
Vlastně se ani o skutečnou náves nejedná, ale všem občanům Mukařova je asi 
jasné, že je řeč o prostranství před poštou. Tedy před budovou, která byla postavena 
jako škola, a ještě koncem 30. let minulého století stála v podstatě na okraji 
tehdejšího Mukařova. Ten totiž tou dobou tvořilo jen několik budov soustředěných 
kolem kostela. 

Dnes je v domě s čp. 11 pošta, obecní úřad a 

sídlo zubního lékaře. Přičteme-li ještě re-

stauraci U Kostela, která je hned vedle, je to 

určitě dost důvodů, aby zde vládl minimál-

ně v pracovních dnech čilý ruch. 

I když prostranství před poštou slouží 

vesměs jen jako parkoviště, při tradičním 

lampioňáku a o první adventní neděli se 

ukazuje, že má potenciál být i místem setká-

vání několika stovek místních občanů. 

Navíc, ať přijdete z Příčné nebo Sportovní 

ulice, či přes „park“, pohled na budovu 

úřadu v pozadí s majestátným žulovým kos-

telem vás nenechá na pochybách, že jste 

v historickém centru obce. Scenérii ještě 

umocňují vzrostlé stromy, kterým vévodí 

dvojice zákonem chráněných lip na začátku 

Sportovní ulice. 

Upřímně řečeno, většina uživatelů plochy 

před poštou se ale v současné době k výši-

nám moc neobrací. Stav povrchu vozovky i 

kdysi zpevněné plochy užívané k parkování 

je takový, že je třeba kličkovat mezi dírami, 

které se za deště navíc naplní vodou. Proto 

má náves již delší dobu prioritu mezi projek-

ty na opravy místních komunikací. 

Jelikož se jedná o jedno z center našich obcí, 

rozhodla se rada obce neřešit pouze po-

vrchy, ale zamyslet se i nad funkcí celého 

prostoru. Možnosti i potřeby byly konzulto-

vány s architektkou a urbanistkou a vznikl 

vcelku dlouhý seznam prvků a funkcí, jež by 

optimálně fungující náves měla splňovat. 

Provozní nároky jsou dané tím, že je potřeba 

zachovat bezbariérový vstup na poštu i mož-

nost zajíždění poštovního nákladního vozu. 

Pak je tu nemalá poptávka po parkovacích 

místech. Nemá-li ale náves zůstat jen parko-

vištěm, je třeba se zamyslet i nad vhodným 

umístěním laviček a využitím vodního prvku, 

který je už teď na návsi přítomen, ovšem 

v podobě neužívané, a navíc zamřížované 

studny. 

ážení a milí, přinášíme vám let-

Vní, prázdninové, pohodové číslo 

Obecního zpravodaje, který je 

plný zajímavých informací, rozhovorů i 

rekapitulací. Nebudu tentokrát popi-

sovat, co v něm najdete, to si přečtete 

sami, ale svěřím se vám se svým za-

myšlením nad trávníkem. Každý, kdo 

tu máme kousek zahrádky, sekáme 

trávník. Někdo častěji, někdo méně 

často. Soused si pořídil robotickou se-

kačku, která sice nerámusí, ale holí 

zemi v jednom kuse. Na milimetr stej-

ně, v anglickém stylu bez zanechání 

jediné byliny. Já to mám úplně opačně. 

Trávu nechávám růst divoce a přiroze-

ně, vysekávám jen část okolo domu a 

pak cestičky k důležitým místům, jako 

jsou kompost, záhonky, králíkárna. 

Každý den se těším z krásy a proměny 

louky, na jaře plné sedmikrásek a pam-

pelišek, v létě mám radost z kopretin, 

zvonečků, jetele, třezalky, řebříčku, 

kontryhele, pelyňku a mnoha dalších 

bylin, jejichž všechny názvy ani ne-

znám. 

Byliny suším a dělám čajové směsi 

nebo je v zimě dávám na kamna místo 

purpury. Voní úplně stejně. Louka je 

plná včel a motýlů, občas sice na něja-

kou včelku šlápnu, ale pokud nohu 

honem zahrabu do hlíny, ani neoteče. 

Když většina lučních květin odkvete, 

posekám je a usuším pro králíka. Na 

podzim pak kvetou další rostliny, na-

příklad rdesno, znovu jetel, jitrocel. 

Mám i záhony s okrasnými květinami, 

ale ty luční mi dělají radost mnohem 

větší. 

A jak to máte s trávou vy? Můžete nám 

napsat do redakce, nejen o trávníku, 

ale o čemkoliv, co řešíte a chtěli byste 

se podělit s ostatními čtenáři. Přeji 

všem krásné léto, užijte si pouť a čas 

odpočinku. 

Renáta Kiara Vargová 

V čísle dále najdete:

Vydává Obec Mukařov - ročník 3 - číslo 4 (červenec/srpen 2017)

www.mukarov.cz

pro Mukařov, Srbín a Žernovku
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Názor zastupitele
Ing. Jiří Šavrda

zastupitel za TOP 09

Vážení spoluobčané, léto je v plném 

proudu a naše obce se opět na dva měsí-

ce staly pomysl-

ným domovem 

pro nemálo po-

četnou skupinu 

chatařů, kteří se 

rozhodli těšit se 

z krás okolní pří-

rody.

Zvýšený pohyb 

dětí na komuni-

kacích prověřuje 

zkušenosti a trpělivost řidičů a mnohé 

příležitosti k různým rodinným oslavám 

a radovánkám kladou zvýšené nároky 

na sousedskou trpělivost. 

Ať už se řadíme k té či oné skupině, uvě-

domme si, že jsme primárně sousedé a 

že naše vesnice budeme mít takové, jaké 

si je uděláme.

Občanem Mukařova jsem již téměř tři-

cet let, zastupitelem od roku 2014. 

V  minulém volebním období jsem byl 

aktivním členem výboru zastupitelstva, 

takže problémy našich obcí mi nejsou 

cizí. 

V tomto čase, právě s ohledem k jeho 

charakteru, očekávám problémy hlavně 

v oblasti dopravy uvnitř obce včetně 

problematiky parkování na komunika-

cích, v důsledku čehož je ztížen průjezd 

techniky integrovaného záchranného 

sboru.

Zvýšený počet osob nepochybně pove-

de k produkci zvýšeného objemu odpa-

du, což se pravděpodobně negativně 

projeví na pořádku kolem kontejnerů na 

separovaný odpad a v okolních lesích. 

A v neposlední řadě očekávám zvýšené 

nebezpečí požárů v důsledku rozdělává-

ní otevřených ohňů.

To vše jsou rizika, která můžeme mini-

malizovat především my – občané. Ni-

kdo by nechtěl, aby se ho výše uvedená 

rizika osobně dotkla, přesto k nim svou 

liknavostí přispíváme. Začněme sami u 

sebe a zamysleme se, čím bychom 

mohli léto zpříjemnit nejen sami sobě, 

ale i svému okolí. 

Přeji všem krásné klidné léto, s příjem-

nými sousedy, bez nutnosti řešit jakéko-

liv krizové situace.

Dočká se Mukařov nové návsi?

K relativním detailům, které ale zásadně 

ovlivňují současný dojem, patří stání kontej-

nerů – ať už těch na odložený textil, které 

jsou přímo v prostoru návsi, nebo těch na 

separovaný odpad, které stojí sice až za par-

kem, ale jsou stále ještě v dohledu.

Nová úprava by měla počítat s využitím pro-

storu pro veřejné akce – a nejen ty už zavede-

né, jako je výše zmiňovaný lampioňák a se-

tkání u vánočního stromu, ale třeba také 

pálení čarodějnic a stavění májky, které se 

doposud odehrává u fotbalového hřiště.

Náves není jen současné parkoviště, ale i 

park a jednotlivé komunikace, které by mělo 

nové pojetí do budoucna více propojit. 

K odvážnějším vizím patří třeba úvahy o čás-

tečném obnovení nyní zatrubněného poto-

Dokončení ze strany 1 ka, který prochází pod celou návsí. Součástí 

řešení je rozmístění a podoba mobiliáře (lavi-

ček a odpadkových košů), s definovanými 

druhy a standardy umístění, a související 

stabilní prvky – zídky nebo zděné lavičky (do 

nichž lze schovat elektrické zásuvky pro ve-

řejné akce). A určitě je třeba řešit veřejné 

osvětlení s ohledem na napojení na soused-

ní ulice. 

