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 Theodor Pištěk se stal čestným 
členem Hradní stráže. Rozhovor 
najdete na straně 10. 

Starosty Rudolfa Semanské-
ho jsme se zeptali, jak bude 
obec tuto situaci řešit.
„Na možný problém s kuku-
řicí jsem společnost ZEA Svě-
tice, která na poli hospodaří, 
upozorňoval již během setí 
na začátku jara,“ říká staros-
ta Rudolf Semanský.  „Žádal 
jsem vedoucího agronoma  
i předsedu společnosti, aby do 
spodní části vyseli jinou plodi-
nu, např. ječmen. Bohužel se 
tak nestalo a vydatné deště 
pak potvrdily, že pole s tako-
vým sklonem oseté kukuřicí  
absolutně nezvládne pojmout 
větší příval vody. Zvláště po 
delších obdobích sucha, kdy 
je půda jako beton. Zaplave-
ná místa nejdříve pomáhali 
uklízet naši hasiči a následně 
druhý den jsme povolali naše 
technické služby. Ihned jsem 
svolal schůzku s předsedou 
ZEA Světice Ing. Jaroslavem 
Švecem, který souhlasil, že se 
společnost bude podílet na 
nákladech spojených s odklí-
zením škod a na vybudování 
protipovodňových opatření. 

Lokalitu Na Budech potrápily lokální záplavy
Obyvatelé Srbína v lokalitě Pod Budami museli v květnu 
a začátkem června čelit záplavám způsobeným přívalo-
vými dešti. Sousední pole oseté kukuřicí nezvládlo příval 
dešťových vod.  Nejdříve  byla zaplavena část ulice U 
Potoka a o několik dní později i ulice U Požáru. Záplavy 
tuto oblast potrápily již v minulosti a lidé se obávají, že se 
situace bude opakovat. Jednou z příčin je nedostatečná 
kapacita dešťové kanalizace, ale především nevhodně zvo-
lená  plodina pro osev – kukuřice. Pravdou také je, že tato 
lokalita byla považována za záplavovou dávno před tím, 
než zde vyrostly první domy. 

Výsledkem jednání byl také 
slib,  že kukuřice se na tom-
to poli již nebude pěstovat.  
Obec společně se ZEA Světice 
následně nechala vybudovat 
ochranný polopropustný val, 
který ústí do potrubí dešťové 
kanalizace a přívalovou vodu 
by měl alespoň částečně za-
držet.  
Na zasedání zastupitelstva byl 
také předložen návrh sdruže-
ní Pod Budami, které poža-
duje vybudování dalšího valu  
v horní části pole. Tento návrh 
jsem představil Ing. Švecovi, 
který ale s tímto řešením ne-
souhlasil. Důvodem  byla oba-
va, zda toto opatření nebude 
bránit zemědělské technice 
pole obhospodařovat. Navíc 
majitel části pole chce v letoš-
ním roce půdu parcelovat na 
stavební pozemky. Obec bude 
samozřejmě  požadovat zpra-
cování územní studie a pláno-
vací smlouvy, kde bude pama-
továno i na řádné odvodnění. 
Jinak nebude vydán souhlas  
k parcelaci ani územnímu říze-
ní.                        Helena Vlnařová

Po červnových záplavách obec společně s družstvem nadstavila 
a podstatně rozšířila provizorní hráz zbudovanou Občanským 
sdružením Pod Budama. Ta je ale bohužel na pozemcích, které se 
budou během pár měsíců parcelovat, takže dočasná hráz v této 
podobě vydrží maximálně do jara příštího roku. Řešením, o které 
usiluje OS Pod Budama a které bylo představeno na zastupitel-
stvu, je vytvoření ochranného valu, který by vodní tok usměrnil 
mimo záplavové území a trvale obešel stávající zástavbu z východ-
ní strany. Toto řešení je v souladu se Studií odtokových poměrů 
a protipovodňových opatření v povodí Posázaví, zpracovanou 
Posázaví o.p.s.. Ale hlavně, vytvoření ochranného valu zreguluje 
odtok vody směrem, kterým voda tak nebo tak poteče po 
plánované parcelaci pozemků a postavení plotů jejich novými 
majiteli. Naopak nevytvoření valu může způsobit při postupném 
rozprodeji pozemků a výstavbě plotů v lokalitě BI20 škody nekon-
trolovaným přeléváním vody přes stávající zastavěné pozemky. Ve-
dení obce tak žádáme, aby pomohlo vyřešit situaci trvale, nikoliv 
jen dočasně.        Ing. Jan Vinš, předseda výboru, OS Pod Budama

 Obec musí řešit nový problém – 
„rodinné domy“ se třemi bytovými 
jednotkami. Více čtěte na straně 3.

 Roman Kubát z Mukařova je novým 
mistrem České republiky v MMA 
ve střední váze. Rozhovor je umístěn 
na straně 6. 



 Obecní zpravodaj (4/2018)                     Ze zastupitelstva a obecního úřadu                        Strana 2

Z jednání zastupitelstva obce
 Na červnovém zasedání zastupitelé 

schválili výsledek výběrového řízení na 
pokládku nového povrchu na hřišti u zá-
kladní školy, a to nabídku firmy TechTex 
v ceně 1 351 485 Kč včetně DPH. Na re-
alizaci je přislíbena dotace ministerstva 
školství ve výši 70 %. 
 Za přítomnosti vlastníků některých 

sousedních pozemků se probíral po-
stup vyjednávání o smlouvě o spolu-
práci se společností LIDL, která má  
v plánu postavit prodejnu na okraji 
Mukařova (směrem na Louňovice). 
Ze strany obce zaznělo opakované ujiš-
tění, že k uzavření smlouvy nedojde, 
dokud nebudou vyřešeny připomínky 
sousedů dotčených stavbou. Aktuální 
podoba návrhu stavby je k nahlédnutí 
na obecním úřadě. 
 Zastupitelé byli informováni o připra-

vované změně územního plánu. Bez 
ní není možné vydání územního roz-
hodnutí pro výstavbu prodejny LIDL, 
obec ji ale využije k ošetření dalších 
bodů, které se v současném plánu jeví 
jako problematické (zejména v důsled-

ku novely stavebního zákona). Přede-
vším se to týká regulace staveb rodin-
ných domů o více bytových jednotkách. 
 Bylo schváleno spuštění služby bez-

platného zapůjčování nádob na tří-
děný odpad. Služba bude nabídnuta 
všem občanům, kteří o ni projevili 
nebo teprve projeví zájem, ihned po 
dodání potřebného počtu nádob. Svoz 
bude probíhat jednou měsíčně, služba 
je poskytována zdarma.
 Zastupitelé schválili výběr projektanta 

revitalizace návsi a parku v Mukařově, 
kterým je tým Ing. arch. Karla Musila. 
 Zastupitelé potvrdili, že počet členů 

zastupitelstva zůstane i v následujícím 
volebním období 15. 
 Na červencovém zasedání se probíral 

postup opravy venkovního hřiště u ZŠ  
s ohledem na zamýšlené budoucí zastře-
šení nafukovací halou (postup opravy 
oplocení a nutné vícepráce). 
 Zastupitelé schválili dodatečná pro-

tihluková opatření u prodejny Penny 
– výsadba dřevin, které zabrání od-
rážení hluku projíždějících vozidel od 

stavby – a zároveň pověřili starostu 
jednáním s vedením prodejny o kvali-
tě údržby okolí, k níž se firma zavázala 
smlouvou o spolupráci. 
 Zastupitelé schválili provozní dotaci ta-

nečnímu klubu ASTRA Praha ve výši 18 
tisíc Kč na zajišťování tanečních kurzů  
v Mukařově a finanční příspěvek (dvakrát 
10 tisíc Kč) na cestovní náklady pro dvě 
žákyně, které budou reprezentovat ČR na 
mistrovství světa mažoretek pořádaném 
v Kapském městě. 
 Diskutovalo se o projektovém zámě-

ru vybudování venkovní přírodovědné 
učebny základní školy (ve spolupráci  
s Muzeem Říčany); záměr bude dále 
projednán s autorem studie, architek-
tem Ondřejem Semotánem. 
 Zastupitelé byli informováni o dopro-

vodném hudebním programu na muka-
řovské pouti – podvečerní/večerní kon-
cert v sobotu 18. 8. a o setkání architekta 
Karla Musila s občany – 16. 8. od 19 hodin 
na návsi v Mukařově. 
                                        Kateřina Čadilová, radní

