepřinese 

samozřejmě jen výhody, má obec právo 

požadovat určitou kompenzaci za zatíže-

ní a negativní dopady. 

O tom, bude-li tato kompenzace řešena 

formou nějaké veřejně prospěšné stav-

by, nebo složením finančního příspěvku 

na rozvoj obce, se ještě stále vedou jed-

nání. Již nyní lze ale říci, že se jedná o 

poměrně významnou částku do obecní-

ho rozpočtu.

Ví se už, kdy by měla být stavba zaháje-

na?

Zájmem stavebníka je začít co nejdříve, 

samozřejmě ale záleží, jak dlouho potr-

vá, než získá všechna potřebná povolení.

Děkuji za rozhovor,

Kateřina Čadilová 

Dokončení ze strany 1
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PROSÍME, V NEDĚLI NE

Většina z nás si pamatuje na hluk z nedávné technopárty ve Slušticích. Každý 

chce mít trochu klidu, přinejmenším o víkendu nebo o svátcích. A nejen na to 

pamatuje Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku. Vyhlášku schválilo 

Zastupitelstvo obce Mukařov dne 10. 6. 2014 a zde přinášíme souhrn z ní plynou-

cích pravidel a opatření, která se dotýkají všech občanů Mukařova. V plném znění 

je vyhláška k dispozici na webových stránkách obce.

vegetaci tvořící součást veřejné zeleně.

4) Chovatelé a vlastníci drůbeže a jiného 

hospodářského zvířectva jsou povinni 

zajistit, aby se drůbež či jiné hospodář-

ské zvířectvo volně nepohybovalo na 

veřejném prostranství v zastavěných 

částech obce.

Opatření v souvislosti s pořádáním akcí 

spojených s hudební produkcí

1) Činností, která by mohla narušit veřejný 

pořádek na území obce nebo být v rozpo-

ru s dobrými mravy, ochranou bezpeč-

nosti, zdraví a majetku, se pro účely této 

obecně závazné vyhlášky rozumí pořádá-

ní akcí spojených s hudební produkcí živé 

nebo reprodukované hudby na volném 

prostranství na místech, která nejsou 

určena k jejich pořádání, pokud hudba či 

projevy účastníků akce jsou slyšitelné i na 

dalších než sousedních pozemcích. Za 

tyto akce se nepovažují akce, na něž se 

vztahují zvláštní zákony (např. zákony o 

volbách do zákonodárných sborů a orgá-

nů územních samosprávných celků, 

zákon o právu shromažďovacím, apod.) a 

akce rodinného charakteru (např. svatby, 

oslavy, promoce, atd.).

2) Akce uvedené v odst. 1) lze pořádat na 

území obce za následujících podmínek:

a) Akce lze v zastavěném území obce pořá-

dat v době:

- v pátek, v sobotu a ve dnech, po kte-

rých následuje den pracovního klidu, 

od 8.00 hod. do 24.00 hod., 

- v ostatní dny od 8.00 hod. do 22.00 

Vymezení činností, které by mohly naru-

šit veřejný pořádek v obci, nebo být 

v rozporu s dobrými mravy, ochranou 

bezpečnosti, zdraví a majetku:

a) znečištění ulic a jiných veřejných pro-

stranství,

b) volný pohyb psů na veřejném pro-

stranství,

c) volný pohyb drůbeže a jiného hospodář-

ského zvířectva na veřejném pro-

stranství,

d) ničení a poškozování obecní zeleně, 

např. okrasných dřevin, lámá-

ní větví či jiné poškozování 

zeleně, včetně technických 

prvků veřejné zeleně,

e) provádění jakékoli výsadby na 

plochách veřejných pro-

stranství bez souhlasu Obce 

Mukařov nebo vlastníka 

pozemku,

f) rušení nočního klidu hlasitý-

mi projevy, zvuky a hudbou 

včetně pořádání veřejných 

hudebních produkcí,

g) používání hlučných zařízení 

mimo dobu stanovenou 

touto vyhláškou,

h) táboření a stanování na veřej-

ných prostranstvích mimo 

vyhrazená místa,

i) vylepování plakátů, informačních a 

reklamních tiskovin mimo vyhrazené 

plakátovací plochy.

Udržování veřejného pořádku a čistoty 

na ulicích a jiných veřejných pro-

stranstvích, ochrana veřejné zeleně

1) Každý je povinen počínat si tak, aby 

nezpůsobil znečištění ulic a veřejných 

prostranství.

2) Kdo způsobí znečištění ulice či veřejného 

prostranství, je povinen znečištění 

neprodleně odstranit.

3) Každý je povinen počínat si tak, aby 

nezpůsobil znečištění nebo poškození 

veřejné zeleně a obecního mobiliáře, 

např. laviček, košů, informačních tabulí. 

Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:

- stát, zastavit nebo jezdit motorovými 

vozidly

- rozdělávat oheň

- stanovat mimo místa k tomu určená 

bez souhlasu vlastníka či správce veřej-

né zeleně vysazovat nebo ořezávat 

hod.

b) Organizátor či pořadatel akce oznámí 

konání akce Obecnímu úřadu Mukařov, a 

to nejpozději 10 dnů před jejím konáním. 

V oznámení musí být uvedeno:

- jméno, příjmení a bydliště, název či 

sídlo organizátora akce a osoby opráv-

něné jednat jeho jménem,

- jméno, příjmení a bydliště, název či 

sídlo pořadatele akce,

- druh akce, den a místo jejího konání,

- dobu zahájení a ukončení akce,

- předpokládaný počet účastníků akce,

- opatření, která organizátor a pořadatel 

akce provede, aby akce nenarušila 

veřejný pořádek,

- způsob zajištění zneškodnění a likvida-

ce odpadů vzniklých v průběhu akce,

- způsob zajištění zdravotních a hygie-

nických potřeb účastníků akce,

- souhlas vlastníka, případně 

uživatele nemovitosti, na 

níž se má akce konat.

c) Pořadatel akce je povinen 

zajistit pokojný průběh a ukon-

čení akce a dostatečný počet 

způsobilých a náležitě pouče-

ných osob starších 18 let 

k zabezpečení jejího pokojné-

ho průběhu a ukončení (pořa-

datelská služba). Pořadatel 

akce je povinen zajistit, aby 

členové pořadatelské služby 

byli přítomni v průběhu konání 

celé akce a byli označeni vidi-

telným nápisem „Pořadatelská 

služba“.

Regulace hluku, hlučných činností a 

ochrana nočního klidu

1) Dobou nočního klidu se pro účely této 

obecně závazné vyhlášky rozumí doba 

od 22:00 hodin do 6:00 hodin. V této 

době je každý povinen zachovávat klid a 

omezit hlučné projevy.

2) Omezení podle odst. 1 se neuplatní ve 

dnech 31. 12. a 1. 1.

3) Každý je povinen zdržet se v zastavě-

ných částech obce o nedělích a státem 

uznaných svátcích činností spojených 

s užíváním strojů a zařízení způsobují-

cích hluk. Pro účely této obecně závazné 

vyhlášky se těmito stroji a zařízeními rozu-

mí provozování benzinových travních 

sekaček, motorových pil, cirkulárek, křovi-

nořezů, brusek, sbíjecích kladiv, kompre-

sorů apod.

Součástí vyhlášky je mapka, která vymezuje 

veřejná prostranství. Ta je k dispozici na 

webových stránkách obce.

Renáta Kiara Vargová
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Mukařovská kecka po čtyřicáté
Čtyřicátý ročník Mukařovské kecky si 

nechal ujít málokdo. V sobotu 28. květ-

na v osm ráno to před místní sokolov-

nou vypadalo tak, že kdo má ruce a 

nohy, k tomu batoh, psa nebo dítě, ten 

se vydal na cestu. 

Na výběr byly trasy 7, 15 nebo 25 km. Kdo 

se zapsal, mohl hned vyrazit na cestu ozna-

čenou fáborky. Během cesty každý účast-

ník sbíral razítka do „průkazky“ na stanoviš-

tích rozmístěných na trase. Tam se také 

nabízely koláčky a chlazené nápoje k občer-

stvení. Na stanovišti „u jezírka“ nechybělo 

tradiční opékání buřtů a aktivity pro děti.