Zatím má obec k dispozici studie ze dvou 

architektonických kanceláří. Náhledy jejich 

vizualizací přikládáme k tomuto článku. 

Jedná se o pracovní verze, zatím probíhá 

další zpřesňování řešení a konzultace s od-

borníky, než zastupitelé rozhodnou o defini-

tivní podobě nové návsi. Názory a připomín-

ky občanů Mukařova jsou vítány!

Kateřina Čadilová, členka Rady obce

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 obce

Na červnovém zasedání zastupitelé zamítli 

předložený záměr výstavby viladomu v So-

snové ulici, neboť by v předloženém rozsa-

hu neúměrně zatížil okolí. Nesouhlasné sta-

novisko zastupitelé odhlasovali i k záměru 

výstavby rodinného domu o třech byto-

vých jednotkách a třech ateliérech v ulici 

v Průhoně na Žernovce, z důvodu nedosta-

tečné vodohospodářské infrastruktury, 

nedostatečné kapacity příjezdové komuni-

kace a celkového nesouladu navržené stav-

by s vesnickým charakterem lokality. 

Zastupitelé vzali na vědomí územní studii 

žernovské lokality BI 33, ovšem s podmín-

kou, že výstavba může být zahájena až po 

kolaudaci vodovodu. Byla schválena oprava 

sociálních zařízení v nejstarším pavilonu 

mateřské školy a pořízení dopravního auto-

mobilu JSDHO Mukařov. Zastupitelé schválili 

závěrečný účet obce a účetní závěrku za 

rok 2016 a projednali i řešení záboru obec-

ního pozemku pro parkování vozidel na 

Žernovce, a dále i to, že větší počet domů na 

Žernovce má ke svým pozemkům příploceny 

i pozemky obecní. Problémy budou řešeny 

individuálně odkupem nebo pronájmem 

konkrétních ploch.

Starosta informoval o plánovaném umístění 

měřiče rychlosti se záznamovým zařízením 

a zobrazením SPZ vozidel na Choceradské ulici 

v Srbíně, investorem bude Středočeský kraj. 

Další možností zklidnění dopravy je úsekové 

měření rychlosti, které má na území obce 

Mukařov zájem umístit město Říčany. Výnos 

z pokut těchto zařízení by byl příjmem Města 

Říčany. Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí 

s  umístěním úsekových radarů na silnice II. 

třídy, Choceradská a Českobrodská, a to bez 

doplatku v případě, že výnos z pokut nepokryje 

náklady na pořízení a provoz zařízení. Souhlas 

s umístěním radarů úsekového měření na silni-

ci I. tř. Pražská / Kutnohorská podmiňuje zastu-

pitelstvo obce Mukařov uzavřením veřejno-

právní smlouvy s městem Říčany o poskytnutí 

příspěvku na rozvoj obce.

Kateřina Čadilová

Z důvodu úbytku vody ve studnách na 

Žernovce je až do odvolání zakázáno 

zalévání a napouštění bazénů z místní-

ho užitkového vodovodu.

Omezení dodávky vody na Žernovce



Obecní zpravodaj (4/2017) Strana 3Aktuální téma

Péče i duchovní zázemí v Domově pro seniory kardinála Berana
Charitní dům, jak se zde odnepaměti říká Domovu pro seniory kardinála Berana, je nedílnou součástí Mukařova. Zajímali 

jsme se o to, jaké poskytuje služby a komu jsou určeny. V životě každé rodiny totiž může nastat situace, kdy bude 

potřebovat pomoc, a je dobré vědět, že ji máme tak blízko.

Informace pro zájemce:
Pokud vy nebo někdo z vašich blízkých 

uvažujete o umístění v domově pro senio-

ry, kontaktujte nejprve ředitelku a sociální 

pracovnici Domova pro seniory kardinála 

Berana Alenu Hankovou. Ta vám poskytne 

všechny potřebné informace a provede 

vás celým procesem od podání žádosti až 

po nástup do domova. Pokud máte zájem, 

podáte si u ní Žádost o poskytnutí sociální 

služby, ke které je třeba přiložit vyjádření 

lékaře. Žádost lze také podat „do budouc-

na“, pokud nechcete do domova nastou-

pit aktuálně, ale chcete projevit svůj zájem 

o přijetí v budoucnu. V takovém případě 

vás bude pracovnice domova kontaktovat 

1x ročně, aby se potvrdilo, zda se vaše situ-

ace nezměnila. Pokud jste žádost podali 

Pro koho je domov určen
Domov je určen pro seniory od 65 let, kteří 

potřebují pravidelnou pomoc, a přitom 

jejich zdravotní stav nevyžaduje pobyt na 

uzavřeném zařízení. Kapacita Domova je 

42 klientů. Ti méně soběstační obývají 

pokoje v hlavní budově a pro ostatní, kteří 

mohou trávit větší část dne sami, jsou ur-

čeny „domečky“ ve vedlejší přízemní budo-

vě. K dispozici mají rozlehlou zahradu s 

jezírkem a posezením, společenskou míst-

nost, kuchyni, jídelnu a kapli, kde se každý 

den kromě pondělí slouží mše. Domov má 

vlastního kaplana, který  dochází na poko-

je k těm, kteří nemohou přijít na mši, a je 

také k dispozici při zvláštních událostech.

Jakou péči domov nabízí:
· Ubytování a celodenní pestrá strava.

· Pomoc s každodenními běžnými čin-

nostmi poskytují pečovatelky, které 

jsou přítomné nepřetržitě.

· Přes den pomoc zdravotní sestry.

· Praktická lékařka dochází jednou týd-

ně.

· Pomoc je poskytována individuálně.

· Podpora klientů v tom, aby si v co nej-

větší míře zachovali soběstačnost a 

sociální vazby.

· Duchovní zázemí poskytuje kaplan.

· Volnočasové aktivity – besedy, koncer-

ty, cvičení, výlety, oslavy a individuální 

program, se kterým pomáhají dobro-

volníci.

jako aktuální, v případě schválení budete 

kontaktováni hned, jak se uvolní volné 

místo. Při současném zájmu je čekací 

doba zpravidla v řádu měsíců, někdy i let.

O Charitě
Provozovatelem Domova pro seniory kar-

dinála Berana je Arcidiecézní charita 

Praha. Je to nestátní nezisková organiza-

ce, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství 

pražské. Poskytuje řadu sociálních a soci-

álně-zdravotních služeb, věnuje se také 

rozvojové spolupráci a pomoci v nejchud-

ších zemích světa. K nejznámějším projek-

tům patří Adopce na dálku nebo Česká 

nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě. 

Celosvětová síť Caritas Internationalis, ke 

které náleží, je jednou z největších organi-

zací usilujících o odstranění chudoby. 

Pomoc potřebným je založena na křesťan-

ském pojetí hodnot.

Kontakty:

Domov pro seniory kardinála Berana, 

tel.: 323 612 612, 737 282 819, 

e-mail: 

socialni.dsmukarov@praha.charita.cz,

web:  www.praha.charita.cz

Petra Batók

Dobrovolníci vítáni
Předčítání, doprovod na procházce 

nebo jen rozhovor, to jsou možnosti, 

jak pomoci seniorům v domově. Chvíle 

strávené ve společnosti dobrovolníků 

přináší klientům domova mnoho 

radosti. Zájemci mohou kontaktovat 

sociální pracovnici domova. Hledají se 

také placené síly, více na straně 12.
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Slovem i obrazem z naší obce

Den s hasiči
V sobotu 10. června dopoledne se to na mu-

kařovském hřišti, ale i v jeho okolí, začalo 

hýbat. Téměř padesátka hasičů a jejich příz-

nivců se zde ujala posledních příprav na le-

tošní Den s hasiči. Stavěli jsme stany, připra-

vovali soutěže, občerstvení a zajišťovali logis-

tiku pro plánované ukázky. Pro letošní rok 

byly mimo ukázky policie, hasičů, kynologů 

ze Strašína a jízdy na ponících připraveny 

nové ukázky. Jednalo se o Airsoft team, Celní 

správu ČR, ukázku hašení ručním hasícím 

přístrojem a ukázku práce s dravci. Všechny 

ukázky byly provedeny ve dvou sledech, a 

tak i ti, kteří dorazili později, o nic nepřišli.