  
V listopadu minulého roku začal platit zákaz tranzitu ka-
mionů nad 12 tun na silnicích II. a III. třídy na Říčansku. 
V únoru Středočeský kraj zákaz zrušil z důvodu admini-
strativních pochybení. Iniciátorem tohoto opatření bylo 
město Říčany, které podniká všechny kroky, aby byl zákaz 
opět uveden v platnost. Podle vyjádření MěÚ Říčany bylo 
omezení úspěšné a snížilo průjezd kamiónů zhruba 
o polovinu.
Jednání se hned od začátku účastnila i obec Mukařov, ačkoliv 
nakonec  nebyla do oblasti, kterou nesměly kamiony projíždět, 
zahrnuta.  „Samozřejmě  že i my máme zájem, aby našimi ob-
cemi kamióny neprojížděly a chtěli jsme se do opatření zapojit,“ 
vysvětluje  starosta Rudolf Semanský. „Ale z jednání v Říčanech 
vyplynulo, že připojení Mukařova by schválení celého projektu 
značně protáhlo. Paradoxně nám bylo vyčítáno, že by se pro-
blém přesunul  o vesnici dál. Nakonec jsme tedy z jednání od-
stoupili, ale ani jej neblokovali, protože bylo i naším zájmem, 
aby aspoň částečný zákaz tranzitu kamiónů začal platit co nej-
dříve.“
Zasáhlo toto opatření Mukařov negativně? Zvýšil se počet 
kamionů, které přes naše obce projížděly?
Přestože naše obec nebyla součástí území, kde platil zákaz, 
opatření nám pomohlo a počet kamionů se snížil. Podotýkám, 
že zákaz neplatil pro silnici první třídy č. 2 (Pražskou a Kutno-
horskou), kudy kamiony mohly normálně projíždět na Říčany, 
ale už se nemohly v Říčanech napojit na dálnici. To nešlo ani ve 
Velkých Popovicích či v Mirošovicích.
Po vzoru Říčan se iniciativy chopily i obce Svojetice 
a Struhařov, které chtějí vyjednat zákaz průjezdu kamionů 
i přes obce kolem silnice č. 113. Zapojí se Mukařov?
Ano, Mukařov se zapojil již v samém počátku. Pokud vím,  za-
pojeny jsou obce Ondřejov, Struhařov, Svojetice a Tehovec  
a počítá se i s podporou obcí směrem na Český Brod. V každém 
případě budeme vyjednávat takové podmínky, aby se případ-
né omezení  nedotklo podnikatelů, kteří působí v našich obcích  
a potřebují vjezd kamionů ke své činnosti.                Helena Vlnařová

Mukařov se připojí k zákazu tranzitu kamionů nad 12 tun
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Obec musí řešit nový problém – 
„rodinné domy“ s třemi bytovými jednotkami

„V lokalitách, pro které ještě 
nebylo vydáno územní roz-
hodnutí a následně stavební 
povolení, je tento typ výstavby 
v podstatě nemožný, neboť 
lze mezi obcí a stavebníkem 
(developerem) uzavřít tzv. plá-
novací smlouvu. Ta upravuje 
podmínky, za jakých bude 
nová výstavba probíhat. Na-
příklad můžeme omezit počet 
bytových jednotek,“ vysvětluje 
místostarosta Přemysl Zima. 
„Plánovací smlouvu však mů-
žeme uzavřít jen v případě, 
pokud stavebník od obce 
„něco potřebuje“.  Třeba na-
pojit se na kanalizační či vodo-
vodní řad.

Rodinné domy o třech byto-
vých jednotkách vyrostly na-
příklad v ulici Bezová, což se 
nelíbí lidem, kteří v lokalitě 
bydlí. Zde sice byla uzavře-
na plánovací smlouva, ale již  
v roce 2009, kdy vedení obce ri-
ziko výstavby rodinných domů 
o třech bytových jednotkách 
nepředvídalo. Paradoxem je, 
že díky této plánovací smlou-
vě jsme tehdy s velkým úsilím 
zabránili zamýšlené výstavbě 
dvojdomů. Domnívali jsme se, 
že se nám podařilo výstavbu 
v této lokalitě optimalizovat... 

Po těchto zkušenostech jsou 
plánovací smlouvy přísnější 

a přímo definují, kolik byto-
vých jednotek má dům mít. 
Například se nám podařilo 
regulovat plánovanou výstav-
bu na Žernovce, kde po letech 
jednání s majiteli očekáváme 
velký stavební boom v roz-
vojových oblastech BI33, 34  
a 35. Díky uzavřeným pláno-
vacím smlouvám zde nevznik-
ne žádný rodinný dům o třech 
bytových jednotkách. V plá-
novací smlouvě se developer 
také zavázal  vytvořit „zelený 
pás“  kolem komunikací, kde 
bude vysazena zeleň, nebo 
tento prostor do budoucna 
může být využit pro chodník. 
Což je velmi pozitivní. Dále se 
nám podařilo zabránit výstav-
bě těchto „rodinných domů“   
v ulici Sosnová.  
Prosazení změny  územního 
plánu je však nutné, protože 
v současné situaci ne vždy na-
jdeme „páky“, abychom měli 
oporu při jednáních se sta-
vebníky, neboť stavební zákon 
je nad jakékoliv nařízení obce, 
nebo usnesení zastupitelstva.“

Lze v novém územním 
plánu jednoduše plošně 
zakázat výstavbu rodinných 
domů o třech bytových 
jednotkách?
To bohužel možné není. Obec 
nemůže vydat žádné nařízení 
či opatření, kterým by roz-
hodla proti obecně platné le-
gislativě povolující výstavbu 
rodinných domů až o třech 
bytových jednotkách. Proto 
musíme regulaci přesně de-
finovat, určit podmínky pro 
konkrétní lokality, kde není 
takovéto využití možné. Nej-
častěji se tímto argumentem 
může stát nedostatečná kapa-
cita silniční sítě, což je ovšem 
možné využít pouze omezeně. 
Věříme, že budeme moci sta-
novit i další podmínky, které 
budou moci vyřešit regulaci  
i na základě jiných parametrů. 
Toto je nyní předmětem jed-
nání se zpracovatelem územ-
ního plánu i odborem územní-
ho plánování v Říčanech, který 
musí dané podmínky schválit.                              
Helena Vlnařová

Vedení obce intenzivně připravuje změnu územního plá-
nu, který byl schválen v roce 2017 po připomínkách všech 
zastupitelů, členů výborů a také občanů.  Jedním z hlav-
ních důvodů je zabránit výstavbě „rodinných domů“ o více 
bytových jednotkách (jsou to v podstatě bytové domy). 
Územní plán z roku 2017 přísně reguluje typy staveb 
a téměř vylučuje výstavbu viladomů a bytových domů. 
Novela stavebního zákona však obcím omezila možnosti 
vstupovat do stavebního řízení. Zároveň se ukázalo, že 
stavebníci, ve snaze nabídnout cenově dostupné bydlení, 
ve zvýšené míře využívají toho, že v rodinném domě lze 
postavit až tři bytové jednotky.