Co obnášela příprava jubilejního ročníku 

Kecky? „Na přípravě, zajištění a průběhu 

pochodu se kromě členů výboru TJ Sokol 

Mukařov podílelo dalších 25 lidí,“ řekla nám 

Jaroslava Kapustová z TJ Sokol Mukařov. 

„Letos jsme s přípravou začali již v únoru. 

Bylo potřeba zajistit výrobu „keciček“ a pe-

čení tradičních koláčků, zorganizovat dob-

rovolníky na kontroly a na start, psaní a tisk 

diplomů a dalších tiskopisů, značení tras, 

zajištění občerstvení. Poděkování patří i 

Obecnímu úřadu za podporu a panu sta-

rostovi za pomoc při zhotovení brožurky a 

diplomů. 

A protože se jednalo o jubilejní ročník, ne-

chali jsme vyrobit pro účastníky propisky 

s potiskem 40. ročníku Mukařovské kecky. 

Pro nejmladší a nejstarší účastníky na tra-

sách pochodu jsme připravili netradiční 

perníkové diplomy,“ vyjmenovala paní 

Kapustová většinu činností, které museli 

sokolové s pomocníky nachystat.

Zmínila se také o brožurce k 40. výročí, kte-

rou připravila s pomocí dalších pamětníků 

začátků pochodu. „Čtyřicet let trvání po-

chodu je úžasné číslo. Kolik lidí se za tuto 

dobu podílelo na jeho přípravě a průběhu. 

Někteří již mezi námi nejsou, mladší vystří-

dali starší, ale všichni pomáhali s nadšením 

a proto všem patří velké poděkování za 

jejich pomoc,“ dodala paní Kapustová. 

Na jednom ze stanovišť pomáhala také Eva 

Brůhová, která před čtyřmi desetiletími 

akci s místními pionýry založila. „Mé poci-

ty? Samozřejmě, že nostalgie. Také radost z 

toho, že něco, čemu člověk dal základ, po-

kračuje i bez něj a takovou dobu. Emotivní 

bylo shledání po letech s některými účast-

níky pochodu a vzpomínání. Děti, které 

tenkrát pomáhaly, šly pochod už se svými 

dětmi. To je moc pěkný pocit a pohlazení 

po duši,“ svěřila se Eva. Chválila také sokoly 

a hasiče jako organizátory akce. Na kontro-

le si prý s kamarádkami zavzpomínaly, jak 

kdysi malovaly mapky a pekly koláče.

Pochodu se letos zúčastnilo 631 pochodují-

cích. Nejvíce účastníků bylo na trase 7 km – 

398. Trasa 15 km jich přilákala 198 a na 

nejdelší trasu 25 km se vydalo 35 lidí. Všem 

organizátorům Kecky patří obrovský dík.

Petra Batók

Dětský den na Žernovce
Jako každý rok, tak i v letošním roce připra-

vili hasiči z SDH Žernovka ke Dni dětí krásné 

sobotní odpoledne plné her, soutěží a po-

hádek. Samozřejmě nechyběla ani ukázka  

hasičské techniky .

Myslím, že všem organizátorům této krás-

né akce patří velké poděkování nejen za 

dokonalou přípravu, ale i za aktivní vyplně-

ní volného času dětí se svými rodiči, a to 

přímo v místě, kde bydlí.

Eva Hegyiová

Dětský den s hasiči 2016
Je už tradicí, že v první dekádě června 

pořádáme pro děti z Mukařova a okolí 

populární den s hasiči. Letos jsme byli 

příjemně překvapeni velkou účastí dětí 

a jsme rádi, že 240 dětských návštěvní-

ků se dobře bavilo a užilo si svůj den.

Pro děti jsme připravili dvanáct základních 

soutěží včetně oblíbeného malování na 

tvář. Všechny soutěže podporovaly rozvoj 

obratnosti, šikovnosti a trpělivosti. Pro vel-

kou popularitu jsme zopakovali ukázku 

kynologického výcviku policejních psů, kte-

rou zajistil Rudolf Semanský. 

Z minulých let máme velmi dobrou odezvu 

na ukázku techniky a vybavení integrova-

ného záchranného systému ČR. Proto tato 

technika nesměla chybět ani letos.

Každý rok se snažíme Dětský den s hasiči 

obohatit o něco zajímavého. Letos to byla 

ukázka z období Třicetileté války, kdy pan 

Viktor Macháček se svým týmem představil 

tradiční hostinec a kuchyni na tehdejším 

bojišti. Vystaveny byly rovněž dobové zbra-

ně a děti si mohly upéct tehdejší pochout-

ku – pšeničnou placku. 

Dalším zpestřením byla akrobatická ukáz-

ka modelu vrtulníku brilantně provedená 

Tomášem Stárkem mladším. Opatrnosti 

bylo třeba, neboť model běžně létá rychlos-

tí 150 km/h, takže naučit se jeho bezpečné 

ovládání není záležitost na půl dne. 

Nechyběl požární útok mladých hasičů na 

papírový domeček, kdy naši mladí hasiči 

dokázali, že umí ovládat základní hasičské 

pomůcky a jsou schopni úspěšně zlikvido-

vat požár. Dětský den s hasiči se nesmí obe-

jít bez tradiční pěnové show, a tak závěr 

dětského dne patřil dovádění v pěně a ná-

sledném sprchování studenou vodu. 

Členové Sboru dobrovolných hasičů 

v Mukařově připravili chutné občerstvení 

pro soutěžící a jejich doprovod. Letos jsme 

nabídku občerstvení obohatili o domácí 

jahodou a vanilkovou zmrzlinu z cukrárny 

ze Srbína. Příprava, vlastní průběh, ale ani 

úklid po tak náročné akci by se nedal reali-

zovat bez pomoci našich aktivních členů, 

ochotných spoluobčanů i sponzorů, kteří 

nás finančně či věcně podpořili. Jejich se-

znam najdete na našich webových strán-

kách www.hasicimukarov.cz. Všem, kdo 

se podíleli na bezproblémovém průběhu 

Dětského dne s hasiči 2016, patří naše díky.

Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov

a zastupitel

Foto: Tomáš Kouba

Foto: Miloš Horák

Foto: Milan Veselý
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Mukařov jako turistická destinace

postaven dům nový. Dne 22. 7. 1923 byla na 
dům umístěna pamětní Tyršova deska. 
V tomto konkrétním domě, jak ho známe dnes, 
Tyrš vlastně vůbec nikdy nebyl, protože byl 
postaven až po jeho smrti.

Za Miroslavem Tyršem přijížděl na návštěvu 
tehdejší šéf opery Národního divadla Karel Ko-
vařovic, který tu složil „čtverozpěv“ s názvem: 
„Ať žije tichý Mukařov a v něm dobří lidé.“ 

V Mukařově na Budech stávala zájezdní hospo-
da, kde při opravě fasády bylo odkryto vyobra-
zení různých erbů. Říkávalo se tu „Na posled-
ním penízi“.  

Co nabízelo okolí  

V kronice Mukařova se píše o zajímavých výlet-
ních místech, která se doporučovala turistům 
navštívit. Například přes Žernovku vede důleži-
tá 50. rovnoběžka. Mezi Kozojedy a Štíhlicemi 
byl vrch s názvem Kozí hřbet, kde se pásla 
stáda polodivokých koní, chovaných pro pří-
padné válečné potřeby. Na návsi ve Svojeticích 
byla podle kroniky dřevěná zbrojnice z roku 
1842, ve Struhařově bývala tvrz, která patřila 
Mikuláši Kolovratovi z Myšlína. Název obce Stru-
hařov je podle činností, které se zde prováděly, 

Když moji prarodiče kupovali v šedesátých 
letech pozemek v Mukařově, aby si postavili 
chatu, babička si pochvalovala, že je tu dobrý 
vzduch, a že se traduje, že těmito místy prochá-
zí nějaký vzdušný pás z Krkonoš, který sem při-
náší nejen čerstvý vzduch, ale také výrazně 
chladnější klima oproti nedaleké Praze.   