Celní správa mimo statickou ukázku zabave-

ného zboží, jakým je elektronika a oblečení, 

ukázala sloní kly, kůži z medvěda, ale i želvu 

obrovskou. Je neuvěřitelné, co vše se stává 

předmětem zakázaného dovozu. Dále celní-

ci předvedli ukázku se služebním psem vy-

cvičeným na vyhledávání tabákových výrob-

ků. Největší úspěch však měla ukázka zadr-

žení pachatele ujíždějícího ve vozidle, která 

se musela pro velký úspěch opakovat. Pro 

milovníky přírody bylo velmi zajímavé poví-

dání a ukázka sokolnické společnosti Teir. 

K vidění bylo mnoho ptáků od „mini“ sovičky 

kulíška nejmenšího až po majestátného 

orla.

Mimo soutěže a ukázky bylo připraveno a ve 

stanu po celou dobu obléháno stanoviště s 

malováním na obličej. Nechybělo ani osvěd-

čené občerstvení v podobě párku v rohlíku, 

palačinek s ovocem a šlehačkou, a také ko-

pečková zmrzlina. Stejně jako loni jsme „vy-

robili“ na 300 párků a 150 palačinek. Na 

závěr hezkého slunečného dne byla připra-

vena tolik dětmi oblíbená hasičská pěna.

Poděkování patří všem, kteří se věnovali ně-

kolikaměsíční přípravě, průběhu, ale i úklidu 

po celé akci. Zvláštní poděkování pak těm, 

kteří našli čas a přijeli nám předvést zajíma-

vé ukázky, ale také těm, kteří nás finančně 

nebo věcně podporují a podpořili i tento 

velký Den s hasiči.

Zdroj: www.hasicimukarov.cz

Foto: Miloš Horák 

Konec školního roku v MŠ
O zápisu do mateřské školy, který se konal 

3. května 2017, jsme už psali. Zbývá dodat, 

že většina ze 40 zapsaných dětí z Mukařova, 

Srbína a Žernovky byla přijata. V květnu jsme 

také oslavili SRDÍČKOVÝ DEN, děti tančily, 

soutěžily a maminkám vyrobily krásné dár-

ky. 

Další akcí byla oslava Dne dětí spojená s lou-

čením s předškoláky. Oslavu organizovala 

agentura FunActivity.cz, a to v pirátském 

stylu. Ve všech třídách také proběhly třídní 

schůzky a následně i besídky s již tradičním 

„buřtováním s rodiči a přáteli školky“. 

Některé třidy měly místo „buřtování“ připra-

veno tvoření, kde se zapojily nejen děti, ale i 

jejich rodiče. Všechny děti se moc snažily a 

potěšily svými výkony rodiče i paní učitelky.

Poslední akcí letošního školního roku byly 

výlety, a to na zámek Loučeň, kde 4 třídy 

měly připravený pohádkový program, včet-

ně prohlídky zámku a přilehlých zahrad. 

Třída nejmenších dětí se vypravila do ZOO 

parku v Radonicích, kde děti shlédly desítky 

zvířátek. Některá zvířátka si mohly i nakrmit 

a pohladit. Částí areálu nás provázel lektor, 

který poutavě vyprávěl dětem o zvířecích 

obyvatelích ZOO parku. 

V červenci byl provoz školky zajištěn do 14. 7. 

2017 v nové budově. Dále byla školka uza-

vřena a provoz pro děti opět začne v pondělí 

4. 9. 2017.

Helena Müllerová, MŠ Mukařov

Zálesácká noc
V pátek 2. června se zahrada u Kulturního 

komunitního centra změnila v tábořiště. Malí 

zálesáci si tam postavili stany a na ohništi, 

které doslova vykopali ze země v rámci schů-

zek svého stejnojmenného kroužku, si uvaři-

li večeři. Jako správní táborníci hráli různé 

hry a zpívali písničky s kytarou až do tmy. 

Bylinkový čaj k snídani byl také z velkého 

kotlíku, i když díky blízkému zázemí si mohli 

dovolit luxus porcelánových hrnků. Počasí 

přálo a nálada byla výborná, jako by už byly 

prázdniny. Ty utečou jako nic, ale po nich se 

už všichni budou těšit, až zase začne zálesák!

Kateřina Čadilová, Mukařov-sko

Mukařov obdivoval 
automobilové veterány
V pátek 14. 7. dopoledne se parkoviště u 

mukařovské školky změnilo na kontrolní 

stanoviště rallye automobilových veteránů. 

Vedla tudy totiž trasa dvoudenní Retro 

Prague Historic Ralley, na níž na 50 veteránů 

projelo trasu z Prahy na Vysočinu a posléze 

zpátky do Senohrab.

Diváci i náhodní kolemjdoucí mohli obdivo-

vat vozy různého stáří i velikosti – od aerovky 

až po jaguára, všechny ovšem vzorně udržo-

vané a naleštěné, navíc s posádkami, které si 

závod evidentně užívaly.

Kateřina Čadilová
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Stáje Nádraží Žernovka

Farma se postupně rozšířila, přibylo koní, 

lidí, kteří se zde angažují, ale především 

aktivit, které zde probíhají. Vlaďko, co tě 

přivedlo ke koním a vlastní farmě?

Já jsem se od dětství starala o zvířata, za-

chraňovala jsem i ta nemocná. Zvířata 

mám hrozně ráda a prakticky bez nich ne-

můžu být. Táta měl chovnou stanici s je-

zevčíky. Doma jsme měli ovce, kachny, sle-

pice. Prostě jsem mezi nimi vyrůstala. 

To bylo na Žernovce?

Do šesti let jsem bydlela v Mukařově, a pak 

jsme se přestěhovali sem na Žernovku. 

O koně se zajímáš od dětství, kde jsi získa-

la zkušenosti?

Vystudovala jsem střední zemědělskou 

školu a pak jsem si dodělala dvouletou vete-

rinární nástavbu. Nejvíce mi pomohla pra-

xe. Nastoupila jsem jako ošetřovatelka ve 

veterinární nemocnici v Českém Brodě. 

Tam jsem byla pět let.

Kolik koní tady vlastně máš?

Naše stáje živí hlavně poníci. Kde jinde si 

může rodina za pouhých dvě stě korun půj-

čit poníka a jít se projít do lesa?  Takže poní-

ků mám dvacet dva a devět velkých. To jsou 

moje koně. Pak tady mám některé koně 

pouze na ustájení.

Kdybys začínala znova, změnila bys něco?

Kdyby mi dneska někdo řekl, že mi nechá 

statek někde na Šumavě, vzala bych pár 

koní a šla. Mám tady sice kořeny, spoustu 

přátel, každého tady znám a každý zná mě. 

Poznala jsem plno výborných lidí, se který-

mi potřebuji spolupracovat: kováře, veteri-

náře a mnoho dalších bezvadných lidí, za 

které dám ruku do ohně a bez kterých si 

svůj život nedovedu představit.  Ale mám 

pocit, že to tady moc houstne…

Co ti v poslední době udělalo největší ra-

dost?

Tři nová hříbata.

Vidím houf dětí u táboráku.  Na jaké akti-

vity pro děti se zaměřuješ?

O prázdninách na tábory, ve školním roce 

pořádáme kroužky pro děti. Ty jsou každý 

všední den.  A máme plno.

Jak probíhají vaše tábory?

Jsou to hlavně tábory rodinného typu. 

Program je jako na každém táboře. Ráno 

rozcvička, večer posezení u ohně. Dopo-

ledne i odpoledne pořádáme vyjížďky na 

koních nebo probíhá trénink v ohradě. Je 

tady s nimi hlavní instruktor a další pomoc-

ní instruktoři. Samozřejmě chceme, aby 

děti trochu vypomohly i s péčí o koně, aby si 

nemyslely, že koně jsou jen zábava.

Pro jak staré děti aktivity pořádáte?

Máme tady děti už od první třídy. To zna-

mená děti ve věku od sedmi let.

A když přijdou rodiče s dětmi?

Když přijdou rodiče s dětmi, jsme schopni 

jim půjčit poníka na procházku, kdykoliv, 

jen se musí vrátit do tmy. Jinak o víkendech 

ještě provádíme základní výcvik – sezná-

mení s koněm. Učíme děti chovat se ke 

koním tak, aby jim neubližovaly a aby kůň 

věděl, co po nich chtějí.

Co tě na koních tak fascinuje?

Mám je ráda. Jsou krásní, jsou přátelští. 