Dne 22. 6. 2018 byla slavnostně odha-
lena a posvěcena pamětní deska při-
pomínající Arnošta Vykoukala, rodáka 
z č.p. 15 v Žernovce. Arnošt Vykoukal 
se narodil 7. 5. 1879 v rodině Antonína 
Vykoukala, majitele tamního hostin-
ce, který pod názvem Montgomery 
známe dodnes. Vstoupil do benedik-
tinského řádu a postupoval v církev-
ní hierarchii, až se stal v roce 1925 
opatem Emauzského kláštera. Tím byl 
až do roku 1941, kdy byl klášter gesta-
pem uzavřen, snad proto, že z jeho 
komplexu vysílala vysílačka „Magda“. 
Opat Vykoukal byl internován do Plzně 
a později, v srpnu 1942, zatčen a odvle-
čen do koncentračního tábora Dachau, 
kde jako politický vězeň č. 33663 dne 10. 
září 1942 zemřel na infekční chorobu. Byl 
příkladem statečného kněze, jenž nesl  
s pokorou svůj kříž až do mučednického 
konce. Odhalení pamětní desky, pořízené 

Pamětní deska se vzpomínkou na opata Arnošta Vykoukala

Záznam z akce: https://www.youtube.com/watch?v=bxYEDCB0lUY&t=25s

na náklady obce, která je umístěna na 
pomníku z žernovské žuly, byli přítomni 
zástupci Emauzského kláštera i mukařov-
ské farnosti. Členové divadelního sou-

boru DIPONA obohatili odhalení desky 
dramatizací připomínající poslední chvíle 
patera Vykoukala v koncentračním tábo-
ře.                                         Kateřina Čadilová
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Kolik přišlo k zápisu do 
prvních tříd dětí?
K zápisu přišlo 127 dětí z obcí 
spádových, ale i jiných. Vzhle-
dem ke stanovené kapacitě 
školy (625 dětí), bylo možné 
přijmout pouze 78 dětí. Rodi-
če některých dětí si nakonec 
zvolili školu jinou. V letošním 
roce bylo podáno rekordní 
množství žádostí o odklad 
školní docházky (26). Nako-
nec nebylo přijato 27 dětí. 
Následovalo odvolací řízení, 
které už snad bude k datu 
vydání Zpravodaje ukončeno. 

První třídy budou vyučová-
ny v zelených kontejnerech, 
které jsou navzdory svému 
názvu příjemným prostře-
dím a takovým mezičlánkem 
mezi MŠ a vyššími ročníky ZŠ. 

Téměř všechny základní 
školy v našem regionu řeší 
nedostatek kvalitních 
pedagogů. Potýká se s tím-
to problémem i naše škola?
Kvalitních pedagogů je sku-
tečně nedostatek. Vzhledem 
k  nenaplněnosti pracovního 
trhu je potřeba dát prostor  

i nekvalifikovaným pedago-
gům a vést je ke studiu. S tím 
souvisí například úprava roz-
vrhů tak, aby žáci co nejméně 
pocítili studijní volna vyučují-
cích. Poskytnout pedagogům 
dobré podmínky k  práci, to 
znamená dostatečné zázemí 
a soukromí k  nepřímé peda-
gogické činnosti, kvalitní po-
můcky pro výuku a podporo-
vat přístup k novým výukovým 
metodám. Tady lze rozšířit po-
čet interaktivních tabulí (o le-
tošních prázdninách byly nain-
stalovány dvě nové), zachovat 
počet odborných učeben, 
zajistit pro pedagogy kvalitní 
PC techniku – vlastní počítač 
(notebook) a dostatek tiská-
ren či kopírovacích zařízení.  
Poskytnout podmínky pro dal-
ší vzdělávání v  rámci DVPP, 
vzájemnými hospitacemi  
u kolegů. 

Jaká je profilace školy?
V  minulých letech jsem vyjá-

dřila potřebu profilace školy, 
a to v  oblasti přírodovědné. 
Tato profilace byla zahájena 
zřízením odborné učebny pří-
rodopisu a chemie. Dále škola 
zahájila spolupráci s Muzeem 
v  Říčanech, která probíhá již 
několik let. Děti navštěvují 
různé expozice přímo v  mu-
zeu. Vybraní pedagogové jsou 
proškolováni v  této oblasti  
a se svými nabytými poznatky 
seznamují své kolegy. V rámci 
volitelných předmětů jsou na 
prvním stupni nabízena pří-
rodovědná praktika. Protože 
škola bojuje s  nedostatkem 
prostoru, je třeba využít areál 
školy. Mám radost, že se nám 
podařilo vytvořit naučné tabu-
le, které rozmístíme v  areálu 
školy a jež budou sloužit k vý-
uce přírodovědy. Díky spolu-
práci s Muzeem Říčany vznikl 
i projekt na venkovní učebnu. 
O realizaci tohoto projektu 
však musí rozhodnout za-
stupitelstvo.     Helena Vlnařová 

Škola je sice o prázdninách zavřena, ale to neznamená, že 
by se uvnitř nic nedělo. Intenzivně se pracuje na výměně 
linolea v horním patře ve staré budově. Novou krytinu 
dostalo i zadní schodiště a jedna třída. Podle potřeby 
budou vymalovány části budovy, kde je to akutně potřeba 
(kompletní vymalování všech budov se chystá na příští 
rok). Jako každoročně o prázdninách se musí provést opra-
va nábytku a další údržba. Samozřejmostí je umytí všech 
oken a důkladný úklid!  „Děti tak v září nastoupí do krásně 
uklizené školy. Těšit se budeme zejména na nové prvňáč-
ky,“ říká ředitelka ZŠ Jana Novotná. „V novém školním 
roce otevřeme tři první třídy, v každé bude 26 dětí.“ 

V novém školním roce otevřeme tři první třídy

V mateřské škole v Mukařově nyní funguje pět tříd. Původ-
ní kapacita 50 dětí byla v roce 2011 díky výstavbě nové tří-
dy navýšena na 72 dětí. V roce 2016 obec vybudovala nový 
pavilón se dvěma třídami a celková kapacita se navýšila 
na 122 dětí. Ředitelky MŠ Jany Tůmové jsme se zeptali, zda 
nyní mohou být přijímány všechny děti. 

„Rozšíření školky rozhodně pomohlo, přesto nemůžeme vyho-
vět všem. Věřte, že nejhorší věc pro mne je, když musím posílat 
rodičům rozhodnutí o nepřijetí, nejraději bych je přijala všech-
ny, ale bohužel na to mé kompetence nestačí,“ řílá Jana Tůmová.
Na začátku května proběhly zápisy, kolik dětí jste musela 
odmítnout?
Obdržela jsem 52 žádostí o přijetí, ale bohužel jsem mohla přij- 
mout pouhých 28 dětí (Mukařov, Srbín, Žernovka), z důvodů ka-
pacity školy (8 žádostí bylo z jiných obcí).
Mnoho školek na Praze východ se potýká s nedostatkem 
pedagogů - jak jsme na tom Mukařov? 
Výchovně vzdělávací proces dětem zajišťuje 12  pedagogických 
pracovnic, které jsou kvalifikované a nebo si studium doplňují. 
O technický chod MŠ, čistotu a pořádek se starají  2 školnice,  
1 uklízečka a v kuchyni dětem vaří 1hlavní kuchařka, 2 pomocné 
kuchařky a 1 pomocná síla na mytí nádobí.
Po analýze potřeb školy jsme se v roce 2017/2018  zapojili do 
projektu Šablon, ze kterých je možnost získat finanční prostřed-
ky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Realizuje-
me sdílení praxe pedagogů na jiné mateřské škole, osobnostně 
sociální rozvoj pedagogů, vzdělávání ve čtenářské a matematic-
ké pregramotnosti atd.
Myslím, že volba lidí, kteří zde pracují, byla dobrá, protože  škol-
ní roky ukázaly, jak se všichni zaměstnanci dokážou nadchnout 
a semknout pro dobrou věc a zároveň mají svou práci rádi. Ne-
ustále přicházejí  nové nápady, styl práce, nová pravidla. 
Velmi důležitá je informovanost rodičů o veškerém dění ve 

škole, tu jsme vylepšili častou a pravidelnou aktualizací našich 
webových stránek, které letos projdou grafickou změnou a uva-
žujeme i nad logem naší školy. 
Co vám udělalo největší radost a jaké vize máte 
do budoucna?
Velkou radost mám z dokončeného hřiště v přední části za-
hrady. Na zadní zahradu jsme letos podali Výzvu o poskytnutí 
podpory v rámci Národního programu Ministerstva životního 
prostředí. Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělává-
ní a výchovy u předškolních dětí s vyšším využíváním kontaktu  
s přírodním prostředím. Tak uvidíme, jak to dopadne.
V létě nás čeká rekonstrukce výdejen, sociálního zařízení pro 
personál, šatny dětí, malování jednoho pavilonu, výměna osvět-
lovacích těles… Plánů na další roky máme spoustu, rozhodně 
se nedá říci, že sedíme se založenýma rukama. Rády přijímáme 
nové náměty, výzvy. Prioritou pro nás jsou děti. Snažíme se, aby 
byly usměvavé, veselé a cítily se zde jako doma. Tedy šťastně, 
spokojeně a bezpečně.                                               Helena Vlnařová