I zápisy v kronice dokumentují, že začátek 
druhé poloviny minulého století zaznamenal 
nebývalý turistický ruch, dojížděli sem nejen 
rodiny s dětmi, ale i důchodci na zotavenou. Oli-
vova léčebna v Říčanech byla například posta-
vena primárně pro léčbu respiračních chorob 
dětí. Čistota vzduchu je zde podle mnohých 
pramenů srovnatelná s Lázněmi Jeseník. 

Turistické atrakce

V mukařovské kronice jsou zaznamenána 
významná místa, která stojí za to navštívit. 
V první řadě je to kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, o kterém jsme podrobně psali v loň-
ském prosincovém čísle Zpravodaje. 

Dále pak v původním domě setníka Tučka 
naproti kostelu pobýval v letech 1878–1879 
Prof. Ph.Dr. Miroslav Tyrš (1832–1884). Tento 
původní starý dům byl v roce 1915 zbourán a 

Během šedesátých a sedmdesátých let minulého století nastal největší rozmach 

Mukařova a jeho okolí coby rekreační oblasti. V roce 1976 zde byl stejný počet 

rekreačních chat jako obytných domů. 

Historické letní plavecké okénko

V šedesátých letech jsme se chodili s rodiči 
koupat do tehdy ještě funkčního bazénu 
v lese zvaném ŽOS. Ten kousek lesa každý 
z Mukařova zná. Bylo to  jediné místo ke kou-
pání, kde bylo mělko, kde se mohl neplavec 
brouzdat vodou a přitom se přidržovat šik-
mé, betonové stěny bazénu.

Další možnost koupání byla v Louňovicích na 
Požáru a v Louňovicích na druhé hrázi v Lou-
ňováku. Část rybníku byla už tehdy písčitá a 
na travnaté pláži byl dokonce kiosek a za 
hrází toalety. Nejdále to bylo na Vyžlovku. 
Tam jsme jezdili autobusem nebo na kole. 
Bývaly tam dřevěné převlékárny, dřevěný 
kiosek a betonový vodník, který je tam 
dodnes.

Koupání aneb jak jsem se naučil plavat a skákat „šipku“

Tam jsem se konečně naučil ve čtrnácti letech 
plavat. Před tím jsem sice „Vyžlovák“ brázdil 
na lehátku, nebo s kruhem, ale čtrnáctiletý 
plavec s kruhem, to už byla trochu ostuda.

Ještě to léto jsem začal o prázdninách chodit 
se spolužákem do lomu v Srbíně.

Ten lom je opravdu pouze pro plavce a posky-
toval další možnosti zdokonalení plavání. 
V lomu se totiž dalo skákat do vody z výstup-
ků, které vznikly těžbou kamene. Pokud byl 
stav vody nižší, byl první výstupek nad hladi-
nou téměř sedm metrů. Tento výstupek 
poskytoval poměrně bezpečný skok z kolmé 
stěny a my, zkušení plavci, jsme jej skákali jedi-
ně šipkou po „hlavě“. Na protilehlém břehu 

vždy seděly nějaké dívky a pozorovaly nás.

Další skok zvaný Od borovice byl přes osm 
metrů nad hladinou a ne každý si na něj trou-
fl. Skokan se musel řádně odrazit, aby přesko-
čil kameny, které prosvítaly nízko pod hladi-
nou. Od borovice skákali jenom ti zkušení a 
samozřejmě vždy po hlavě. Posledním sko-
kem byl skok po nohou až z plošiny nad 
lomem. Ta plošina byla dobrých deset metrů 
nad hladinou. Skokan se musel rozeběhnout 
a překonat skokem půldruhého metru široký 
výstupek. Průběh letu připomínal známé 
zhoupnutí ve výtahu a běda tomu, kdo nepři-
pažil a kdo neměl napnuté nohy. Úder o vodu 
je z takové výšky nepříjemně tvrdý.

Další možnosti k vykoupání byly v lomu v Žer-
novce a v Babicích. Oba lomy jsou dnes oplo-
cené a nepřístupné. Lom v Žernovce byl asi 
tím nejlepším a byl takovou „komorní perlou“ 
všeho koupání, které se v okolí nabízelo.

Z dnešního pohledu  zahradních bazénů 
s průzračnou chlórovanou vodou a měkkými 
hranami se zdá být koupání v přírodních zdro-
jích zbytečné, nehygienické až nebezpečné a 
většina míst, kde jsme se jako děti koupaly, 
jsou prázdná, bez tehdejšího života. Staly se 
buď místy soukromými, nebo je v nich voda 
znečištěná.

Ten pohled z bazénu má však i své nedostat-
ky. Pokud pominu ekologickou zátěž a plýtvá-
ní s pitnou vodou, neumožňuje nám spole-
čenská setkání ať už plánovaná, nebo náhod-
ná, a neumožňuje nám sledovat to nekoneč-
ně krásné lidské divadlo.

Ladislav Malý
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tedy opracovávání (strouhání) dřeva. Význam-
ným výletním místem byl a je rovněž Ondřejov, 
kde je sice nyní známá hvězdárna, ale v minu-
losti se zde uskutečňovaly popravy, a to v mís-
tech, kde se říká „U černého kříže.“    

Z mukařovské kroniky zapsala

Renáta Kiara Vargová
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Najíst, napít, vykoupat

Na webových stránkách restaurace a 
plovárny Jureček upoutá slogan „Na 
Jurečku, v restauraci s prvorepublikovou 
duší.“ Když jsem sem přišla, připadala jsem 
si jako „za starých časů“, ale nově. Budova je 
zrekonstruovaná, ale přesto je cítit jakousi 
patinou. Procházím na terasu z žulových 
„kočičích hlav“ a kolem krásných břidlico-
vých zídek, z kterých se zelená mech. Vítá 
mě Vladan Ježek, který má areál v pronájmu 
již devět let.  

„Když jsem před lety uvažoval o pronájmu 
areálu, každý mě od toho zrazoval. Objekt i 
restaurace byly v neutěšeném stavu, pláže 
byly zanedbané,“ vypráví Vladan Ježek. 
Avšak postavil se výzvě, využil své zkušenos-
ti ze studií hotelové školy, objekt si pronajal 
a pustil se do citlivé 
rekonstrukce budovy res-
taurace tak, aby navázala 
na prvorepublikovou tradi-
ci. Upravil pláže, kiosek a 
zázemí pro návštěvníky 
koupaliště a pustil se do 
vytváření menu v restaura-
ci.  

Podle Vladana Ježka sem 
chodí dvě skupiny návštěv-
níků. Jednak ti, kteří se 
chtějí vykoupat a užít si letní 
radovánky ve vodě a na 
pláži (dětské hřiště, lanovka 
Poletucha, venkovní stolní 
tenis, hřiště na plážový 
volejbal), a dále pak ti, kteří 
se chtějí dobře najíst a mají 
v oblibě kulinářské spe-
ciality. Pořádají se tu hlavně 
akce s degustačním menu, 
zvláště o víkendech je zde 
prý hodně rušno. Různé významné svátky, 
včetně Vánočních, jsou již pro letošní rok 
vyprodané. „Sázíme na stálou klientelu, 
která se k nám vrací, případně doporučí 
návštěvu svým známým,“ vysvětluje Vladan 
Ježek. Pořádají se tu kulinářské hody na 
svatého Martina, dále speciální rybí dny, i 
v zimní sezóně bývá plno. K pokrmům jsou 
v nabídce kvalitní vína.  

Zájem je i o pořádání svateb nebo firemních 
akcí, ale podle Vladana Ježka tyto zájemce 
odmítají, protože upřednostňují, aby bylo 
stále otevřeno pro všechny hosty. Občas se 
tu i natáčí, například pořad o vaření „Kluci 
v akci“. I v oblasti koupání je poptávka 
mnohem vyšší, než je koupaliště schopno 
uspokojit, lidé mají například dlouhodobě 
pronajaté zámky od kabinek a je pořadník 
na případně uvolněné. Na pláži se konají 
různé akce, festivaly, koncerty, je zde letní 
kino, jehož program i další informace 
naleznete na webových stránkách www.ju-
recek-ricany.cz. Zde rovněž najdete i 
pravidelné aktuální informace o kvalitě 
vody. 