Z mého hlediska mají úžasné charizma a 

energii. Máma vždycky říkala, že v minulém 

životě jsem musela být osel, že tak vzhlížím 

ke koním. Já ale všeobecně ráda zachraňuji 

všechna zvířata, která mají nějaký problém.

 

Máš nějaké přání do budoucna?

Mně by se líbilo, aby to takto fungovalo dál. 

Ale hlavně mi záleží na tom, aby se základ 

chovu, který tady mám, rozvíjel dál. 

A samozřejmě mi záleží na dětech. Aby do-

studovaly. 

Díky za rozhovor.

Eva Hegyiová

Speciál: MÍSTNÍ PODNIKATELÉ

Jméno Vlaďka Kašparová asi představovat nemusíme. Již po revoluci zakoupila koně a založila stáje Nádraží Žernovka. Stáje se 

nacházejí na samém konci obce, obklopeném ze tří stran lesy. Potkávají se zde začátečníci i jezdci, kteří již nějakou zkušenost v 

sedle mají. Ze všech ale cítíte oddanost a lásku ke koním. 
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Záchranná stanice na Žernovce
„Mám rád ryby, a tak jsem si zhruba před dvaceti lety vybudoval doma jezírko. Pro radost a pro zábavu,“ říká úvodem Vladimír 

Barták. Jeho firmu známe především díky velkým kamenům, které stojí v Mukařově na Pražské silnici před obchodem s názvem 

Vodní království. Tento obchod je v současné době zavřený a postupně se buduje nový prostor na Žernovce. 

Vladimír Barták vypráví, že postupně opouš-

těl dosavadní působení v reklamě a budoval 

jezírka pro kamarády a známé, a okruh těch, 

kdo jeho služby využívali, se rozšiřoval. Přitom 

se stále zdokonaloval v technologiích, jezdil 

po Evropě a hledal trendy a aktuality z oblasti 

zakládání a údržby jezírek, protože u nás, 

podle jeho slov, tehdy moc zkušeností nebylo. 

Zájemců o stavbu a vybavení domácích nebo 

i firemních jezírek přibývalo, a tak v roce 2000 

vznikla prodejna v Mukařově na Pražské ulici. 

První tedy byla jezírka a pak až kameny, i když 

ze silnice to může vypadat naopak. Kameny 

k jezírkům podle pana Bartáka patří, ať už 

menší nebo větší, jsou krásným doplňkem a 

dekorací zahrad. „O kameny byl zájem stále 

větší, tak jsem jezdil po celém světě a kupoval 

krásné solitéry i menší kameny,“ říká Vladimír 

Barták.  

Trh se přesouvá na internet 

Postupně se však trh jak s jezírky, tak s kame-

ny, začal přesouvat na internet. Lidé jsou 

zvyklí nakupovat z domova a tak až devade-

sát procent zákazníků jsou dnes ti z interne-

tu. Zároveň je velký zájem o poradenství 

v oblasti úpravy a údržby vody v jezírkách, a 

je potřeba zákazníkům názorně ukázat, jak 

správné čištění vody probíhá. Změny na 

trhu i rozšiřující se oblast poradenství při-

měly pana Bartáka k tomu, že v místě býva-

lého prasečince na Žernovce začal budovat 

Záchrannou stanici pro ryby, jezírka a vodní 

živočichy. Základem této Záchranné stanice 

jsou jezírka s rybami a živočichy, kde jsou 

názorně ukázány systémy pro filtraci a čiště-

ní vody, údržbu jezírek a vytvoření kvalitních 

podmínek pro jejich obyvatele. V současné 

době firma provádí stavby jezírek včetně 

jejich rekonstrukce, stavby vodopádů, po-

tůčků či kaskád, okrasných zahrad a bazénů 

a zajišťuje záruční i pozáruční servis jezírek i 

technologií. Připravuje kompletní návrhy a 

poskytuje odborné poradenství. Kvalita 

vody v jezírku je, podle Bartáka, závislá na 

mnoha faktorech, zásadní však je, zda se 

čerpá z vlastní studny nebo z vodovodního 

řadu, dále pak jací tam žijí živočichové a jak 

se ve vodě chovají. Podle toho se na míru 

stanovuje systém filtrace a technologie na 

čištění vody v jezírkách, ať už okrasných 

nebo na koupání.

Pro veřejnost zatím zavřeno   

Areál na Žernovce je doposud ve výstavbě, a 

tak je veřejnosti přístupný pouze po před-

chozí telefonické domluvě. Zatím zde není 

dostatek personálu, který by dohlížel na 

bezpečí a komfortní obsluhu návštěvníků. 

Zájemci o jezírka, jejich živočichy a kameny 

se mohou vypravit do Lipan u Kolovrat, kde 

je podobný areál již veřejnosti přístupný. 

Zajímala jsem se o původ kamenů různých 

barev, materiálů, velikostí. Například velké 

šedivé jsou převážně z Itálie, zelené s přímě-

sí slídy, čímž se na slunci lesknou, jsou ze 

Švédska a kameny plné prohlubní, výčnělků 

a zákoutí, které vybízejí k osazení sukulenty, 

pocházejí z Řecka. Nejtěžší přepravovaný 

kámen vážil 14 tun.    

Renáta Kiara Vargová

Klavír na stojáka U Kopretinky
Na schůzku s Šárkou Pokornou, majitelkou vetešnictví U Kopretinky, jsem si připravila seznam otázek. Avšak jen co jsme vytáhly 

dvě židle z obchodu, daly si je na louku s kvetoucími třezalkami, ubíral se náš rozhovor úplně jinudy, než podle připravených otázek.

Milá, usměvavá, elegantní žena zvládá péči o 

rodinu se třemi dětmi a třemi psy a podnikání 

v bývalém kravíně se zřejmou lehkostí. Šárka 

Pokorná pracovala v marketingu velké firmy 

v Praze, ale každodenní dojíždění za prací a 

péči o velkou rodinu zvládala těžko. Jelikož její 

manžel se mimo jiné zabývá vyklízením pro-

stor, napadlo ji, že by bylo zajímavé některé 

zachovalé kusy nábytku a vybavení domác-

ností prodávat. Nejdříve je měla doma, ale 

kapacitně už to nestačilo, tak hledala nějakou 

budovu, kde by věci skladovala. Naskytla se 

příležitost pronajmout si budovu bývalého 

kravína v Srbíně, a tak neváhala a začala před 

dvěma lety novou profesní dráhu jako maji-

telka vetešnictví. 

„Zezačátku jsem si cestu k této práci docela 

dlouho hledala, protože mám ráda věci čisté, 

nové, voňavé, a nejednou jsem se ocitla upro-

střed použitých starých věcí, a úplně lehko mi 

nebylo,“ vypráví Šárka Pokorná. „Začala jsem 

se zajímat o historii, jednotlivé slohy a archi-

tekturu, bytový design a postupně jsem se nau-

čila, že jednotlivé kusy nábytku a věcí do do-

mácnosti se dají sladit, a ve výsledku vypadají 

lépe než věci moderní. Také si představuji, jak 

lidem sloužily, kde asi byly a podobně. Časem 

mi lidé sami začali přinášet věci, které již nepo-

třebují a já je od nich vykupuji za hotové.“

Návrat k masivu 
Nábytek a věci do domácnosti se prodávají 

hlavně na internetu a pak lidé mají možnost 

si pro zboží buď přijet do skladu v Srbíně, 

nebo se zákazníkům pošle spediční službou. 
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Kamenolom na Žernovce prochází modernizací
Lom na Žernovce změnil majitele, a tak jsme požádali jednatele společnosti Lom Žernovka, s.r.o., Roberta Telváka, o rozhovor.

Co vás vedlo k tomu, si koupit lom? 

Ke koupi lomu nás přivedla poptávka 

zahraničního partnera, který projevil zájem 

o investici v ČR v této komoditě. Po odkou-

pení lomu včetně přilehlých pozemků však 

zahraniční investor od svého záměru 

odstoupil, takže jsme si provoz ponechali.

Budete pokračovat v těžbě kamene? 

V jakém rozsahu? 

V těžbě kamene se nadále pokračuje, a co 

víc, intenzita těžby se podstatně zvýšila. 

Přispěly k tomu i značné investice.

Uvažujete o nějaké modernizaci lomu? 