Plánů na další roky máme spoustu
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 V dubnu letošního roku došlo 
konečně k tomu, co si kardi-
nál Beran tak přál. Jeho ostat-
ky byly převezeny do vlasti  
a spočinuly v katedrále svaté-
ho Víta. 
Kardinál Beran je spojen  
i s Mukařovem. V letech 
1963–1964 pobýval v interna-
ci v mukařovském charitním 
domě, působil tak i v našem  
kostele. Je dobře, že Arcidiecé-
zní domov pro seniory nese 
nyní jeho jméno. Stále zde žije 
několik seniorů, kteří  s Jose-
fem Beranem období, které 
zde strávil, společně prožívali 
a měli s ním přátelské vztahy. 
Pro svůj zdravotní stav se však 
většina z nich nemohla pří-
mo účastnit slavností při pře-
vezení jeho ostatků v Praze. 
Proto mám velkou radost, že 
nástupce Josefa Berana, otec 
kardinál Dominik Duka, ne-
dávno v našem kostele Nane-

bevzetí Panny Marie v Muka-
řově celebroval slavnostní mši 
jako vzpomínku na něj.  Mys-
lím, že i pro samotného otce 
Duku byla zajímavá následná 
debata s našimi seniory, kteří 
se s ním podělili o své, více 
než 50 let staré, vzpomínky na 
jeho předchůdce. 
Musím se přiznat, že mi bylo 
velkou ctí, že jsem se mohl 
před pár lety,  jako občan Mu-
kařova,  poklonit   Beranově  
památce přímo u jeho hrobu 
v  kryptě  katedrály svatého 
Petra, kde jsem byl jako mluv-
čí ministerstva financí s teh-
dejším ministrem Eduardem 
Janotou na oficiální návštěvě 
Vatikánu a Říma.  Byl to neza-
pomenutelný zážitek. 
Čest jeho památce.

Mgr. Ondřej Jakob
zastupitel obce Mukařov, 

předseda TOP 09 Mukařov

Kardinál Dominik Duka uctil Josefa Berana
Kardinál Josef Beran byl bezesporu jedním z největších 
Čechů minulého století, jeho životní příběh byl však velmi 
pohnutý. Za  2. světové války byl mučen a vězněn v kon-
centračních táborech nacisty, následně byl  perzekvován 
komunistickým režimem. Ten jej  vyštval až k emigraci. 
Stal se symbolem boje za svobodu a demokracii. V exilu 
také zemřel. Pochován byl ve Vatikánu v katedrále svaté-
ho Petra, kde jsou pohřbíváni téměř výlučně papeži. 

Vzpomínku na kardinála Josefa Berana uspořádala 
Arcidiecézní charita Praha v Mukařově.         Foto: Rudolf Flachs 

Rekonstrukce školního klecového 
hřiště by měla být hotova do konce 
prázdnin. V první etapě bude vymě-
něn povrch – hřiště dostane nový kva-
litní umělý trávník. Také bude opra-
veno oplocení. Na obnovu povrchu je 
podána žádost o dotaci z programu 
Ministerstva školstvíČR. Projekt na 
obnovu povrchu hřiště byl již vy-
hodnocen a je zařazen do letošního 
dotačního řízení.

„Druhá fáze modernizace hřiště spočí-
vá v instalaci nafukovací haly, aby hřiště 
mohly děti využívat i v zimních měsících. 
Předběžné náklady na nafukovací halu se 
pohybují kolem tří miliónů korun,“ říká 
místostarosta Přemysl Zima. „Finančně  
a technicky náročné je zejména vybu-
dování potřebných inženýrských sítí  
a strojovny. Vypsána není zatím ani žádná 
dotace, která by nám s financováním po-

mohla. Zastřešení hřiště je zařazeno do 
plánu investic a mohlo by být realizováno 
v příštím roce.  Již nyní také pracujeme 
na projektu nové sportovní haly, která by 
měla vyrůst v areálu školy v místech ven-
kovní šachovnice a která by měla zcela 
pokrýt potřeby současné kapacity školy. 
Velice se nám líbí nová sportovní hala  
v Čestlicích a jejího autora,  pana archi-
tekta Kuchyňku, bychom rádi opět přizva-
li ke spolupráci. Již dříve totiž už pro naši 
obec vytvořil návrh i projektovou doku-
mentaci nové budovy mateřské školy. 

Bude moci hřiště využívat široká 
veřejnost?
Určitě tuto možnost se školou projedná-
me a musíme určit podmínky, za jakých si 
bude moci široká veřejnost hřiště prona-
jmout. Předpokládáme zájem i ze strany 
různých sportovních oddílů.

Helena Vlnařová

Na rekonstrukci školního hřiště se intenzivně pracuje

V těchto dnech bylo také nově 
dokončeno dopravní hřiště 
pro mateřskou školu. Stojí na místě 
starého dřeveného hradu v přední 
zahradě při vchodu. Hřiště bude sloužit 
dětem  k osvojení základů dopravních 
znalostí a dovedností, a je vybaveno 
dalšími doplňkovými prvky pro hry.

Nejdříve musel být odstraněn starý povrch.
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Tak jako každý rok v květnu, i letos pořádal TJ Sokol Muka-
řov turistický pochod Mukařovská kecka. 
Pochodující si mohli vybrat ze tří připravených tras – 7, 15 a 25 
km. Pro trasu 7 km se rozhodlo 445 turistů, převážně to byli 
rodiče s dětmi, na 15 km trasu se vydalo 168 pochodujících a 40 
turistů se nezaleklo a vydalo se na trasu 25 km.
Turisté podle délky trati prošli 5 kontrolami. Na všech kontro-
lách se mohli posilnit tradičními koláčky, které mají vždy velký 
úspěch. Na první kontrole u jezírka na Žernovce na všechny če-
kalo opékání buřtíků. Tuto kontrolu zajišťovali již podruhé hasiči
ze Žernovky. Kontrolu Pod Šemberem již léta „hlídají“ manželé 
Lehovcovi. Pomoc na další kontrole opět nabídl starosta obce 
Rudolf Semanský a Alena Semanská. Změna nastala na kontro-
le Na Závisti, kde manžele Provazníkovi (kterým velmi děkujeme 
za dlouholetou podporu) vystřídala mladá generace. Tak doufá-
me, že jim nadšení vydrží a budou nám pomáhat i nadále.
Poslední kontrolu na trati 25 km v Bučinách mají dlouhá léta 
na starosti Jaromír Semanský, Soňa Božková a Martin Herstus.
Myslím si že i letošní ročník se vydařil a proto mi dovolte abych 
touto cestou poděkovala všem, kteří nezištně pomáhali s touto 
akcí.                                             Za výbor TJ Sokol Mukařov J. Kapustová

„To byl ten imlpuls, kdy jsem si řekl, že se 
chci naučit bránit a poprvé zašel do tě-
locvičny klubu Hanuman Gym Praha na 
Opatově,“ říká Roman Kubát. „Pracoval 
jsem na kondičce, posiloval a učil se zá-
klady sebeobrany. Chodil jsem dost ne-
pravidelně, takže mě vůbec nenapadlo, 
že bych se mohl začít věnovat MMA  in-
tenzivněji, natož mít nějaký úspěch.“ 
Trenér Petr Macháček však v Romanovi 
viděl talent a přesvědčil ho, aby na sobě 
pracoval více a také aby zkusil soutěžit. 
K prvnímu soutěžnímu zápasu Roman 
nastoupil loni v květnu – a hned zazna-
menal nejrychlejší vítězství v turnaji. To 
potvrdilo, že odhad trenéra byl správný  
a že v tom Romanovi něco bude.  Na tré-
nincích Roman začal pilovat různé techni-
ky boje v postoji i na zemi. Učil se zápas-
nické chvaty, jiu-jitsu, přidal thajský box, 
a výsledkem bylo vítězství  na mistrovství 
republiky.
Jde o tvrdý sport. Jaké máte pocity, 
když nastupujete do oktagonu?