Procházím se bosa po trávě a lituji, že 

nemám plavky, vzpomínám, jak jsem se 
tudy šla projít v zimě a koupaliště bylo zcela 
vypuštěné. Vypouští se na zimu, aby se zlep-
šila kvalita vody. 

Z historie koupaliště a restaurace
V místě, kde je známá restaurace a koupa-
liště Jureček, byla dříve louka, kterou proté-
kal potok Rokytka. Již od roku 1906 se 
k potoku chodili osvěžovat místní občané. 
Koncem dvacátých let minulého století se 
uvažovalo o stavbě rybníka a zázemí pro 
návštěvníky v podobě převlékacích kabi-
nek a občerstvení. O stavbu a její realizaci 
se zasloužil velkou měrou i tehdejší staros-
ta Říčan Karel Rybka, který byl zároveň jed-

ním z prvních provozovatelů areálu. 
Slavnostní otevření komplexu, který se 
nazýval Koupaliště na Rokytce, proběhlo 
28. 7. 1934.  

Karel Rybka zemřel v roce 1936 na zápal 
plic a jeho manželka vést plovárnu a 
restauraci nezvládala.  V říjnu roku 1936 
tedy převzal správu a provozování koupa-
liště a restaurace Antonín Jureček, který 
toto místo velmi zvelebil. Například nechal 
vybudovat sprchy, toalety, osvětlení rybní-
ka, vytvářel reklamní letáky, na podzim 
roku 1937 nechal vybudovat velkou lednici 
ve skále za restaurací.  

Druhá světová válka provoz koupaliště 
značně omezila, ale hned po válce, v roce 
1945, Antonín Jureček obnovil smlouvu 

s tehdejším Národním výborem a jako 
novinku zavedl na rybníce zimní bruslení. 
Z živnostníka se však po válce stal zaměst-
nancem, v roce 1954 se restaurace stala 
součástí státního podniku Restaurace a 
jídelny (RaJ). Manželé Jurečkovi se však 
s vedením podniku nedohodli na podmín-
kách dalšího provozování a odešli v roce 
1959 do Lázní Velichovky, kde pracovali ve 
stravovacím lázeňském provozu.

Přestože byl Antonín Jureček vždy jen 
nájemcem koupaliště a restaurace na Ro-
kytce, mnoho lidí se domnívalo, že byl maji-
telem. Málokdo totiž předpokládal, že 
pouhý provozovatel by se tak významně 
zasadil o jeho rozvoj a obětoval by mu svůj 
veškerý, nejen pracovní, ale i volný čas. 
Hlavními návštěvníky byli turisté, přede-
vším výletníci z Prahy. Kromě jídla a pití se 

zde vyráběly lahodné 
domácí zmrzliny, byl zde 
i taneční parket s živou hud-
bou. Pro děti se na plovár-
ně pořádaly soutěže a závo-
dy. Díky největšímu věhla-
su za doby působení 
Antonína Jurečka dostaly 
restaurace i koupaliště 
jeho jméno.

Mezi hosty restaurace se 
řadili úspěšní lékaři, advo-
káti, továrníci, literáti,  
vědci i slavné filmové 
hvězdy. Jmenujme napří-
klad Oldřicha Nového, 
který si dokonce kousek od 
restaurace pronajal do-
mek. V roce 1971 se zde 
natáčel film s Vladimírem 
Menšíkem „Kam slunce 
nechodí“. V předválečném 
období spadal podnik do 

první cenové skupiny, zatímco v roce 1955 
se pod vedením RaJ propadl do třetí.

Text a foto Renáta Kiara Vargová

Informace o historii areálu čerpány z diplomové 
práce Šárky Šebkové z roku 2011 „Jureček a jeho 
kouzlo se zaměřením na stejnojmenný hostinec“.  

Koupaliště a restaurace Jureček má stálou klientelu, a to jak milovníky koupání, tak 

i kvalitní gastronomie. Zde můžete obě tyto vášně spojit dohromady.

O Rokytce
Řeka Rokytka je jednou z nejkratších řek 
v ČR, pramení jihozápadně od Tehovce, 
v Říčanech protéká koupalištěm Jureček a 
v Praze Libni se vlévá do Vltavy. Krásnou 
knihu se stejnojmenným názvem o jejím 
toku napsal Radomil Hradil.

Kniha v šestnácti kapitolách seznamuje 
s tokem Rokytky a krajinou kolem ní od Libně 
přes Vysočany, Hloubětín, Hrdlořezy, Kyje, 
Hostavice, Dolní Počernice, Běchovice, 
Koloděje, Hájek, Královice, Nedvězí až po 
Říčany, Tehov a Tehovec. Hradilova kniha 
probouzí vědomí vzájemnosti nás lidí 
s řekou, ukazuje ji jako živoucí bytost. 
Poukazuje na to, jak řeka krajinu oživuje a jak 
tím zároveň formuje charakter života lidí, 
kteří kolem ní žili a žijí. 
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Na Skalce s výhledem 360 stupňů

Rozhledna Skalka získala své jméno díky 

místu, na kterém stojí. Je to skalnatý prostor, 

který je lemován poli a dříve tu byla skládka. 

Miroslav Holík pozemek koupil, společně 

s manželkou ho vyčistili a začali si plnit sen o 

vybudování rozhledny.

Díky důkladnému vypracování projektu 

získali na výstavbu dotaci z Evropské unie, 

která ovšem byla podmíněna realizací 

naučné stezky. Po dohodě s obcí Vyžlovka, 

která k tomuto účelu pronajala část svého 

pozemku, se vybudovala naučná stezka 

s malým parčíkem a odpočinkovým místem. 

Další podmínkou dotace bylo, že se na 

rozhlednu nebude po dobu pěti let vybírat 

vstupné, protože by se tím narušil trh 

rozhleden EU. Rozhledna se vybudovala, 

avšak již od počátku čelila útokům vandalů, 

kteří například odmontovali z rozhledny 

hromosvod anebo ničili tabule z naučné 

stezky. 

 Nové podmínky, nové možnosti
Někteří lidé se pozastavují nad tím, proč se 

najednou na rozhlednu vybírá vstupné. To je 

dáno tím, že již uplynula doba podmínky 

dotace, kdy vstup na rozhlednu nesměl být 

zpoplatněn. Přibyl zde tedy klecový turniket, 

vstupné je jednotné, 20 korun na osobu, a 

vstupenky se kupují v restauraci hotelu 

Vyžlovka. Pro místní občany je k dispozici 

přenosná permanentka v ceně 200 korun na 

rok (platí od prvního vstupu). Na mou 

otázku, proč se lístky nedají koupit v bližší 

Pizzerii, aby se nemuselo přecházet přes 

silnici, Miroslav Holík odpovídá, že Pizzerie 

je natolik vytížená, že by prodej lístků, 

zejména v sezóně, kapacitně nezvládala.

Ne každý si asi uvědomí, že o rozhlednu i její 

okolí je potřeba se starat, minimálně sekat 

trávu na přilehlém pozemku, opakovaně se 

musejí utahovat šrouby, protože dřevo, ze 

kterého je vystavěná, postupně sesychá. 

Utahování matic představuje dva dny práce 

„Když jsem se sem před dvaceti lety nastěhoval, řekl jsem si, že tu jednou bude stát 

rozhledna,“ vypráví Miroslav Holík, který na Vyžlovce před pěti lety rozhlednu 

skutečně vybudoval. 

v kuse s uvázáním na laně.  

Kiosek čeká na povolení k provozování
Návštěvníkům rozhledny ani kolemjdoucím 

neušlo, že je zde stánek s občerstvením, kde 

by se případně mohly i prodávat vstupenky. 