V prvé řadě jsme museli udělat pořádek, a 

to jak na povrchu, tak i v dobývacím prosto-

ru, neboť nebylo ani možné se v lomu pohy-

bovat. 

Od února jsme do společnosti investovali 

skutečně velké finanční prostředky. Těmito 

prostředky jsme zajistili veškeré kontroly, 

opravy stávajícího zařízení, a především 

nákup nové, podstatně výkonnější techni-

ky, která je nezbytná pro zvýšení výkonu a 

efektivity při těžbě. Dá se říct, že tak rozsáh-

lé investice v tak krátkém časovém období 

lom nezažil.

Změní se něco v souvislosti s vaším podni-

káním pro obyvatele v okolí lomu?

Pro obyvatele v okolí lomu se nemění v sou-

vislosti s podnikáním v lomu vůbec nic.

 Plánujete rozšířit počet zaměstnanců? 

Redukci zaměstnanců jsme byli nuceni udě-

lat, zaměstnance, které jsme převzali, jsme 

vzápětí vyselektovali, z důvodu špatné pra-

covní morálky, nezodpovědné docházky 

atd. Zkrátka nároky na zaměstnance se 

výrazně změnily, odpovídají nárokům pra-

covního života roku 2017.

Budete nějak aktualizovat nabídku, plá-

nujete reklamu nebo aktualizaci webu? 

Musíme jít postupně a aktualizovat, mo-

dernizovat de facto vše od základu. Začali 

jsme především technikou a novými za-

městnanci, kteří jsou odborníky na svém 

místě. Rozšiřujeme sortiment, a to o komo-

ditu štěrků, neboť jsme zakoupili i techno-

logií pro drcení. Změnil se a zintenzivnil 

přístup k zákazníkům, proto se nestává, že 

bychom neuměli uspokojit poptávku po 

jakémkoliv sortimentu. Pracujeme na zajiš-

tění prostoru lomu, tedy na informačních 

tabulích a zákazech vstupu do prostoru 

lomu. Řada místních obyvatel žije v pře-

svědčení, že lom je prostor veřejný, určený 

k procházkám, ale přitom vstupují na sou-

kromý pozemek a v neposlední řadě hlav-

ně velmi nebezpečný prostor.

V oblasti reklamy jsme již nějaké změny 

udělali, např. změny poutacích cedulí nebo 

loga společnosti. Připravujeme i zcela 

nové, moderní webové stránky. Ty by měly 

obsáhnout kompletní informace o společ-

nosti, historii lomu, sortimentní portfolio, 

novinky, GPS polohu naší firmy a aktuální 

nabídku pro naše zákazníky.  

Děkuji za rozhovor.

Renáta Kiara Vargová

Nakupovat chodí také lidé z okolí, zejména 

chataři nebo milovníci starých časů. Podle 

paní Pokorné sem často zavítají i majitelé 

kaváren a restaurací a vybírají si jednotlivé 

kusy nábytku nebo porcelánu, skleničky a 

podobně pro stylové vybavení gastrono-

mických provozoven. Kromě použitých věcí 

se tu dá sehnat i  nový porcelán z 

Karlovarské porcelánky, který jde poměrně 

dobře na odbyt.

V prodeji nábytku a bytových doplňků je 

patrná značná sezónnost, největší zájem je 

na jaře a během léta, pak také v období 

před Vánoci, kdy zákazníci vyhledávají neob-

vyklé dárky nebo sem zavítají školáci pro 

nějaké drobnosti pod stromeček, protože 

jsou zde pro ně příznivé ceny zboží, které 

má navíc ducha. 

Problém je, že budova kravína se nedá po-

řádně vytopit, takže prodej většinou kolem 

Vánoc končí a sezóna začíná zase až na jaře, 

kdy se oteplí. Zákazníci ale většinou dost 

zapomínají a na jaře před sezónou je potře-

ba se připomenout, například roznášením 

letáků nebo podporou prodeje na interne-

tu. Paní Pokorná také jezdí na trhy s názvem 

Mnichovické kramaření, kde má stánek a 

propaguje svoje služby.             

V současné době se lidé vrací k nábytku 

z masivu, podle paní Pokorné jsou zde vidět 

šikovné české ručičky, mnozí si nábytek 

zrestaurují tak, že je k nepoznání a vypadá 

jako nový. „Někdy mi lidé pošlou fotku, jak si 

koupené zboží doma opravili a jak se jim líbí, 

to mi dělá velkou radost,“ říká paní Pokorná. 

Ve vetešnictví U Kopretinky seženete skoro 

všechno, od náprstku po klavír. Ano, je tu i 

koncertní křídlo, postavené na bok neboli 

na stojáka, protože jinak by se sem nevešlo.

A proč U Kopretinky? Protože nedaleko je 

Kopretinová ulice, tak aby se to lidem dobře 

hledalo a pamatovalo. Otevřeno je v pátek a 

v sobotu nebo po telefonické domluvě i 

jindy.     

Renáta Kiara Vargová

Lom na Žernovce ve 20. letech minulého století.
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Prodejnu šroubků si vyžádali místní
Prodejna spojovacího materiálu K2L v Kutnohorské ulici je jen malou částí 

velkoobchodu, který dodává zboží především firmám v celé republice. Se 

spolumajitelem Janem Kuchařem jsem mluvila o tom, jak vznikla jejich společnost, 

proč se rozhodli otevřít obchod a kdo pokračuje v rodinné tradici.

Jak vás napadlo otevřít si v Mukařově ob-

chod se spojovacím materiálem? Předtím 

byl na stejném místě secondhand, pak 

galerie…

Velkoobchod se spojovacím materiálem 

vznikl před více než dvaceti lety. Často 

k nám chodili i místní lidé a ptali se, jestli 

bychom jim mohli prodat pár šroubků 

nebo jiný materiál, který zrovna potřebova-

li. Museli jsme je dlouho odmítat, protože 

jsme na to nebyli zařízeni. Nakonec jsme 

došli k závěru, že otevřeme malé železář-

ství pro uspokojení potřeb maloodběratelů 

z blízkého okolí. Proto vznikl náš obchod, 

kde si vybere kutil i profesionál. Je to takový 

„vedlejší produkt“ našeho velkoobchodu, 

ale těší nás, že lidem slouží a zákazníci se 

V truhlárně jsem od deseti let
Truhlář Josef Minařík má svou dílnu v domě v Kutnohorské ulici, kde stejnou živnost 

provozoval i jeho pradědeček Emanuel Veselý. Zeptala jsem se ho na to, jak pokračuje 

v rodinné tradici. Od výroby kuchyní jsme se překvapivě dostali až k legorobotům.

Pro truhlařinu ses rozhodnul hned po zá-

kladní škole, nebo sis k ní hledal cestu?

Vlastně jsem si ji vybral už jako dítě. Když 

moje babička, rozená Veselá, získala v rest-

ituci podíl na původní truhlárně, přestěho-

vala se sem naše rodina z Louňovic. 

Truhlárna byla tedy hned vedle. Bylo mi v té 

Interiér prodejny (prodavač Jiří Rypka)

době asi deset let a rád jsem trávil v dílně 

volný čas. Leccos jsem tam pochytil ještě 

předtím, než jsem šel do učení. Po civilce 

jsem si pak vedle té původní otevřel vlastní 

dílnu. Je v místech, kde pradědeček bydlel.

Vyráběly se tu prý i rakve. Čemu se věnuješ 

ty?

Vyrábím na míru nábytek, především ku-

chyně a skříně. Jako materiál používám 

především kvalitní dřevotřísku, někdy i 

masivní dřevo. Dodávám třeba kuchyně za 

nižší cenu než kuchyňská studia při srovna-

telné kvalitě. Nejdražší kuchyňskou linku 

jsem vyrobil asi za čtvrt milionu. Byla 

opravdu velká, s deskou z pravého kame-

ne, vestavěnou vinotékou a množstvím 

dalšího vybavení.

Kdo jsou tvoji zákazníci?

Prakticky všichni jsou kamarádi a známí a 

pak jejich známí. Zakázky získávám na do-

Truhlárna na počátku minulého století. Chlapec vpravo stojí před stojanem s benzínem a 

drží v ruce hadici k tankování. Budova byla zbourána v 70. letech.

sem vracejí.

Vraťme se k historii tohoto místa, co mi 

o ní můžete říct?