Mukařov má mistra České republiky v MMA
Dvaadvacetiletý Roman Kubát  
z Mukařova se stal mistrem ČR v MMA 
ve střední váze. Úspěch je to o to 
obdivuhodnější, že se Roman tomuto 
tvrdému sportu věnuje pouze čtyři 
roky.  Naplno začal trénovat až před 
dvěma lety.  Předtím nezkoušel ani 
žádný bojový sport, což bývá velkou 
výhodou. Roman hrál od dětství fot-
bal za Mukařov a nikdy nesnil o tom, 
že bude slavný bojovník. Zlom nastal 
až ve chvíli, kdy ho na ulici napadli tři 
útočníci. 

Samozřejmě jsem nervózní. Při čekání na 
svůj zápas se snažím soustředit a příliš se 
nerozptylovat, protože na turnajích bývá 
velký ruch. Musím přiznat, že se snažím 
vyhýbat svému soupeři, protože když se  
s ním začnu přátelsky bavit, je pro mě 
těžké se správně bojovně naladit. S klu-
ky z jiných klubů vycházíme dobře a po 
zápase jdeme klidně na pivo, ale před bo-
jem se musím soustředit.
Jaké máte cíle?
Studuji  ČVUT stavební fakultu, takže chci 
samozřejmě úspěšně dokončit školu.  
A co se týče sportu – nechávám to ply-
nout a nikam se nederu. Nemám nějaké 
konkrétní cíle, že bych se chtěl stát mis-
trem světa. I když bych se samozřejmě 
nezlobil, kdyby to přišlo. Mým cílem je, 
aby mě sport bavil.              Helena Vlnařová

Po dokončení pochodu každý turista obdržel diplom 
a keramickou kecku.

Mukařovská kecka

Co to je MMA
Jde o zkratku Mixed Martial Art neboli smíšená bojová umění.  V tomto plnokon-
taktním  bojovém sportu jsou povoleny kopy, údery i chvaty.  Zápasí se ve stoje 
i na zemi  a využívat se mohou  různé techniky bojových sportů. MMA vzniklo na 
konci 20. století ze soutěží, jejichž cílem bylo nalézt mezi různými bojovými umění-
mi nejúčinnější způsob boje.  Zápasy probíhají v oktagonu (osmiúhelník vyplněný 
pletivem, často označovaný jako klec) nebo také v boxerském ringu.



 Obecní zpravodaj (4/2018)                                   Naše skvělé děti                                              Strana 7

Láďo, patřil jsi hned ze 
začátku k  talentům?
Právě že vůbec ne! Bál jsem 
se, padal mi míč, byl jsem 
neobratný… Velký vděk pat-
ří mému trenérovi, který to 
se mnou nevzdal. Jsem zář-
ným příkladem toho, že když 
se chce, jde všechno. Začínal 
jsem v družstvu C a postup-
ně jsem se probojoval až do  
A týmu a do reprezentace.
Chtělo se ti někdy skončit?
Měl jsem krizovky, asi jako 
každý. Ale podrželi mě rodi-
če, kteří mi nedovolili skončit 
a také kamarádi v týmu. Jsme 
skvělá parta a držíme spolu.
Baví tě trénovat pětkrát 
týdně?
V Říčanech máme skvělé záze-
mí a tréninky jsou postaveny 
tak, aby byly pestré. V pon-

dělí je plavání, v úterý běh, 
ve středu jenom hrajeme, ve 
čtvrtek trénujeme dovednosti  
a v pátek se věnujeme taktice. 
Je fakt, že už mi nezbývá čas 
na nic jiného. Měl jsem i jiné 
koníčky, ale ty šly stranou.
A co dál? Vidíš svou budouc-
nost v ragby?
To je strašně těžké. Kdybych 
se chtěl věnovat ragby profe-
sionálně, musel bych do za-
hraničí. Náš klub spolupracuje 
s kluby v Africe a v Anglii, takže 
bych mohl odejít na zkušenou 
už nyní. Ale já nejsem při-
praven tady všechno opustit  
a vlastně ani nevím, jestli se 
chci stát profesionálním hrá-
čem. Ragby mě strašně baví, 
ale nechci se zaměřit jen tímto 
směrem. A samozřejmě chci 
dál studovat. 

Ladislav Rada patří do juniorského reprezentačního výběru ragby

Ragby je čím dál tím po-
pulárnější, ale přesto to 
stále není ono. Myslíš, že za 
to mohou i docela složitá 
pravidla, kterým diváci 
nerozumí?
Je to možné, protože pravidla 
ragby jsou opravdu docela 
složitá. Na druhou stranu je to 
jednoduché. Přihrává se doza-
du, s míčem se utíká dopředu 
a po cestě vás může někdo 
složit!  Já mám pravidla zmák-
nutá, dělám dokonce rozhod-
čího mladším dětem, kterým 
musím často radit, kde udě-
laly chybu a jak měly správně 
hrát.
České ragby zatím na svě-

Mažoretky ze studia Dance EB, mezi nimi i dvě dívky  
z Mukařova, se staly mistryněmi Evropy a míří ještě výš. 
Reprezentace České republiky na mistrovství světa závisí 
na tom, jestli se podaří získat dostatek financí. Splní si 
svůj sen?
Historicky poprvé se děvčata ze studia Dance EB z Říčan probojova-
la na ME, které se konalo začátkem července v Praze.  A účast byla 
úspěšná, neboť jejich šestičlenná miniformace získala v konkuren-
ci šestnácti družstev v kategorii Kadetky zlato a staly se tak mist-
ryněmi Evropy 2018. Zároveň tím získaly i nominaci na mistrovství 
světa, které se koná už v září tohoto roku v jihoafrickém Kapském 
městě. V této sestavě budou Českou republiku reprezentovat i dvě 
slečny z Mukařova. Jsou to Lili Chaloupková a Kačka Müllerová.
Všichni věříme, že se nám společně podaří děvčata na mistrovství 
světa, konané ve dnech 20. 9. - 23. 9. 2018, dostat, a umožníme jim 
tak dopsat kapitolu největší pohádky roku o neznámých slečnách  
z malého města, které dobývají svět. 

Tímto zároveň prosíme i o finanční podporu. Přispět můžete ja-
koukoliv částkou, času je málo, vše se koná již za 2 měsíce. Náklady 
na jednu účastnici jsou cca. 31 000 Kč. Zde je číslo transparentního 
účtu: 5326917399/0800, kam můžete přispívat, účet bude spuštěn 
od 31. 7. 2018. Společně to jistě zvládneme. Za celé taneční studio 
a všechna děvčata děkujeme za podporu!             Helena Müllerová

tovou špičku nemá. Myslíš, 
že se to může v budoucnu 
zlepšit?
Moc bych si to přál, protože 
máme spoustu talentovaných 
kluků, kteří fakt hrají srdcem, 
ale zatím na to v Čechách ne-
jsou podmínky. Všechno se 
to láme, když opustíme juni-
orské kategorie a vlastně ne-
víme, kde a jak pokračovat. Je 
těžké udržet si motivaci a do 
toho dál studovat nebo chodit 
do práce. Nicméně prezident 
Českého ragbyového svazu si 
dal závazek, že v roce 2023 se 
Česko  kvalifikuje na MS, tak 
držte palce a snad u ragby do 
té doby vydržím.      H. Vlnařová

Patnáctiletý  Ladislav Rada ze Srbína hraje ragby v Říča-
nech a již dva roky patří do juniorského reprezentačního 
výběru. Loni na podzim česká reprezentace U16  slavila 
úspěch – vyhrála přípravné zápasy v Brně a také ve Francii, 
což byl v silné konkurenci velký úspěch. Láďa byl kapitánem 
reprezentačního týmu.  Se svým domovským  týmem RC 
Mountfield Říčany získal 7x za sebou titul mistra ČR. Skvělé 
výsledky však nepadají z nebe. Láďa se věnuje ragby od šesti 
let a nyní trénuje 5x týdně a o víkendech jezdí na turnaje.

Z Mukařova na mistrovství světa do Kapského města
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Letos se již podesáté konal POPOLES neboli pochod pohádkovým lesem. Trasu s veselými úkoly si přišlo užít na dvě stě 
dětí. Akci pořádá spolek Mukařov-sko s podporou obce. Poděkování patří všem, kteří se na akci dlouhodobě podílejí. 