Proč ale stále ještě není v provozu? Protože 

čeká na kolaudaci, sérii různých povolení, ať 

už z hlediska estetického, bezpečnostního, 

hygienického aj. Podle Miroslava Holíka je 

legislativní proces spojený s povolením 

provozování stánku velmi náročný a 

zdlouhavý a nedá se předpovědět, kdy bude 

završen. Nic z toho však nemůže zkazit 

radost početné rodině pana Holíka, která si 

splnila sen o vlastní rozhledně.

Co můžete vidět a z jaké výšky?
Nejvyšší podesta rozhledny je ve výšce cca 

455 m. n. m. a za dobré viditelnosti je možné 

vidět například Milešovku, Bukovou Horu, 

Sedlo, Vlhošť, Velký a malý Bezděz, Ralsko, 

Ještěd, Sněžku, Velkou Deštnou (1115 m) 

s hřebeny Orlických hor, Králický Sněžník a 

hřebeny Hornosázavské pahorkatiny.

Celková výška rozhledny je 25 m, její stavba 

byla započata 1. 6. 2011, do konce srpna 

2011 byla zkompletována a vystrojena 

rozhledna, do konce září byly hotové 

přípojky a naučná stezka. Výstavba roz-

hledny se neobešla bez incidentů. Jednou 

z obtíží bylo, že rozhledna je umístěna 

v místě bývalé skládky a okolní obyvatelé 

dlouho nechtěli pochopit, že jejich odpad 

k rozhledně nepatří. Mezi další nepří-

jemnosti patří ukradený suchý záchod a 

pětitunový kámen a vykradené stavební 

buňky generálního dodavatele.

Renáta Kiara Vargová, Foto: Tomáš Bajer

Více na www.rozhlednaskalka.cz 

Z rozhledny na koupaliště

Jelikož je rybník o rozloze 22,5 hektaru urče-

ný především pro chov ryb, nelze v něm che-

micky upravovat vodu. Ta je však pravidelně 

podrobována důkladným rozborům. 

Aktuální situaci si můžete ověřit například 

na webových stránkách Krajské hygienické 

stanice.

Koupaliště je orientováno na jih, ale dosta-

tek míst je i ve stínu stromů. Z travnaté pláže 

se naskýtá pohled na okolí, především na 

lesy Národní přírodní rezervace Voděradské 

bučiny. V areálu nechybí ani sprcha či převlé-

kárny. Součástí místní 

restaurace je venkovní bar 

a diskotékový sál. Podle 

slov starosty Vyžlovky Jana 

Pelikána je mezi návštěv-

níky velmi oblíbené molo 

umístěné v rybníce, které 

je vyhledávaným místem 

odpočinku plavců. 

Areál u rybníka nabízí i 

řadu kulturních nebo spor-

tovních akcí. Za všechny 

jmenujme například triat-

lon „Železný muž“ (červe-

Vyžlovka je rovněž známá díky přírodnímu koupališti. Koupaliště a pláž jsou součástí 

chovného rybníku zvaného Vyžlovský s písečným a jen velmi zvolna se svažujícím 

břehem.

nec, srpen), nebo koncert skupiny Tři sestry 

(srpen). Kromě koupání a slunění si zde 

můžete zahrát ping-pong, šipky, fotbálek, 

plážový volejbal, kuželky či kroket. Zásluhou 

občanského sdružení „Vyžlovka pro děti“ se 

v roce 2006 na pláži vybudovalo dětské hřiš-

tě (dětský koutek) a díky iniciativě KC Liščí 

pětka a z výtěžku z prodeje kalendáře 

„Vyžlovka a její krás(k)y“, má areál od roku 

2009 beachvolejbalové hřiště. Provozo-

vatelem koupaliště je obec Vyžlovka, v sezó-

ně je otevřeno denně. 

Vyžlovský rybník je napájen jednak na seve-

ru přes zamokřený břeh Jevanským poto-

kem, dále na západě potokem tekoucím od 

Louňovic, na jihu potokem stékajícím 

z Voděradských bučin a na severu potokem 

tekoucím z rybníka Nohavička. Na jihu se též 

nachází dvě studánky, které do rybníka ústí. 

Voda z rybníka odtéká stavidlem a přepa-

dem umístěnými na jihu. Jedná se o pokra-

čování Jevanského potoka, který teče 

východním směrem a vlévá se do rybníka 

Ján. Vyžlovský rybník je tak čtvrtým rybní-

kem Jevanské kaskády.  

Renáta Kiara Vargová
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Po stopách kameníků

První kameníci v našem kraji tedy jen zpra-

covávali velké balvany, které se podařilo 

odvalit z lánů. I proto místní kamenické 

výrobky sloužily především zemědělcům, 

byla to koryta na vodu a krmení, jednodu-

ché veřeje a okenní ostění, sloupy do chlé-

vů a klenební prvky. Kámen se lámal také 

do cest, později na stavby silnic a obytných 

stavení. Poptávka rostla, a tak se stalo, že 

po nějakém čase byl lepší kámen na po-

vrchu spotřebován a začaly vznikat lomy.

První lom v okolí Mukařova byl otevřen za-

čátkem 20. století v Srbíně, přímo ve vsi, 

potom u Žernovky v lese na „Horce“, na 

obci vedle silnice k obci Štíhlice, a dále i u 

Tehovce a Louňovic. Mnoho kamenické 

práce se zhotovovalo v lesích za Svoje-

ticemi a Louňovicemi. Právě odtamtud, 

z lomu „Kaménka“, se kámen vozil i do 

Prahy, a dokonce odtud pochází i kámen 

pro stavbu Národního divadla. I když byl o 

místní žulu velkých zájem na stavbách, pro 

hrubozrnnost a výrazné barevné „pecky“ 

není příliš vhodná na pomníky a další oz-

dobné prvky. Najdou se ale výjimky, jakou 

je sedmimetrový obelisk na památníku 

zakladatelů Sokola – Jindřicha Fügnera 

a Miroslava Tyrše na Olšanských hřbito-

vech v Praze.

Kudy po naučné stezce

V roce 2011 se z iniciativy svazku obcí 

Ladův kraj spojily obce Mukařov, Louňo-

vice, Struhařov a Svojetice a společně vybu-

dovaly naučnou stezku Po stopách kame-

níků. Dotaci na projekt poskytl Program 

rozvoje venkova prostřednictvím MAS Ří-

čansko, příjemcem dotace a realizátorem 

projektu bylo občanské sdružení Mukařov-

sko. Naučná stezka vede po stávajících 

cestách a mapuje ve všech čtyřech obcích 

místa spojená s kamenickou historií. 

Celkem sestává ze 13 zastavení, na nichž 

jsou instalovány nejen panely s texty i obra-

zovým materiálem vztahujícím se k dané-

mu místu, ale u většiny také herní prvky pro 

děti. U rybníčku na Žernovce bylo navíc 

vybudováno „kamenické posezení“ – stůl a 

dvě lavice vytesané ze žuly – a v lese mezi 

Louňovicemi a Struhařovem byla přes mok-

řad postavena dřevěná lávka, kterou 

„hlídá“ mlok skvrnitý v nadživotní velikosti. 

Celá trasa naučné stezky má podobu os-

mičky a měří přes dvacet kilometrů, ale 

protože zastavení není nutné procházet 

v daném pořadí, je možné absolvovat jen 

část trasy a výlet zkombinovat třeba s ces-

tou autobusem, jehož zastávky stezka míjí 

na první hrázi u Louňovic, ve Struhařově 

i ve Svojeticích i v Srbíně. Stezka Po stopách 

kameníků je tedy současně inspirací k výle-

tu pro celou rodinu i zdrojem poučení o 

téměř zapomenuté historii i přírodních 

zajímavostech našeho regionu.

Zastavení stezky Po stopách kameníků
1. Louňovice – Kamenický skanzen – 

práce kameníků

2. Louňovice (bučiny) – Kaménka – 

kámen v přírodě a působení vody

3. Bučiny – Rozcestí u sv. Jana – svato-

jánská legenda

4. Struhařov – U lesa – historie řemesel 

ve Struhařově i jinde

5. Svojetice – U Ranche – kůň a jeho 

soužití s člověkem v minulosti i dnes

6. Mukařov-Srbín – Na Viničkách – 

Kamenictví je tradiční řemeslo, o němž můžeme tvrdit, že je typické pro náš region. 