Na začátku 20. století se tu věnoval podni-

kání můj pradědeček Emanuel Veselý. Měl 

tady truhlárnu, vyráběl nábytek a také 

třeba rakve. Dokonce vlastnil první benzi-

novou stanici v Mukařově. Byl to velmi po-

krokový muž a vlastně díky němu teď tady 

můžeme sedět. V restituci naší rodině truh-

lárnu v 90. letech vrátili. Já jsem dostal 

darem svou část nemovitosti od otce, který 

se tu věnoval, kromě jiného, počítačům. 

Truhlářskou tradici převzali dva jeho brat-

ranci, kteří se tu oba vedle sebe věnovali 

dřevovýrobě. Jednu z truhláren jsem před 

několika lety odkoupil a přestavěl na kan-

celáře. Druhá stále funguje a zachovává 

tradici již ve třetí generaci.

Vy sám jste se rodinné tradici dost vzdálil.

V oboru, kterým se živím, jsem díky dlouho-

letému přátelství, které začalo už na střed-

ní škole. 

Studovali jsme s kamarádem Tomášem 

Lanou průmyslovku na technologii zpraco-

vání masa. Po škole jsme ale opustili masný 

průmysl a odešli jsme pracovat do němec-

ké firmy, která se věnovala mimo jiné i 

obchodu se spojovacím materiálem. 

Společně jsme pak z firmy odešli a založili si 

vlastní velkoobchod. Netušili jsme tehdy v 

roce 1996, jak se naše společnost jednou 

rozroste. Dodáváme zboží v rámci České 

republiky do elektráren, strojírenských 

podniků, výrobcům automobilů a podob-

ně. V Mukařově máme obchodní oddělení, 

v Tehovci velký sklad.

Zůstane tady váš obchod i v budoucnu, 

nebo plánujete změnu?

Obchod bereme jako službu místním obča-

nům a chceme jej zachovat, přestože nepři-

náší velký zisk. Sortiment na prodejně stále 

doplňujeme o nové produkty a jsme rádi, 

že počet zákazníků stále narůstá a vše se 

vyvíjí k oboustranné spokojenosti. Rádi 

bychom, aby jméno naší firmy bylo pro 

místní občany synonymem kvality a spo-

lehlivosti.  

Děkuji za rozhovor.

Petra Batók
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Kulturní a komunitní centrum Mukařov – společný projekt Obce Mukařov, spolku Mukařov-sko a zapsaného ústavu Prosapia – 

společnost pro rodinu – vstupuje do druhého roku své činnosti. V září 2017 zahájí nový běh kurzů, kroužků a dalších aktivit pod 

výstižným heslem PRO KAŽDÉHO NĚCO.

Kulturní a komunitní centrum Mukařov v roce dva

Historickým základem současného KKCM 

je Mateřské centrum Mukařov-sko, které 

letos oslaví desáté výročí fungování. Napl-

no se aktivity KKCM rozjely od září 2016, 

kdy se podařilo dokončit základní opravu 

objektu v Příčné ulici čp. 61 – na instalaci 

plynového topení a výměnu části oken při-

spěl Středočeský kraj, další náklady včetně 

modernizace sociálních zařízení, výměny 

podlahových krytin a výmaleb financovala 

obec, o nátěry všech dveří a zárubní a vnitř-

ní vybavení se postarali dobrovolníci pře-

devším z řad členů Mukařov-ska a rodičů 

dětí, které zde navštěvují kroužky. 

V září 2016 se do části přízemí přestěhovala 

Obecní knihovna a v další místnosti se za-

bydluje kancelář sociálních služeb, které 

poradenskou i terénní formou nabízí Spo-

lečnost pro rodinu Prosapia.

První rok ostrého provozu ukázal, že to má 

smysl – klienti mají o programy zájem a 

odchází spokojení. Od září budeme rádi 

pokračovat a dále rozvíjet nabídku opravdu 

pro všechny – od batolat až po seniory. 

Pro dospělé
Brazil butt lift a Pilates s Renatou Schmidt, 

jóga pro zdravá záda a pro těhotné s Janou 

Hrbkovou, Hatha jóga se Zuzanou Dobrou, 

relaxační a rekondiční cvičení s Evou Staň-

kovou, angličtina (všechny pokročilosti) se 

Šárkou Gill, folková a country kytara s Jaku-

bem Janošem.

Pro děti s rodiči
Hrátky s batolátky do 1,5 roku s Renatou 

Zítkovou, cvičení od 1,5 roku s Klárkou Balí-

novou, keramika pro rodiče i děti s Renatou 

Schmidt, anglická konverzace pro rodiče 

(za přítomnosti dětí) s Pavlínou Srnovou a 

Gitou Dörflovou, jemná dotyková terapie s 

Martinou Smutnou, znaková řeč pro bato-

lata s Evou Valovou a volná herna.

Pro děti 2–6 let bez rodičů
Anglická školička (3–6 let) s Jazykovou ško-

lou Carpinus, Mrňouskové – hlídání dětí 

s programem (2–5 let) s Petrou Ižákovou, 

tanečky (3–4 roky a 5–6 let) s Markétou Chyt-

ráčkovou, jóga s Markétou Kocourkovou, 

malování s Jitkou Čurdovou, logopedie se 

Zuzanou Hauzarovou, dramatický kroužek 

s Evou Brůhovou, hudební kroužky s Vero-

nikou Vaněčkovou.

Pro školní děti
KLUBOVNA (řízený program na každé odpo-

ledne) s různými lektorkami, tvořivý krou-

žek s Janou Galuščákovou, dramatický krou-

žek s Evou Brůhovou, break dance s Micha-

lem Nedvědem, modelářský kroužek s Ru-

dolfem Semanským, zálesák s Jitkou Čur-

dovou, zahradnický kroužek a přírodní po-

kusy s Markétou Čentešovou, jóga pro děti 

s Markétou Kocourkovou, šikula a dobro-

druzi s Danielou Kukačkovou, angličtina 

s Janou Galuščákovou, němčina s Renatou 

Schmidt a Olgou Suchou, hudební kurzy 

(flétna, klavír, kytara) s Veronikou Vaněčko-

vou. O prázdninách nabízíme několik pří-

městských táborů (zálesácké tvoření, malý 

stavitel, angličtina).

Mimo rozvrh
Vedle volnočasových aktivit je v KKCM dva-

krát týdně – v úterý a ve čtvrtek – otevřena 

Obecní knihovna, pro posezení nebo bese-

dy, promítání filmů a přátelská setkání je 

k dispozici Potkávárna. Stále oblíbenější je i 

možnost uspořádat v KKCM dětskou osla-

vu. Jednou do měsíce otevírá Kavárnička – 

program s přednáškami nejen pro seniory, 

a také večerní Dámský klub s kreativním 

nebo vzdělávacím programem. 

Suma sumárum
Sečteno a podtrženo, v prvním roce chodi-

lo do téměř dvaceti kroužků v KKCM na 150 

dětí a do osmi kurzů pro dospělé asi 70 zá-

jemců. Programů mateřského centra se 

pravidelně účastnilo asi 30 rodin. Knihovna 

navíc hlásí návštěvnost 160 osob měsíčně.  

To vše by nebylo možné bez finanční pomo-

ci Obce Mukařov a ohromného nasazení 

jednotlivých lektorů i sehraného organi-

začního týmu v tomto složení: 

Kateřina Čadilová – koordinace KKCM, fund-

raising a PR; Jitka Čurdová – koordinátorka 

programů pro školní děti a dospělé; Petra 

Houdková – koordinace Mateřského centra; 

Petra Ižáková – Mrňouskové;  Klára Holická – 

sociální služby; Alexandra Jeriová – knihovna.

Pravidelné programy začnou opět 11. 9., 

podrobné informace o všech kroužcích, 

kurzech a jednorázových akcích, včetně 

možnosti registrace na nový školní rok 

najdete už nyní na www.kkcm.cz.

Kateřina Čadilová, Mukařov-sko

poručení. Skoro dvacet let dělám vedoucí-

ho zájmových kroužků ve Stanici techniků 

Vyšehrad, trávím tam s dětmi každé pon-

dělní odpoledne. Děti, které jsem měl 

v kroužku, rostou a zařizují si první byty a 

často mě samy osloví.

Při svojí práci zvládáš ještě vést v Praze 

kroužky?