Hasičská klubovna na Žernovce slouží 
mladým hasičům i akcím pro veřejnost
Pozorní kolemjdoucí si loni na jaře mohli povšimnout, že 
u dětského hřiště vedle hasičské zbrojnice na Žernovce 
přibyla nová stavba. Šlo o klubovnu, která byla plánována 
jako zázemí pro žernovské hasiče. V průběhu minulého 
roku byly prováděny nutné stavební práce a na jaře letoš-
ního roku se podařilo klubovnu dokončit. Ruku  
k dílu přiložili i mladí hasiči, kterým ostatně klubovna nyní 
slouží jako zázemí. Stavba jinak probíhala formou brigád 
členů SDH, je však třeba také zmínit, že pomohlo i několik 
obyvatel Žernovky mimo sdružení, kterým patří velký dík. 

Zprovozněná klubovna tak 
nyní může sloužit svému úče-
lu. Hasiči se zde scházejí na 
pravidelné schůze, zázemí zde 
nalezla také hasičská mládež. 
Kromě toho slouží klubovna 
také k akcím pro veřejnost, 
která měla již dvakrát příle-

žitost prostory navštívit. Do 
budoucna je pak plánováno 
přivedení vody a výstavba 
sociálního zařízení, které na-
hradí v současnosti používané 
mobilní WC.

Sdružení dobrovolných
 hasičů Žernovka se 
zapojuje do dění v obci
Premiérovou akcí, kterou hři-
ště s nově dokončenou klu-
bovnou hostilo, bylo pálení 
čarodějnic. I přes nepříznivou 
předpověď počasí přišlo mno-
ho místních posedět a strávit 
večer se sousedy. Došlo ke 
vztyčení májky, kterou ozdobi-
ly děti a poté všichni společně 
sledovali pálení hranice. 
Další akcí, která v klubovně 
proběhla, byl dětský den, kte-
rý SDH uspořádalo v sobotu 
2. 6. Pro děti byla přichystána 
naučná stezka, na které pro-
věřily své vědomosti nejen  

o přírodě. Došlo také na před-
stavení hasičské techniky  
a tradiční brouzdaliště z pěny. 
Úspěšný dětský den, kterého 
se účastnilo více než 40 dětí 
z širokého okolí, se překlenul 
v příjemné večerní posezení s 
hudebním doprovodem. 
Obě akce skončily díky vel-
ké návštěvě i pohodovému 
průběhu velkým úspěchem. 
Členové SDH starající se  
o přípravu akcí měli z velké ná-
vštěvnosti upřímnou radost. 
Všem návštěvníkům by rádi 
touto cestou poděkovali  
a doufají, že se opět shledá-
me na některé z dalších akcí 
pro veřejnost, kterou budou 
hasiči u hřiště pořádat. Jeli-
kož sezóna zdaleka nekončí, 
po prázdninách se bude ko-
nat loučení s létem, jehož 
termín konání bude ještě 
upřesněn.

Kromě aktivit na Žernovce 
pomáhá také sdružení při 
technickém a personálním 
zajištění obecních akcí. Členy 
SDH jste tak mohli potkat při 
oslavách založení Mukařova, 
kde vybírali vstupné, výjezdo-
vá jednotka pak zajišťovala 
požární dozor. Další obecní 
akcí pak byl již tradiční pochod 
Mukařovská kecka, na kterém 

žernovští zajišťovali stánek  
s občerstvením. 

Jan Breburda, Jednotka požární 
ochrany SDH Žernovka 

Ani výjezdová jednotka nezů-
stává pozadu s aktivitou. Ač-
koliv má především místní pů-
sobnost, minimálně pětkrát do 
roka vyjíždí i mimo svůj obvod 
a do sousedních obcí. Zajíma-
vým příkladem může být zásah 
u hořícího Trabantu v Mukařo-
vě. Pohled na setkání žernov-
ské Tatry 148 s tímto dnes již 
klasickým východoněmeckým 
veteránem mohl kolemjdoucí 
přenést do daleké minulosti. 
Kromě Tatry, vhodné i pro zá-
sahy v těžko přístupném teré-
nu, používá jednotka Volksw-
agen Transporter, který nabízí 
více míst pro přepravu osob  
a je vybaven pro technické zá-
sahy. Mezi ty patří likvidace 
obtížného hmyzu a následků 
živelných pohrom, jako byla 
například loňská vichřice. Jed-
notka se navíc v posledních le-
tech rozrostla nejen po stránce 
techniky, ale i členské základ-
ny, velitel přijal několik nových 
členů a členek. Od svého „zno-
vuzrození“ před téměř 20 lety 
se tak značně posunula jak ve 
vybavenosti, tak i akceschop-
nosti.                  František Průžek, 

starosta SDH Žernovka
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Je už tradicí, že začátkem června pořádáme pro děti  
z Mukařova a okolí populární dětský den s hasiči. Letošní 
horké počasí neodradilo 215 dětí od návštěvy dětského 
dne. Sobotní odpoledne na fotbalovém hřišti v Mukařově 
bylo tedy zcela zaplněno dychtivými mladými soutěžící-
mi a fandícími rodiči. Pro děti jsme připravili tradičních 
dvanáct základních soutěží včetně oblíbeného střílení na 
terč a chůze po laně. Všechny soutěže podporovaly rozvoj 
obratnosti, šikovnosti a trpělivosti. Pro velkou populari-
tu mezi dětmi a rodiči jsme zopakovali ukázku výcviku 
policejních psů od kynologů ze Strašína, která měla velký 
ohlas již v minulých ročnících. 

Z minulých akcí máme velmi dobrou odezvu na ukázku hasičské 
techniky včetně vozidla rychlého zásahu. Zajímavá byla prohlíd-
ka sanitního vozu a vybavení jednotek integrovaného záchran-
ného systému. Policie ČR ještě umožnila ukázku pyrotechnic-
kého vybavení speciální jednotky. Novinkou byla přítomnost 
příslušníků speciální jednotky Služby cizinecké policie letiště 
Václava Havla, kteří nám předvedli vybavení pro odstřelovače.

Netradiční byla i konkrétní ukázka zboží, které zabavila Celní 
správa ČR. Na vlastní oči jsme mohli vidět kabelky z krokodýlí 
kůže, sloní kly, vycpanou mořskou želvu, vzácné kožešiny, vy-
cpanou kůži severského vlka, falešná asijská afrodiziaka a také 

spoustu padělků světových značek nejen v oblečení, ale také fa-
lešné výrobky firmy Apple jako je iPhone či iPad.
Dětský den s hasiči se nesmí obejít bez tradiční pěnové show. 
Sobotní počasí bylo naprosto ideální. Teploty šplhaly ke třiceti 
stupňům a tak kromě pěny si děti užily i hromadné sprchování 
pod vodní tříští. Počasí nám vyšlo dokonale a po ukončení pě-
nové show nám začalo dokonce pršet.
Členové Sboru dobrovolných hasičů v Mukařově připravili chut-
né občerstvení pro soutěžící a jejich doprovod. Kupodivu v ob-
líbenosti pokrmu nezvítězil párek v rohlíku, ale tradiční domácí 
palačinky s jahodami a během necelých třech hodin jsme spo-
třebovali tři sudy limonády.

Pro úspěšné zvládnutí akce tohoto rozsahu se neobejdeme bez 
aktivního zapojení členů našeho sboru, podpory obce Mukařov  
a našich tradičních sponzorů. Všem, kteří se podíleli na bezproblé-
movém průběhu Dětského dne s hasiči 2018, patří naše díky. Rádi 
bychom také poděkovali fanouškům a příznivcům našeho sboru  
a také těmto sponzorům: panu Kuchařovi a firmě K2L s.r.o., společ-
nosti DPD CZ s.r.o., obecnímu úřadu Mukařov a panu Semanskému 
za ukázku činnosti kynologů, firmě MIKOV s.r.o., Službě cizinecké 
policie letiště Václava Havla, Celní správě ČR, Hasičskému záchran-
nému sboru ČR, Policii ČR, kynologům ze Strašína, Stájím Nádraží 
Žernovka, firmě Vision Praha a Airsoft Teamu Žernovka.  
                                      Petr Doležel, zastupitel a hospodář SDH Mukařov

Dětský den s hasiči 2018
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Uniformy jste vytvořil již 
v roce 1990, ale s Hrad-
ní stráží spolupracujete 
neustále. Znamená to, že 
s vámi musí konzultovat 
veškeré změny?
Ano. Stále všechno hlídám, 
každý detail je důležitý. Sle-
duji, zdali jsou vojáci oblečeni 
správně podle mých představ. 
Ze začátku to nebylo jedno-
duché, nyní je ale znát, že jde  
o profesionální složku a že vo-
jáci mají k uniformě zcela nový 
vztah. 

