
Třináctý ročník PoPoLesu je za námi. Počasí nám přálo a my jsme rádi, že jsme mohli udělat radost téměř 250 dětem. Na 
cestě děti potkaly Sněhurku s trpaslíky a princem, Elzu s Olafem a Annou, pohádkovou chůvu Mary Poppins, Ferdu Mravence 
s Beruškou, Indiánku s kovboji, Pirátku, Rytíře, Křemílka s Vochomůrkou, Čerty, Manku, Rumcajse a Cipíska, Šmoulinku se 
Šmoulíky. V cíli na děti čekala odměna v podobě sladkosti a malého dárečku, a také buřtíky a limča s buchtami. Novinkou bylo 
letos malování na obličej, které děti mohly využít při čekání na startu. Všem pohádkovým bytostem moc děkujeme za krásné 
odpoledne. Pokud máte hezké fotografie pohádkových bytostí, budeme rádi za zaslání na e-mail: recepce@kkcm.cz. 
 P. Houdková

Mukařov  Srbín  Žernovka
www.mukarov.cz
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Chytrý venkov v Mukařově a mukařovští teens 
na pracovní návštěvě v Irsku

Ze života obce

Na začátku května – přesně 5. a 6. 5., zažil Mukařov dosud 
nevídané. Současně ho navštívili hosté ze tří koutů Evro-
py navzájem vzdálených tisíce kilometrů. A co je k nám 
přivedlo? Naše strategie chytré vesnice a její naplňování.

Téma chytrého venkova provází Mukařov už tři 
roky. Tak dlouho je naše obec členem panevropské 

sítě chytrých vesnic Smart Village Network, díky čemuž se stala i jednou  
z 21 vesnic z různých evropských zemí, které v letech 2020–2022 reali-
zují projekt „Přípravná akce pro chytrý venkov ve 21. století“ (zkráceně 
SMART RURAL 21). Mukařov byl dokonce mezi prvními pěti, které se 
podílely na přípravě projektu, zatímco dalších 17 bylo vybráno z více 
než 180 zájemců z celé Evropy. 

Během uplynulých dvou let máme už i prokazatelné výsledky –  
on-line komunikace úřadu se výrazně posunula se spuštěním pla-
tebního portálu občana, na němž lze nejen hradit poplatky, ale také 
si on-line kontrolovat závazky vůči obci. Kdokoli si také může na webu 
prohlédnout on-line rozpočet včetně měsíčního čerpání, a to až do 
úrovně jednotlivých položek schváleného rozpočtu obce. On-line mohou 
občané komunikovat také o svých popelnicích a množství produkova-
ného odpadu.

Komunitní participativní projekty jsme poprvé spustili v roce 
2020, vloni byla kvůli covidové nejistotě přestávka, letos se ale hlaso-
valo už o devíti projektech navržených občany a v současné době se 
připravuje realizace těch, které získaly největší podporu. Odpovědný 
přístup k životnímu prostředí může obec i její občané projevit zejmé-
na v odpadovém hospodářství, a to nejen tříděním jednotlivých složek 
odpadu, ale také předcházením jeho vzniku, za což mohou občané 
získat motivační finanční bonusy.

Právě tyto priority byly spolu s tématem udržitelného turismu 
a podpory lokálního podnikání také na programu květnové výměnné 
návštěvy. Carlos, Koray a Gabriella v Mukařově kromě prohlídky obce 
absolvovali návštěvu technických služeb, sboru dobrovolných hasičů 
a komunitního centra, kde nahlédli i na kurz češtiny pro ukrajinské 
běžence a kurz jógy. V blízkém okolí pak navštívili unikátní Černokos-
telecký zájezdní pivovár, Voděradské bučiny a na Šibeničním vrchu se 
seznámili s kocourem Mikešem, jehož obnovená cesta by měla letos 
nově dojít z Hrusic až do Mukařova.

Ač hosté byli z téměř opačných koutů Evropy, setkání potvrdilo, že 
naše radosti a starosti jsou si v mnohém podobné, a úspěch lokální 
politiky stojí na otevřenosti pro nové nápady, kombinované se schop-
ností naslouchat místním obyvatelům, jejich problémům a přáním.

Ale zpět k naší „chytré“ strategii. Poslední téma, snížení dojíždě-
ní místních obyvatel za prací, jakkoli je aktuální, nemá v rozměru 
Mukařova reálné řešení. Při psaní strategie jsme se domnívali, že by 
jej aspoň pro několik málo občanů mohla pozitivně ovlivnit sdílená 

kancelář, kde by zejména maminky mohly pracovat nebo si organizovat 
pracovní schůzky, zatímco jsou jejich děti ve škole nebo na programech 
Kulturního a komunitního centra. Realizaci zastavila covidová pandemie, 
která ze dne na den udělala z práce z domova standard. Současně nám 
ale připravila jiná úskalí, která vážně dopadla zejména na starší děti 
a dospívající mládež.

Potvrdil to i on-line dotazník mezi dětmi i jejich rodiči, kteří se na jaře 
roku 2021 jednoznačně vyslovili pro speciální program pro teenagery. 
První jednorázové akce, které se pokusily nabídnout dětem od 12 let 
i něco jiného než povinnou školu a kroužky, proběhly v červnu 2021, 
od října se schází pravidelný páteční klub. I když ani ten se neobejde 
bez komunikace na sociálních sítích, jeho návštěvníci dostali možnost 
trávit čas trochu jinak, než byli dosud zvyklí, společně se bavit, ale tře-
ba také řešit problémy, které je momentálně trápí, konfrontovat své 
názory s vrstevníky, anebo pomáhat potřebným, například seniorům 
v místním domově.