V tuhle chvíli vedu kroužky Mladý technik a 

Letecký modelář. Kroužky ve stanici na-

vštěvují moje dcery, takže tam už nejezdím 

jen pro svoje potěšení. Kromě toho jsem 

hlavním vedoucím na letním táboře, který 

stanice každoročně pořádá. Děti se tam 

věnují modelářství, elektrotechnice, pro-

gramování, fotografování a vyvíjení sním-

ků, učí se natáčet a stříhat video a podob-

ně. V legorobotice si z lega postaví robota 

se řídící jednotkou, kterou si sami napro-

gramují. Loni postavili z lega velkou kobru, 

která se pohybovala a sama útočila.

Vraťme se k truhlárně, vyrábíš kromě ná-

bytku i něco jiného?

Dělám i jiné věci, jeden čas jsem například 

vyráběl stánky na veletrhy. Někdy také re-

stauruji starý nábytek, to když moje žena 

zachrání nějaký kousek z bazaru. 

Dokážu si představit, že bych to dělal i pro-

fesionálně, ale množství času, který strá-

vím rekonstrukcí třeba jen jednoho kusu 

nábytku, by mi nikdo nezaplatil. 

Teď třeba dávám dohromady klasickou 

kredenc, jakou používaly naše babičky. 

Oprava mi bude trvat asi týden, pak se zas 

vrátím k výrobě skříní.

Děkuji za rozhovor. 

Petra Batók
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Vy pocházíte z Mukařova?

Ne, já pocházím z Prahy. Z Bubenče. Kdysi to 

byla okrajová čtvrť.

Jak dlouho jste v Mukařově?

Asi šest let. Řeknu vám to přesně, od 1. čer-

vence 2011.

Dočetla jsem se, že jste nějakou dobu půso-

bil i v Jižních Čechách?

Ano, nějakou dobu jsem tam pobýval. Ve 

Strakonicích. Ale tam jsem onemocněl a dlou-

ho se nevědělo, jak to bude s mojí rekonva-

lescencí, a tak jsem odešel sem do Mukařo-

va, už ne jako farář, ale jako kaplan. Vlastně 

jako výpomoc říčanským farářům.

Jak jste se k tomuto poslání dostal?

To bylo složité. Na škole jsem o tom vůbec 

neuvažoval. Dokonce, když jsem byl malý, 

moc jsem se styděl a ani mě nenapadlo jít 

ministrovat. Chodit před lidmi a v „noční koši-

li“, to pro mě bylo absolutně nemyslitelné. 

Když jsem byl ale před oltářem, veškeré 

obavy opadly. Možná ta přítomnost Boží tak 

působí, že veškeré obavy mizí. Ale po jede-

náctiletce jsem vystudoval ČVUT. 

Jste tedy vlastně inženýr. Jaký obor jste na 

ČVUT vystudoval?

Nejprve strojařinu, pak se to v posledním 

ročníku rozdělilo a já studoval chemická zaří-

zení. Nějakou dobu jsem pracoval ve vý-

zkumném ústavu a v Chemosu v Děčíně.

Až když jsem byl mimo svůj domov – to je 

vlastně také putování: „Vyjdi ze svého domu“, 

řekl Abrahamovi Hospodin – pan farář mě 

přemlouval. Ale vůbec jsem si netroufal být 

farářem. Spíše řeholníkem, ale i ten by měl 

mít základní teologické vzdělání.

Musel jste tedy vystudovat teologickou fa-

kultu?

To víte, bylo to za totality. Ale v roce 1968 to 

ještě šlo. Ze zaměstnání mě nechtěli na stu-

dia uvolnit, ale nakonec se to podařilo. I tak 

mi první dva měsíce studia citelně chyběly.

Jak dlouho jste studoval?

Pět let. Teď je studium ještě delší. Jeden rok je 

přípravka, potom pět let studia a pak rok 

praxe. Včetně závěrečné práce.

A vaše první působiště?

Jako kaplan v Mariánských Lázních. Pak ná-

sledovaly vesničky okolo Plzně. Tam jsem 

začínal jako správce farnosti. Chválenice, 

Nové Mitrovice, Stříbro. Tam jsem byl sedm 

let. Všechno to byly okrajové farnosti, nezaří-

zené, bez vody, bez elektřiny, kanalizace. A 

protože nebyly peníze, vše jsem musel dělal 

sám, svýma rukama. Tady se uplatnily moje 

znalosti strojaře. Snažil jsem se vše dělat po-

ctivě, aby to k něčemu bylo. I kanály jsem 

kopal rovně a ve správném spádu…

Ale stále mě to táhlo být spíše řeholníkem. 

Odešel jsem tedy do noviciátu do Itálie, ale 

nakonec jsem sliby nesložil, měl jsem určité 

námitky proti některým podmínkám řádu. 

Sám bych to nepředělal a přijmout jsem to 

nechtěl, vrátil jsem se tedy do Čech, do ma-

lých farností kolem Prahy a v Jižních Čechách.

Kde se vám nejvíce líbilo?

Kde je to s pánem Bohem, tam je to dobré.

Blíží se tradiční mukařovská pouť. Pro větši-

nu dnešních lidí je spojena jen s atrakcemi a 

stánky. Původní smysl pouti byl jiný. Můžete 

nám to nějak přiblížit?

Pouť je vlastně putování, životní putování. 

Člověk neustále něco hledá. Povolání, part-

nera, názory. Vybírá svoji životní cestu a to je 

vlastně pouť v našem životě.

Původně se putovalo na nějaké krásné mís-

to, které mělo hlavně náboženský nebo kul-

turní význam. Putovalo se do královských 

měst nebo do míst, kde se staly nějaké zázra-

ky nebo uzdravení. Lidé putovali na ta místa 

s vírou, že si chtějí vyprosit především Boží 

milost, za jeho dobrodiním. Chlapci a dívky 

také měli pouť spojenou s vyprošením vhod-

ného partnera. Lidé brali pouť vážně. Pouť 

bývala na několik dní, lidé chodili dlouhé tra-

sy, aby se k posvátnému místu dostali včas.

Pro ostatní byl poutník někdo, kdo byl vyslán 

Bohem. Proto se mu vycházelo vstříc. Lidé 

mu poskytovali přístřeší, byli k němu pohos-

tinní. To je taková krásná ctnost. Ale lidé jsou 

také podnikaví a mají obchodního ducha, a 

tak tam, kde se scházelo více lidí, začaly se 

postupně objevovat nejdříve stánky s občer-

stvením, později i různé atrakce na pobavení. 

Proto když se dnes řekne pouť, každý si před-

staví atrakce, zábavu, hojnost dobrého jídla. 

Ale nesmíme zapomenout na to, co pouť je. 

Pouť v pravém slova smyslu je vždy pouť za 

Bohem a jeho požehnáním a cesta do božího 

domu. 

Pouť v Mukařově je tedy spojena se svátkem 

Nanebevzetí Panny Marie, která je patron-

kou kostela.

Ano. V kalendáři je 15. srpen svátkem Nane-

bevzetí Panny Marie. Většinou se pořádá 

pouť neděli po tomto dnu. Letos tedy pouť 

připadá na 19. a 20. srpna. Ale pozor, tady u 

nás je specialita. Zdejší kostel byl vysvěcen 

13. srpna 1893 světícím biskupem Ferdinan-

dem Kalousem. Takže je tady ještě jedna 

pouť, a to Malá pouť – posvěcení, neboli po-

svícení, a to letos připadá na 13. srpna. 

Co mohou dát poutě dnešnímu člověku?

Putování je vlastně v člověku vložené. Když 

chce něco člověk dosáhnout, musí něco udě-

lat. Posvátné poutě a cesty jsou v každé kul-

tuře. Vždy nějak míří za Boží milostí. Na 

místa, která si nevybral ani král, ani papež, ale 

byla spojena se zázrakem, s uzdravením, se 

zjevením… Ta místa jsou i dnes povzbuzením.

Děkuji za rozhovor.

Eva Hegyiová

Pater Ing. Viktor Frýdl působí nejen v mukařov-

ském kostele, ale denně kromě pondělí od 10.30 

hodin slouží mši svatou také v Domově kardiná-

la Berana, kterou navštěvuje i veřejnost (viz foto-

grafie). 

Klientům Domova se věnuje i mimo tuto dobu, 

což jim přináší velkou útěchu a radost. 