Kdo vás požádal, abyste 
uniformy navrhl? Přímo 
Václav Havel?
Tenkrát byla úžasná doba. 
Všichni měli tolik energie  
a nic nebyl problém. Dnes vše 
schvaluje deset komisí a výbo-
rů a nevznikne nic. Václav Ha-
vel mi zavolal, protože ho če-
kala první návštěva západního 
politika. Měl přijet prezident 
Spolkové republiky Německo 
Richard von Weizsäcker. A Ha-
vel si přál, aby hned na první 
pohled byla vidět změna. Ne-
chtěl na Hradě zelené unifor-
my a starý ceremoniál. Zadání 
znělo prostě. Přál si pouze, 
aby se na uniformách objevila 
červená, modrá a bílá –  bar-
vy trikolory. Úkol jsem přijal,  
i když bylo kriticky málo času.

Jak jste to všechno zvládl?
Když nad tím zpětně přemýš-
lím, byl to opravdu výkon, 
protože nešlo jen o vytvoření 
návrhu. Musel jsem zajistit vý-
robu a všechen potřebný ma-
teriál. Špatně se sháněly látky 
i další doplňky, například zlaté 
nitě. Díky mým zkušenostem  
a kontaktům s výrobci se na-
konec vše podařilo.
 

Zleva: současný velitel Hradní stráže, plukovník Jiří Kývala, 
náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, 
generálmajor Jan Kaše, ředitel VHÚ, plk. gšt. Aleš Knížek 
a plukovník v. v. Theodor Pištěk.
                                                                Foto: Vojenský historický ústav Praha

Theodor Pištěk přijímá čestné členství Hradní stráže.

Akademický malíř, kostýmní  výtvarník a občan Mukařo-
va Theodor Pištěk (85 let) byl vyznamenán u příležitosti 
100. výročí založení Hradní stráže.  Zvláštním dekretem 
byl jmenován čestným členem Hradní stráže, pro kterou 
vytvořil v roce 1990 uniformy. „Slavnostní akt se odehrál 
před Tereziánským křídlem Starého královského paláce 
s pohledem na Plečnikovy zahrady a malostranské stře-
chy. Bylo to úžasné a velice jsem si to užil,“ říká Theodor 
Pištěk, kterého jsme poprosili, aby zavzpomínal na 28 let 
trvající spolupráci s Hradní stráží.

Málokdo ví, že jste měl na 
starosti i „hradní“ auta 
a motorky.
V té době na Hradě nebyl ni-
kdo, kdo by rozuměl automo-
bilům a motocyklům. Takže 
díky mé závodnické minu-
losti tento úkol padl opět na 
má bedra. Sehnal jsem auta  
i motocykly, ale pak vznikl 
problém, kdo je bude řídit.  
I s tím jsem si poradil. Prvním 
řidičem prezidenta Václava 
Havla byl automobilový šam-
pion Vláďa Hubáček a pro 
motocyklovou kolonu jsem 
angažoval celý českosloven-
ský Trophy Team, což byla 
tehdy absolutní evropská 
špička. Ještě pár dní před stát-
ní návštěvou jsem s nimi jezdil 
tréninkové jízdy mezi letištěm 
a Hradem, aby vše dokonale 
klaplo.
Když bylo vše hotovo, uspořá-
dal jsem pro prezidenta Havla 
přehlídku na nádvoří Pražské-
ho hradu. Byl velice dojat a já 
ostatně také. Nakonec jsem 
získal i uznání prezidenta  
Weizsäckera.
 
Odvedl jste ohromný kus 
práce. Jaká byla vaše odmě-
na?
Moje největší odměna je text 
na jmenovacím dekretu: 
Pan plukovník Theodor Pištěk 
se významně zasloužil o obno-
vení historických tradic Hradní 
stráže. V roce 1990 byly na zá-
kladě jeho výtvarného návrhu 
vytvořeny na žádost presidenta 
republiky Václava Havla nové 
stejnokroje a bojový prapor 
Hradní stráže, tyto symboly 
vojenské sounáležitosti cti 
a statečnosti byly nejviditelněj-
ším prvkem  přeměny Hradní 
stráže po Sametové revoluci.                                      
                            Helena Vlnařová

Theodor Pištěk byl jmenován čestným 
členem Hradní stráže

VÝSTAVU STRÁŽ NA HRADĚ PRAŽSKÉM
můžete navštívit do 31. října 2018.

Koná se na Pražském hradě, v Tereziánském křídle 
Starého královského paláce (pod Býčími schody).
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Znám Mukařov od šedesátých let minulého 
století, nejdříve jsem sem jezdila s rodiči na 
chatu, a nyní zde od roku 2000 žiji natrva-
lo. Mám proto možnost vidět za těch sko-
ro šedesát let, jak se tvář Mukařova mění  
a vyvíjí. Bohužel v poslední době ale ne k mé 
spokojenosti.
Vadí mi především to, že je zde příliš roz-
sáhlá bytová výstavba, hodně věcí se neřeší, 
mohly by se mnohem více využívat různé 
dotace na rozvoj obcí. 
Slovo dalo slovo a zjistila jsem, že je nás 
zde s tímto pocitem více. Založili jsme proto  
s podobně smýšlejícími lidmi sdružení SPO-
LEČNĚ, které je iniciativou občanů nejen 
Mukařova, ale i Srbína a Žernovky, s cílem 
vytvořit v našich obcích příjemné prostředí 
s vysokou kvalitou života. 

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu oby-
vatel v našich obcích (přes 2500 trvale hlá-
šených obyvatel), jsme usoudili, že je zde 
prostor pro další sdružení obyvatel. Sdru-
žení SPOLEČNĚ vzniklo na jaře tohoto roku 
a jeho název vyjadřuje zájem jeho členů 
společně se podílet na dění v obci. Sdruže-
ní je otevřená skupina lidí s nejrůznějšími 
pracovními a životními zkušenostmi, které 
spojuje snaha žít v harmonickém a krás-
ném prostředí a naplňovat společné cíle. 
Logo je složeno z barevných stylizovaných 
postaviček držících se ve dvojitém kruhu. 
Symbolizuje naši vzájemnou spolupráci, 
propojenost a rozdílnost či pestrost. Je pů-
vodním nápadem zakládajících členů a vze-
šlo z několika návrhů. 
Jsme otevřeni novým členům s podobný-

mi názory a cíli a více informací získáte na 
webové stránce www.společně.com. Roz-
hodli jsme se, že toto sdružení bude kan-
didovat v letošních podzimních volbách do 
zastupitelstva. 
Píši tento dopis do Obecního zpravodaje 
jako obyvatelka Mukařova, které není lho-
stejný rozvoj a hospodaření obce a chci 
podpořit novou aktivitu, která mě velmi 
oslovila. Říká se, že změna je život a já osob-
ně cítím, že naše obce určitou změnu potře-
bují.                                   Zuzana Beranová 

Poznámka redakční rady: Komunálních 
voleb v Mukařově se zúčastní také „Sdru-
žení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka“  
a „Nezávislí s podporou TOP09“.

DOMOV PRO SENIORY V MUKAŘOVĚ 
HLEDÁ PEČOVATELKY

(SMĚNNÝ PROVOZ, DENNÍ I NOČNÍ) 
KURZ NENÍ PODMÍNKOU, ZAUČÍME 

INFORMACE NA TELEFONU 737 282 812.

ANGLIČTINA
PRO DĚTI

školní rok 2018/19
dopolední AJ školička
od 3 do 6 let

odpolední AJ kurzy
pro předškoláky, školáky a studenty

6 - 9 dětí dopo 
4 - 7 dětí odpo

Zkušení lektoři:
certifikovaní 
rodilí mluvčí

Mini - skupinky:

www.carpinusprodeti.cz

ZŠ Mukařov
  Školní 88

Kontakty:

Ukázkové hodiny ZDARMA! 