Žulové podloží zde totiž často vystupovalo na povrch a bránilo v obdělávání polí. 

o kamenech a horninách (žule)

7. Mukařov-Srbín – Na Skalce – vyhlíd-

ka na Mukařov, kámen v krajině

8. Mukařov-Srbín – Náves – srbínské 

lomy a kapličky

9. Mukařov – Nad Dubinou – historie 

Mukařovska

10. Mukařov – Zelená cesta – mukařov-

ské pověsti

11. Mukařov-Žernovka – Pod kamenic-

kou hospodou – historie kamenictví 

na Žernovce

12. Mukařov-Žernovka – Jezírko – vodní 

fauna a flóra

13. Louňovice-Louňovičky – Pamětní 

kámen – památka 40. let vlády kníže-

te Jana II. z Liechtensteinu

Text i foto Kateřina Čadilová
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Slovem i obrazem z naší obceSlovem i obrazem z naší obce
Ukončení roku v MŠ
Měsíce květen a červen patří mezi našimi 

dětmi k těm nejmilejším. Děti si užívají her 

na školní zahradě, na procházkách obdivují 

přírodu. V měsíci květnu proběhly ve všech 

třídách třídní schůzky a následně i besídky 

s již tradičním „buřtováním s rodiči a přáteli 

školky“. Všechny děti se moc snažily a potě-

šily svými výkony rodiče i paní učitelky.

Školkový výlet se letos uskutečnil do 

Přírodovědné stanice při Domě dětí a mlá-

deže v Praze 5. Stanicí nás provázeli lektoři, 

kteří dětem poutavě vypravovali o zvířecích 

obyvatelích stanice i jejich způsobu života.

V květnu se přijelo rozloučit Duhové diva-

dlo, a to „Dinosauří pohádkou“. Těšíme se 

na další spolupráci s Duhovým divadlem i 

s divadlem Harmonika. Pohádky, které 

dětem obě divadla do školky přivážela, nám 

zpestřily celoroční program.

Také jsme připravovali obrázky na výstavu 

„Rozkvetlá zahrádka“, která se uskutečnila

v červnu v rámci projektu MŠ „Malujeme na 

ploty“. 

Červen jsme zahájili oslavou Dne dětí spo-

jenou s loučením s předškoláky. Oslavu 

organizovala agentura FunActivity.cz, a to 

v indiánském stylu. Poslední akcí letošního 

školního roku byla návštěva záchranářů. 

Záchranáři nejprve děti seznámili se správ-

ným chováním v nebezpečných situacích a 

se základy první pomoci. Potom si děti 

samy mohly vyzkoušet ošetření ruky, hlavy 

či odřeniny. Letošní rok byl pro kolektiv MŠ 

velice náročný, neboť probíhala stavba 

nové školky a během měsíce května a červ-

na byla uzavřena třída Myšek z důvodu vo-

dovodní havárie.

Zuzana Tůmová a Jana Valentíková

Judo v Mukařově
V posledních letech je judo velmi oblíbený 

sport, a tak i u nás v Mukařově vznikl v listo-

padu 2015 nový judistický oddíl Orion. 

Pravidelné tréninky, které jsou 2x týdně, 

začaly v základní škole v kontejnerové pří-

stavbě. Děti trénují pohybovou všestran-

nost, kotouly, pády a samozřejmě postup-

ně techniky juda.  

Na jaře se uskutečnilo Mistrovství středo-

českého kraje, kde naši dva nejzkušenější 

závodníci vybojovali ve svých kategoriích 

do 9 a do 13 let titul Mistr a vicemistr stře-

dočeského kraje pro rok 2016.

Na závěr školního roku měli i začátečníci 

možnost změřit síly na prvních závodech a 

ukázat, co se během roku naučili. Soutěžili 

jsme v Kolíně a v Praze. Snahou bylo, aby si 

děti ještě před prázdninami vyzkoušely, 

jaké je i závodní judo. V létě mají děti na 

výběr ze dvou judistických soustředění, kde 

se mohou zdokonalit a složit zkoušky na 

vyšší technický stupeň pásku. 

V příštím školním roce budeme mít ve škole 

k dispozici větší prostory, díky tomu se těší-

me, že se budeme moci pustit i do složitěj-

ších technik. Rádi uvítáme nové členy – 

kluky i děvčata od 6 do 10 let! Více informací 

na www.judoorion.cz

Lukáš Radimský,

trenér Judo clubu Orion

Den dětí v základní škole
1. červen je vždy tradičně slaven jako 

Mezinárodní den dětí, i naše škola tento 

den oslavuje. Každý rok bývá nějakým způ-

sobem originální, a tak se i letos oslavy lišily 

od těch předchozích.

První a druhé třídy strávily tento den školní 

poutí.  Děti soutěžily v různých disciplínách, 

které prověřily jejich pohybové dovednosti 

a vědomosti. Odměnou byly tzv. muky (mu-

kařovské peníze). Za ty si následně mohly 

v „prodejním stánku“ vybrat to, co se jim 

líbilo. V tomto stánku byly na výběr před-

měty (hračky, DVD s pohádkami apod.), 

které věnovali sponzoři anebo byly zakou-

peny z peněz sponzorů a výtěžku ze Dne 

školy.

Vyšší ročníky si pak organizaci dne zvolily 

samy. Některé navštívily cukrárnu, některé 

prožily tento den v přírodě, další pak měřily 

své schopnosti pohybem při sportu. 

Veškeré akce pak byly hrazeny právě z pro-

středků získaných při Dni školy.

Děkujeme touto cestou všem sponzorům, 

kteří přispívají tradičně na akce školy, 

zejména pak obcím Mukařov, Louňovice, 

Doubravčice a Doubek.

Vedení ZŠ Mukařov

Máme rádi bio
V polovině června se uskutečnila v jídelně 

naší základní školy zajímavá přednáška na 

téma ekologické zemědělství. Martin 

Charvát z odboru environmentálního a 

ekologického zemědělství Ministerstva 

zemědělství ČR hovořil o tom, že v České 

republice je kontrolní systém pravidel eko-

logického zemědělství považován za účinný 

a je jeden z nejpřísnějších ve srovnání 

s ostatními státy EU. V ČR je v nabídce v sou-

časné době 4122 zemědělských produktů 

v bio kvalitě, produkuje jej 540 výrobců a 

naše republika zaujímá 4. místo v Evropě 

z hlediska objemu ekologicky obhospoda-

řované půdy. Organizátorem přednášky byl 

Farmářský obchod Mukařov. 

Renáta Kiara Vargová

Den školy
U příležitosti téměř ročního fungování nové 

přístavby Základní školy Mukařov jsme se 

rozhodli namísto tradiční školní akademie 

v tomto školním roce zorganizovat „ven-

kovní  párty“  školy. Jako ideální byla vybrá-

na sobota 21. května 2016. 

V tento den byly otevřeny všechny budovy 

školy, včetně školní jídelny.  V celém areálu 

školy si děti se svými učiteli připravily vý-

stavní a prodejní stánky. Pro děti i jejich 

rodiče byly připraveny soutěže a kvízy. Ten, 

kdo absolvoval všechny soutěže, obdržel 

osvědčení. Vzduchem létaly balónky, ozýval 

se zpěv a dětský smích.

V odpoledních hodinách byla připravena 

vystoupení jednotlivých tříd a na závěr ve 

vestibulu školy proběhlo rozloučení s žáky 

současné 9. třídy. Ti si připravili prezentaci, 

která zmapovala celých devět let jejich škol-

ní docházky. Nezklamali! Rozloučení bylo 

velmi pěkné, až dojemné. Celou akci uza-

vřelo vystoupení kapely Roxy's cover band, 

která zahrála k tanci a poslechu.

Celý den mohli návštěvníci ochutnávat po-

chutiny vytvořené jak dětmi, tak jejich rodiči 

či učitelkami. Za všechny moc děkujeme! 