To, že Vánoce jsou tradičně křesťanské svátky, je všeobecně známé. Dokonce i mnoho nevěřících ve vánočním čase chodí do 

kostelů. Kolik lidí si ale dnes uvědomuje, kde se vzala pouť? Před naší slavnou mukařovskou poutí jsme se na to zeptali 

místního kaplana Ing. Viktora Frýdla. A také na jeho vztah k Mukařovu a jeho osobní životní putování. 

Pouť je životní putování a hledání

Během pouti se bude v sobotu 19. 8. od 

16 hodin v Mukařově konat vigilie, slav-

nostní mše svatá k Nanebevzetí Panny 

Marie bude sloužena v pravidelném 

čase, tedy v neděli od 8 hodin.
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Na konci května proběhla médii zpráva 

o tom, že Státní fond životního prostře-

dí vyhlásil výzvu k podávání projektů na 

zachytávání a další využití dešťové 

vody. 100 milionů korun bylo vyčerpáno 

za méně než 24 hodin. Na srpen se chys-

tá 2. kolo, zřejmě s dvojnásobnou aloka-

cí. Kdo má šanci získat dotaci?

Jak na Dešťovku

Dotace jsou určeny 

pro vlastníky a sta-

vebníky rodinných 

a bytových domů, 

nelze využít na do-

my k rekreaci. Oče-

kávaný termín vyhlášení je začátek srpna 

2017, žádosti se budou přijímat od začátku 

září. Podpora je určena na tři typy opatření:

Akumulace srážkové vody pro zálivku 

zahrady:
3Dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m  nádrže, 

maximálně však 50 % z celkových způsobi-

lých výdajů, určeno pouze pro stávající 

domy v lokalitách zasažených akutním nedo-

statkem vody.

Akumulace srážkové vody pro splachová-

ní WC a zálivku zahrady:

1/16
400,- Kč

1/8 strany
600,- Kč

1/4 strany
1000,- Kč

1/2 strany
1800,- Kč 

Inzerce

Nabízíte služby nebo jinak podnikáte v Mukařově a okolí? 

Právě pro vás je určena inzerce v Obecním zpravodaji pro 

Mukařov, Srbín a Žernovku. 

Dole uvedené ceny jsou včetně DPH. Objednávky inzerce 

posílejte na e-mail zpravodaj@mukarov.cz. 

3Dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m  nádrže, 

maximálně však 50 % z celkových způsobi-

lých výdajů.

Využití přečištěné odpadní vody s mož-

ným využitím srážkové vody:

Dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím 

srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombi-
3nace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m  

nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, 

maximálně však 50 % z celkových způsobi-

lých výdajů.

Ke všem žádostem je třeba doložit „od-

borný posudek“ popisující současný stav i 

navržené řešení včetně výkresu a technic-

kých parametrů.

Více informací: www.destovka.eu  

Taekwon-do ITF

členem je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool. 

Jako technický dohled zde působí meziná-

rodně uznávaný korejský velmistr HWANG 

HO-YONG, IX. dan.

Mimo sportovní stránku je kladen nemalý 

důraz na výuku umění sebeobrany. Naše 

činnost je zaměřena především na mládež 

školního věku, ale členy jsou i děti před-

školního věku, senioři, nebo celé rodiny.

Tréninky probíhají vždy pod dohledem kva-

lifikovaných učitelů. Standardem naší školy 

je vysoká a intenzita přípravy a bezkonku-

renční školné. Pravidelně pořádáme zkouš-

ky na technické stupně, výukové semináře, 

soustředění, závody nebo individuální výu-

ku. V Mukařově nabízíme tréninky pro děti 

od šesti let.

Pro více informací navštivte www.tkd.cz.

Aneta Poklopová Ge-Baek Hosin Sool
Taekwon-do je moderní korejské bojové 

umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj 

po fyzické, psychické i morální stránce. 

Hlavní morální zásady, kterými by se měl 

řídit každý taekwondista, jsou zdvořilost, 

čestnost, vytrvalost, sebeovládání a ne-

zkrotný duch. V České republice se Taek-

won-do cvičí od roku 1987 a je organizová-

no Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož 
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Blahopřejeme

Významná životní jubilea 
v červenci a srpnu 2017 slaví:

Josef Černý

Zdeňka Hrochová

Daniela Kučerová

Alena Kuklová

Zdeněk Malý

Roman Povýšil

Antonie Spilková

Alena Štěpánová

Volné pracovní pozice
Domov pro seniory v Mukařově hledá 

pečovatelky. Přijmeme pracovníky (pracov-

nice) v přímé péči, kteří se starají o klienty. 

Nevyžadujeme speciální vzdělání ani kurz, 

ten je možné absolvovat při práci. Pracuje se 

v dvanáctihodinových směnách. Nabízíme 

stravenky, odměny, a hlavně smysluplnou 

práci. 

Kontakt: Domov pro seniory kardinála 

Berana, Bc. Alena Hanková, vedoucí 

tel. 737 282 812, e-mail 

socialni.dsmukarov@praha.charita.cz

Doc. MUDr. Přemysl Pinsker

Nová zubní ordinace 

V Mukařově-Srbíně byla 

otevřena nová zubní or-

dinace Velident,  MUDr. 

Ivana Velíšková. 

Najdete ji na adrese 

Choraceradská 300, Mukařov-Srbín, objed-

návky a informace na tel. 737 001 283 nebo 

e-mailu  info@zubar-mukarov.cz.

Mukařovská pouť

Ve druhé polovině srpna čeká Mukařov 

tradiční pouť. Ta hlavní se bude slavit o ví-

kendu 19. a 20. 8., kdy se můžeme těšit i 

na řemeslný jarmark, ale atrakce budou 

v Mukařově déle než týden. Jako obvykle, 

po oba pouťové čtvrtky bude sleva na 

atrakcích a o obou sobotách ohňostroj. 

A co si můžeme koupit na jarmarku o hlav-

ní pouti, 19. a 20. 8.? Třeba Mnichovické 

perníky, proutěné košíky nebo originální 

šperky z polymeru či keramiky, vše přímo 

od výrobců. 

V areálu technických služeb bude jako ob-

vykle výstava chovatelů a v Kulturním a ko-

munitním centru výstava Má vlast cesta-

mi proměn, letos opět i s mukařovskou 

účastí.

V červnu letošního roku se dožil devade-

sáti pěti let doc. MUDr. Přemysl Pinsker, 

DrSc. Do Mukařova jezdil od svých dět-

ských let, kdy zde jeho rodiče zakoupili ro-

dinný dům. Sám se také do Mukařova pře-

stěhoval na penzi. Celý život pracoval jako 

lékař v nemocnici, nejprve v Pardubicích a 

Hradci Králové a od 60. let v Praze ve 

Fakultní Thomayerově nemocnici. Jako pe-

dagog přednášel v Ústavu pro další vzdě-

lávání lékařů (ILF) a vědecky působil v 

Institutu klinické a experimentální medi-

cíny (IKEM). V Mukařově žije trvale se svou 

rodinou od počátku devadesátých let v 

krásném a klidném prostředí. Těší se v re-

lativním zdraví ze svých dětí a vnuků.

Kalendárium

Louňovická letní divadelní aktivita - 
srpen–září 2017

6. 8. od 19 hodin Mátový nebo citron - 

Dobřichovická divadelní společnost

19. 8. od 17 hodin Hra o pejskovi a 

kočičce – Divadlo Zuzany Fricové

26. 8. od 19 hodin Sen noci svatoján-

ské – Divadlo Jana Kašky Zbraslav

2. 9. od 17 hodin Broukosvět – 

Nedvíďata Praha

9. 9. od 19 hodin Postelová fraška – 

DS Klicpera Chlumec n. Cidlinou

Mukařovská pouť – 10.–20. 8. 2017
Doprovodný program 19.–20. 8. 

řemeslný jarmark, chovatelská výstava, 

výstava Má vlast cestami proměn 

(KKCM)

Je otevřena i o prázdninách v obvyklých 

časech: úterý 13-17 hodin 

a čtvrtek 10-12 a 13-17 hodin.

Přijďte si pro knihu na dovolenou!

Obecní knihovna

Pozor na bioodpad
Svozová společnost Marius Pedersen upo-

zorňuje, že nelze vyvážet nádoby na směs-

ný komunální odpad, do nichž je ukládán 

bioodpad, protože to je vytříditelná složka, 

kterou lze dále zpracovat. 

Bioodpad je možno zdarma odkládat na 

sběrném dvoře nebo sjednat svoz včetně za-

půjčení nádoby, či přistavení kontejneru.