MUKAŘOV
KKCM Mukařov

   Příčná 61

pro dopo školičku         pro odpolední kurzy
KKCM -    Jitka Čurdová                     JŠ Carpinus - Lenka Trnková 
tel.: 773 445 645         tel. 792 322 044
recepce@kkcm.cz         kuzy@carpinus.cz
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LETEM anglickým SVĚTEM
Přestože červenec patří ve školství mezi letní prázdninové mě-
síce, v KKCM Mukařov tomu tak letos nebylo. Ve spolupráci s 
Jazykovou školou Carpinus zde probíhaly 2 týdenní intenzivní 
kurzy angličtiny pro děti ve věku 4 - 8 a 9 -13let. Zkušení aprobo-
vaní lektoři a rodilí mluvčí jazykové školy se na přípravě autor-
ských programů aktivně podíleli, jejich nadhled a zahraniční 
zkušenosti dodaly programům tu správnou šťávu se závanem 
exotiky. Program pro mladší děti nesl název LETEM dobrodruž-
ným SVĚTEM, kdy každý den děti navštívily jeden dobrodružný 
svět, poznaly nové lidi a příběhy, čekala na ně spousta her, zá-
žitků, tvoření a překvapení. Program pro starší děti se jmeno-
val LETEM kalendářním SVĚTEM – tématem byly svátky, které 
se slaví v anglicky mluvících zemích. Děti si postupně vytvořily 
svůj vlastní kalendář, který si společně s materiály k jednotlivým 
svátkům vlepovaly do své deskové knihy, tzv. lapbooku. Tvoři-
vosti se meze nekladly a koncem týdne bylo jasné, že americký 
fenomén projektové výuky - lapbook nenadchl pouze nás lekto-
ry, ale i naše svěřence, jejich rodiny a okolí.     
              Mgr. Martina Benáková, ředitelka Jazykové školy Carpinus

Příští Obecní zpravodaj (5/2018) vyjde 
před komunálními volbami, které se 

konají 5. a 6. října 2018. Každý subjekt, 
který bude kandidovat do obecního 
zastupitelstva v Mukařově, má mož-

nost představit svou kampaň na jedné 
stránce A4. Hotovou celostránkovou 
prezentaci je nutné dodat do 11. září. 

Bližší informace vám podá 
šéfredaktorka Helena Vlnařová, 
email: zpravodaj@mukarov.cz
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 Pokud najdete ve svém okolí poraně-
ného nebo postiženého volně žijícího 
živočicha, obraťte se na naší Veteri-
nární ordinaci KheironVet v Mukařo-
vě. Jsme odběrným místem Záchran-
né stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. 
Provedeme základní ošetření a předá-
me zvíře do péče této stanice.
MVDr. Pavel Mádr, veterinární ordinace 
KheironVet, s.r.o. Mukařov 777 551 265

Od zahájení provozu galerie STARÁ ŠKO-
LA (v budově obecního úřadu, Příčná 11, 
vedle pošty) se zde pravidelně střídají vý-
stavy uměleckých děl. Po úvodní výstavě 
užitého umění a fotografie následoval 
Salon místních výtvarnic. Sešlo se jich 
celkem 11 a návštěvníci mohli obdivovat 
nejen malby a kresby, ale také keramiku, 

KKCM nezná prázdniny 
I když pravidelné kroužky a kurzy mají 
o letních prázdninách přestávku, ne-
znamená to, že by se dveře Kulturního 
a komunitního centra na dva měsíce 
zavřely. Letošní prázdniny jsou (s vý-
jimkou prvního červencového týdne, 
který byl stejně zkrácený o státní svát-
ky), kompletně vyplněné tzv. příměst-
skými tábory – stále oblíbenější aktivi-
tou, která umožní zajistit přes den péči 
o děti, aniž by musely někam cestovat. 
A program je přitom pestrý a kvalitní, 
jak naznačuje i samostatný článek o tá-
boře, který v KKCM už podruhé realizo-
vala Jazyková škola Carpinus z Českého 
Brodu. Další dva tábory navazují na 
oblíbený kroužek Zálesák a dokonce tři 
turnusy Prázdnin s pohádkami nabízí 
KKCM díky projektu Mimo školu bez 
obav, dotovanému Evropskou unií. 
 
 Prázdniny ovšem utíkají ještě rychleji 

než jiné měsíce a co nevidět budeme 
opět zahajovat nový běh kroužků. 
Pokud si chcete včas zajistit místo, 
můžete už nyní využít online zápis na 
stránkách www.kkcm.cz. Vedle řady 
již osvědčených máme připraveny i 
novinky – např. jógu pro děti od 9 let, 
zumbu pro děti od 4 do 6 let, zumbu 
pro děti od 7 do 11 let nebo výtvarný 
kroužek pro děti od 10 do 12 let. V jed-
nání jsou i další kroužky pro děti  
z 2. stupně základní školy. 
                  Kateřina Čadilová, ředitelka KKCM

 GALERIE STARÁ ŠKOLA
Příčná 11, Mukařov 

(vchod České pošty)

Galerie Stará škola

Mukařov, Příčná 11

www.mukarov.cz

e-mail: kultura@mukarov.cz 

Otevírací doba: 
pondělí 13 - 17 hodin
středa   14 - 19 hodin
pátek        13 - 17 hodin
sobota    9 - 12 hodin
neděle  12 - 15 hodin

Obec Mukařov

VÝSTAVA 
černobílé fotografie 

Ateliér Hanzl 
a volné tvorby - designu 

Art - atelier Chramosta

Náplň výstavy: umělecká 
černobílá fotografie 

a volná tvorba: světelné 
a meditační objekty - mandaly.
Veškeré ateliérové práce jsou prodejné.

Zahájení výstavy 1. 8. 2018 

výstava potrvá do 2. 9. 2018

VSTUP ZDARMA

šperky vánoční ozdoby nebo dokonce 
kraslice. Pro velký úspěch byla výstava 
dvakrát prodloužena. Na přelomu čer-
vence a srpna ji střídá výstava černobílé 
fotografie Ateliér Hanzl a volné tvorby – 
designu Art-atelier Chramosta. Na září se 
pak chystají olejomalby Albiny Gorbiny.

Kateřina Čadilová

NÁVES A PARK 
CO S NIMI?
Obecní úřad Mukařov zve občany na 

setkání s architektem Karlem Musilem, 
projektantem revitalizace centra obce Mukařov.

čtvrtek 16. 8. 2018 
19.00 - prohlídka návsi a parku (sraz u sousoší)

19.30 - moderovaná diskuse 
v Kulturním a komunitním centru Mukařov, Příčná 61

Závěry z diskuse budou zveřejněny a otevřeny k dalším připomínkám 
od 20. do 26. 8. 2018 na www.mukarov.cz 

Foto: www.seznam.cz
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Tradiční srpnová pouť v Mukařově
 Zveme všechny návštěvníky na tradiční mukařovskou pouť konanou u příležitosti 

Nanebevzetí Panny Marie. Malá pouť bude již o víkendu 11. a 12. srpna. Hlavní pouť 
pak 18. a 19. srpna, kdy se také uskuteční chovatelská výstava.
 V sobotu 18. srpna je připraven hudební koncert s ohňostrojem (může být zru-

šen kvůli suchu). Na oba čtvrtky 9. a 16. srpna zajistila obec Mukařov slevy 10 Kč na 
všechny atrakce.
 15. září se se můžete těšit na Koloběžkiádu a slavnostní zakončení Mukařov-

ského dřevosochání. Koloběžkiáda bude probíhat od 13.30 u KKCM.  Bohatý 
program Mukařovského dřevosochání bude zahájen od 15 hodin na návsi 
– čeká vás jarmark, dílny, dražba sochy, občerstvení, v 17.00 koncert Fabula 
Aetatis (Německo), v 19.00 Řemdih.

V prostorách galerie začalo fungovat pracoviště CzechPointu, i když zatím pou-
ze v omezeném rozsahu – tj. lze zde ověřovat podpisy a listiny, ale zatím není 
možné vydávat výpisy z rejstříků. CzechPoint zde funguje ve středu od 14 do 19 
hodin a také v sobotu od 9 do 12 hodin. Galerii můžete kromě těchto dnů 
a hodin navštívit ještě také v pátek od 13 do 15 hodin.

Výstavy v galerii STARÁ ŠKOLA

CzechPoint funguje ve středu i v sobotu