Zároveň bylo k dispozici občerstvení, které 

zpříjemnilo tento den všem zúčastněným.

Den školy byl díky nasazení zaměstnanců 

školy a sponzorům z řad rodičů a obce 

Mukařov úspěšný. Výtěžek akce byl použit 

na organizaci Dne dětí. Ačkoliv byla sluneč-

ná sobota, která lákala do přírody, zúčastni-

li se téměř všichni zaměstnanci školy, odha-

dem přes 400 žáků a dalších dětí, a jen o 

něco méně rodičů.

Vedení ZŠ Mukařov



Ředitelka mukařovské základní školy PaedDr. Jana Novotná by si přála, aby rodiče děti učili větší samostatnosti, a pro 

učitele chystá moderní způsoby výuky.     

Jak dlouho jste ředitelkou mukařovské 
základní školy?  

V mukařovské škole pracuji od ledna roku 
1991, z toho 12 let v pozici ředitelky. Pět a půl 
roku jsem mezitím strávila na mateřské dovo-
lené. Svoje první zkušenosti jsem získala 
v Ústí nad Labem, kde jsem studovala a první 
roky i učila. 

  

Co vás na práci baví, těší a co děláte spíš 
nerada? Co je nejtěžší v práci ředi-
telky školy? 

Nejvíce mě baví práce s dětmi, 
s lidmi, s kolegy. Moje práce není 
jednotvárná ani nudná, je přede-
vším o komunikaci, stále je potřeba 
řešit nové věci, hledat tvůrčí přístupy 
k různým lidem a situacím. Nebaví 
mě přebujelá administrativa a „papí-
rování“. Někdy je rovněž složité 
komunikovat s rodiči nebo se sta-
vebními firmami, shánět různé 
opraváře, zkrátka zajistit chod školy 
v plné šíři.

 

Máte za sebou, společně s kolegy a 
žáky, první rok fungování školy 
rozšířené o novou budovu. Můžete 
jej zhodnotit? Co je pozitivní a co 
byste změnila, kdyby to šlo? 

Za novou školní budovou jsme rádi, 
slouží dobře dětem i učitelům, 
máme odborné učebny pro druhý 
stupeň. Co je méně příjemné, je 
skutečnost, že ne všechno funguje 
tak, jak by mělo. Máme problémy 
s reklamacemi, opravy se snažíme 
řešit částečně i svépomocí, protože 
než přijede firma na opravu, tak to 
mnohdy trvá a školu kvůli tomu jen 
tak zavřít nemůžeme. Často se jedná 
i o bezpečnost dětí, například když 
se porouchá zábradlí. Momentálně 
prosakuje spodní voda do šaten, asi 
se to mělo řešit konstrukčně jinak.  

Děti mrzí, že nemohou jezdit výta-
hem, který je pouze pro zaměstnan-
ce a osoby se zdravotním handica-
pem. Jízdy výtahem jsou pro ostatní za odmě-
nu, kterou dostali například žáci devátých tříd 
v posledním dni školy. 

Ze zpráv o letošním zápisu budoucích prvňá-
ků jsme se dozvěděli, že se přihlásilo o 
mnoho více dětí, než může škola přijmout. 
Podle jakého klíče jste děti vybírali a kolik 
jich nakonec do prvních tříd v září nastoupí? 

K zápisu do 1. tříd se dostavilo 131 dětí, 
z toho osmnácti byl povolen odklad školní 
docházky. Po počátečních komplikacích 
s nedostatečnou kapacitou školy mohly být 
nakonec přijaty všechny děti ze spádových 
obcí školy. Současný stav budoucích prvňáč-
ků je 91.

Po zkušenostech z loňského roku, kdy nám 
rodiče dětí neoznámili, že jejich dítě nastoupí 

na jinou školu, doufáme, že tento počet je 
konečný. Pro školní rok 2016–2017 otevíráme 
4 první třídy.

Ze školského výboru víme, že ve škole pro-
běhlo dotazníkové šetření Mapa školy od 
firmy Scio. Co bylo jeho záměrem, jaké jsou 
výsledky a jaká přijmete z jeho závěrů opat-
ření?

Školský výbor nám doporučil, abychom toto 

dotazníkové šetření absolvovali, doporučení 
jsme tedy přijali a letos v únoru jsme šetření 
zahájili. Jednalo se o elektronické dotazování 
směrem k učitelům, zaměstnancům školy, 
žákům a rodičům. Účast žáků i učitelů byla 
hojná a blížila se 100 procentům, rodičů se 
zúčastnila asi třetina. Dotazníkové šetření 
probíhalo po upozornění na webových stán-
kách školy a v žákovských knížkách dětí.  Pro 
příště víme, že směrem k rodičům musíme 
podobné aktivity mnohem více propagovat. 

Výsledky šetření jsme se dozvěděli v dubnu. 
Potěšilo nás, že většina učitelů i žáků je v naší 
škole spokojená. Přesto zde nějaké námitky 
byly a budeme pracovat na tom, abychom je 
odstranili. Například učitelé by přivítali, kdyby 
se ve škole více uplatňovaly metody moderní 
výuky. Překvapilo mě to, protože podmínky 
pro to tady máme, třeba moderní školní 

pomůcky, jako například interaktivní tabule. 
Dále mají všichni učitelé možnost dalšího 
vzdělávání, takže nevím, proč se to nepromítá 
v praxi. Na tom musíme ještě zapracovat. 

Děti, zejména z druhého stupně, měly výhra-
dy k tomu, že škola nenabízí dostatek volitel-
ných předmětů. Zde bych chtěla podotknout, 
že nabídka volitelných předmětů hodně 
závisí na kvalifikaci učitelů. Jsme spádová 
škola s obecným zaměřením a potřebujeme 

pokrýt v první řadě výuku povinných 
předmětů. Učitel s malým úvazkem 
na jeden specializovaný předmět by 
se tu neuživil. Avšak nabízíme jazy-
kové předměty, čtenářské dílny, 
matematické dovednosti aj. Naše 
nabídka asi nikdy nebude taková, 
jako ve větších městech, kde jsou i 
jiné možnosti pro vyučující. 

Jaká je spolupráce s rodiči žáků a 
chtěla byste jim něco vzkázat? 

Na tuto otázku asi nejde odpovědět 
obecně. S některými rodiči je komu-
nikace a spolupráce dobrá, s někte-
rými méně a s jinými je problematic-
ká. Problém je zejména u mladých 
učitelů, kteří nevědí, jak si s případ-
ným, někdy až neurvalým počínáním 
rodičů poradit. Ve škole se budoucí 
pedagogové učí o předmětech, jak je 
učit, něco i z psychologie dítěte, ale 
komunikace s rodiči je dovednost, 
která se získává až praxí a zkuše-
nostmi. 

Rodičům bych chtěla vzkázat, aby 
navštěvovali web školy, snažíme se 
tam dávat aktuální informace, dále 
pak mohou využívat e-mailovou 
komunikaci s učiteli nebo přijít do 
školy v konzultačních hodinách 
učitelů. Dalším vzkazem, nebo spíš 
přáním směrem k rodičům je to, aby 
učili svoje děti samostatnosti a dele-
govali na ně jejich odpovědnost za 
sebe a vztah ke škole. 

Jak trávíte volný čas?

Ráda, často a všude zpívám (smích), učím se 
hrát na kytaru, baví mě pracovat s keramic-
kou hlínou, vyrábím například botičky na 
Mukařovskou kecku.   

Kdybyste měla možnost mít splněná tři přá-
ní, jaká by to byla? 

Kdyby to bylo možné, ráda bych zpomalila 
čas, doba je hektická a má to vliv nejen na 
dospělé, ale i na děti. Pak bych si přála, aby 
děti byly samostatnější. Rodiče je zahrnují 
někdy až opičí láskou a neumožňují jim vlast-
ní rozvoj. No a asi nejdůležitější přání je zdraví 
pro všechny.

Děkujeme za rozhovor.

Renáta Kiara Vargová, Lenka Macháčková 

 Kdyby to bylo možné, zpomalila bych čas

Obecní zpravodaj (4/2016) Strana 10Rozhovor



Obecní zpravodaj (4/2016) Strana 11Inzerce

Přijímáme přihlášky na

TANEČNÍ KURZY
v Mukařově pro sezónu 2016/2017

Začátečníci    čt   19,00 – 20,45
Mírně pokročilí   ne   16,00 – 17,45
Pokročilí    ne  17,45 – 19,30

Cena:10 lekcí  – 3200 Kč/pár
         20 lekcí  – 6000 Kč/pár

Bližší informace: Viktor Macháček
viktor.machacek@czso.cz 

tel. 724 178 204

www.mukarov.cz

pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Obecní zpravodaj

Přijmeme brigádníka
pro roznos

Obecního zpravodaje
 .

na území obcí Mukařov, Srbín 
a Žernovka. 

Roznos probíhá 1x za dva měsíce, 
časová náročnost cca 12 hodin. 

zpravodaj@mukarov.cz

603 154 454
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V objektu, který mají mnozí stále zavedený 

jako školní družinu, zatím probíhají staveb-

ní úpravy, aby se centrum mohlo představit 

veřejnosti v plném lesku 1. září, na kdy se 

plánuje Den otevřených dveří. Návštěvníci 

si budou moci nejen prohlédnout nově 

zrekonstruované prostory, ale hlavně se 

seznámit s nabídkou volnočasových aktivit 

a rovnou se zapsat na jednotlivé kroužky a 

kurzy.

Podrobný rozvrh bude zveřejněn v prů-

běhu srpna na stránkách www.kkcm.cz, 

ale už nyní můžeme prozradit, že v dopo-

ledních hodinách budou pokračovat oblí-

bené aktivity pro maminky s malými dětmi, 

zatímco odpoledne bude Centrum nabízet 

širokou paletu kroužků a volnočasových 

aktivit pro školní děti. 

Připravovaná nabídka zahrnuje jazykové 

kurzy (angličtina a němčina), kreativní 

kroužky (hra na hudební nástroje, divadlo, 

malování, keramika, korálky) i praktické 

kroužky (zálesák, modeláři, šikovné ruce). 

Dětem s vadnou výslovností se bude věno-

vat odborná logopedka a koncentraci si 

děti procvičí v kroužku dětské jógy. Jako 

alternativa školní družiny bude každé odpo-

ledne otevřen i klub s pestrým organizova-

ným programem. A co je pro rodiče asi nej-

důležitější, lektoři kroužků se postarají i o 

přechod dětí z mukařovské školy, případně 

i o návrat dětí tamtéž.

V podvečerních a večerních hodinách bude 

Centrum sloužit dospělým – vedle cvičení 

se připravují i kreativní kurzy malby a vzdě-

lávací programy. Obdobná nabídka bude 

Nové možnosti aktivního trávení volného času pro děti i dospělé

Dne 18. 6. 2016 

oslavi la  paní 

Marie Tůmová, 

rozená Strání-

ková, v plné svě-

žesti 90. naroze-

niny.

Rodačka z Mora-

šic u Litomyšle 

žije v Mukařově 

přes čtyřicet let 

v domě v Požární ulici, který postavili 

s manželem v 70. letech. Do té doby se stě-

hovali vždy podle toho, kde měl manžel, 

Blahopřání paní Marii Tůmové

který pracoval v zemědělství, zaměstnání. 

Vystřídali tak Ratibořice, Přišimasy nebo 

Kostelec u Křížků. Když oba manželé pra-

covně zakotvili ve Výzkumném ústavu 

živočišné výroby v Uhříněvsi, začali se ohlí-

žet po vhodném bydlení v dojezdové vzdá-

lenosti. Paní Tůmová pracovala ve 

výzkumném ústavu 13 let, pak až do 

důchodu jezdila do Kabla. Vychovala dvě 

dcery, od nichž má vnoučata i pravnouča-

ta. Je už 22 let vdovou a největší radost jí 

dělá zahrádka, o kterou stále sama peču-

je.

Kateřina Čadilová

v případě zájmu i o víkendech. 

Volnočasové aktivity v prvním patře budo-

vy si pod svá křídla vzal spolek Mukařov-

sko, kdežto v přízemí se připravuje otevření 

pracoviště sociálních služeb, které bude 

poskytovat terénní i poradenskou pomoc 

všem, kdo řeší složité životní situace. Nové 

a větší prostory zde získá i Obecní knihov-

na, která časem nabídne i nové služby a 

rozšířený provoz.

Nezapomeňte sledovat aktuální informace 

o dění v Příčné 61 na našich stránkách 

www.kkcm.cz nebo na facebookovém pro-

filu KKCM. 

Kateřina Čadilová

Mladí hasiči v Mukařově tradičním 

Dětským dnem s hasiči a ukázkou zdolá-

ní požáru domku ukončili další sezónu 

svého kroužku. 

V současnosti má SDH Mukařov dvě druž-

stva, mladší do 11 let a starší do 15 let. Děti 

se scházejí v „hasičárně”, kde je vybudová-

no skvělé zázemí pro přípravu na soutěže. 

Zde se učí základům první pomoci, požární 

prevenci a osvojují si práci s hasičským 

vybavením. Získané zkušenosti pak uplat-

ňují v průběhu roku na soutěžích, které 

zahrnují mimo požární disciplíny i střelbu 

ze vzduchovky, práci s mapou a buzolou, 

ošetření raněného, běh, šplh a zdolávání 

překážek. Při požárním útoku pak zručnost 

při práci s hadicemi. Náplní však nejsou jen 

soutěže a přípravy v hasičárně. Navště-

vujeme muzea, výstavy a pořádáme výlety. 

Družstvo starších na Vánoce připravuje 

poučné veselé divadelní vystoupení s pre-

ventivním příkladem, jak postupovat v pří-

padech požáru nebo úrazu. Všechny zna-

losti a zkušenosti děti získávají od vedou-

cích proškolených pro práci s mládeží. 

Příští ročník začíná v září 2016. S ohledem 

na nepříliš dobré umístění starších dětí 

v letošním ročníku soutěže Plamen se chce-

me zaměřit mimo zlepšení znalostí a do-

vedností i na zvýšení fyzické kondice. 

Rodiče dětí ve věku od 9 let se zájmem o 

tento druh všestranné zájmové činnosti se 

mohou informovat na telefonních číslech 

774 588 133 (Karel Löwy) 607 551 930 

(Gabriela Günther).

Výjezdy hasičské zásahové jednotky 
V květnu a červnu vyjeli mukařovští hasiči 

celkem devětkrát, z toho čtyřikrát k požáru, 

čtyřikrát se jednalo o technickou pomoc a 

jednou sloužili jako záloha na stanici. 

V mukařovském katastru naštěstí hořela jen 

trafostanice v důsledku technické závady. 

Technickou pomoc hasiči poskytli při zato-

pení suterénu nové školy vlivem přívalového 

deště a při likvidaci spadlého stromu na 

Srbíně.  Další výjezdy byly mimo Mukařov a 

asi nejvážnější byl požár nedostavěného 

rodinného domu v Doubravčicích, který 

zapálil blesk.

Jednotka se také zúčastnila okrskové soutě-

že v požárním sportu, která se konala 7. květ-

na 2016 v Klokočné. V kategorii muži starší 

se podařilo vybojovat 1. místo.

SDH Mukařov (redakčně upraveno) 

Kalendárium

30. 7. od 13.00 – Slavnostní požehnání 

hasičské technice SDH Žernovka - 

dětské hřiště u zbrojnice

11.–21. 8. Mukařovská pouť – zájemci o 

stánkový prodej se mohou hlásit na tel. 

602 304 771, Karel Helfer

13.–14. 8. Řemeslný jarmark na pouti

31. 8., 15.30–16.30 Den otevřených 

dveří v Mateřské škole 

1.–2. 9., 9.00–17.00 Den otevřených 

dveří v Kulturním a komunitním centru 

Mukařov

29. 9. Beseda s Františkem Polesným 

o dřevinách na podzim (KKCM)