A protože projekt SMART RURAL 21 měl být kromě tvorby strategií 
zejména o výměně zkušeností, dostali jsme díky našemu zapojení 
do projektu možnost si ověřit, jak fungují podobná zařízení pro 
mládež v Irsku. 

V polovině května jsme tam vyjeli i se šestičlennou skupinkou  
teenagerů. Cesta na pozvání organizace SECAD z Midletonu kombinovala 
návštěvy v zařízeních pro mládež s poznáváním historie a přírodních 

Díky zapojení do projektu SMART RURAL 21 jsme si během šesti 
měsíců, tedy od ledna do června 2020, zpracovali strategii chytré 
vesnice. Z té vyplynuly 4 operační cíle: 

 � Zvýšení efektivnosti procesů státní správy a otevření obecního 
úřadu pro online komunikaci

 � Zapojení aktivních občanů do komunitních projektů
 � Snížení dojíždění místních obyvatel za prací
 � Odpovědný přístup k životnímu prostředí

Naši hosté na návštěvě u mukařovských hasičů
Zleva: Koray Kaya – manažer místní akční skupiny a poradce 
starosty z městečka Çal v Turecku, Gabriella Zagyva – iniciátorka 
komunitních projektů ve vesnici Alsómocsolád v Maďarsku,  
Petr Doležel – pokladník SDH a zastupitel obce Mukařov, 
Miroslav Veselý – strojník jednotky a zastupitel obce Mukařov, 
Carlos Carvalho – starosta portugalského městečka Tabuaço, 
Milan Veselý – dobrovolný hasič a pracovník technických  
služeb obce Mukařov  2× foto: Kateřina Čadilová
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zajímavostí jihu Irska. Cenná byla i zkušenost komunikace v anglicky 
mluvící zemi a navazování kontaktů s hostiteli – a nejen s nimi. Brzy jsme 
totiž poznali, že průvodci, kteří o Irech mluví jako o srdečném národu, 
nelžou, a také že máme hodně společného a můžeme se vzájemně 
hodně naučit. Třeba o vztahu k přírodě, kterou potřebujeme k životu, 
o mezilidské sounáležitosti podporované například sportem, a dost 
možná i o hrdosti na vlastní národ, který si musel – podobně jako ten 
náš – svou svébytnost vybojovat.

Všichni účastníci výpravy – Vilda, Týna, Verča, Kája, Anička a Amálka 
si zaslouží pochvalu, Mukařov reprezentovali zdárně, v trpělivé a lásky-
plné péči koordinátorky našeho hangout klubu Veroniky. O své dojmy 
se podělili i veřejně ve speciální kavárničce KKCM. Záznam z ní, fotky 
z cesty a více informací o našem Hang out klubu najdete na webu 
www.kkcm.cz/teens a na instagramu hangout_4teens. O celém pro-
jektu pak na webu https://www.smartrural21.eu

Kateřina Čadilová, místostarostka obce
katerina.cadilova@mukarov.cz

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi hned v úvodu 
vyjádřit radost, že se po více 
než dvou letech opět může-
me setkávat na veřejných 
akcích v naší obci. Ať již to 
byly „čarodějnice“ v Muka-

řově a Žernovce, jež měly letos nebývalou 
návštěvnost, Pochod pohádkovým lesem  
v Srbíně, Mukařovský pes a Mukařovská 
kecka, nebo chystané Vítání občánků 
a Dětský den s hasiči v Mukařově a v Žer-
novce. Především si však poděkování za-
slouží organizátoři těchto akcí, bez jejichž 
času a nadšení pro věc by se tyto akce 
vůbec konat nemohly.

Z akcí, které se teprve budou konat, 
bych rád zmínil právě Dětský den s hasiči 
v Mukařově, kde vedle spousty soutěží pro 
děti budou k vidění ukázky hasičské a zá-
chranářské techniky, policie, celní správy 
i atraktivní ukázky dravců.  Návštěva bude 
určitě stát za to!

Jistě jste si všimli, jaký čilý ruch nyní 
probíhá na Kutnohorské, u výjezdu z Mu-
kařova na Louňovice. U remízku nad ryb-
níkem roste ze země nová čistírna odpad-
ních vod a hned vedle již společnost LIDL 
zahájila výstavbu prodejny. V tuto chvíli 
zde probíhá úprava pláně, ale že je nut-
no tyto dvě velké akce koordinovat, jsme 
se shodli i na posledním kontrolním dni 
stavby kanalizace.

Na co se často dotazujete, jsou opravy 
silnic v obci. Ať již právě po výstavbě ka-
nalizace, tedy v Srbíně a Žernovce, nebo 
v Mukařově. U oprav silnic po kanalizaci 
vás ještě musíme požádat o trpělivost. 
Nejdříve je nutno jednotlivé větve propojit, 
zkontrolovat kvalitu provedených prací 

a těsnost vedení, a až poté lze přistoupit 
k opravám finálního povrchu. Důležité je 
samozřejmě také důkladné zhutnění po 
výkopech, ale i zde platí, že na to, aby si 
povrch tzv. „sedl“, je nejlepší dát mu čas. 
Opravy by se měly provádět na podzim. 
Mohu slíbit, že všude, kde výkopy pro-
bíhaly, se budeme snažit, aby opravený 
povrch byl lepší než ten, který zde byl před 
zahájením prací.

Na ostatní opravy, především v Muka-
řově, bylo v letošním rozpočtu obce vyčle-
něno 3,5 mil. korun. Věnovat se chceme 
hlavně zlepšení stavu ulice Obecní, kde 
je v plánu oprava celých úseků, ale ne-
zapomeneme ani na Lesní a další ulice, 
o kterých víme, že opravu potřebují.

Přípravě podkladů jsem věnoval spous-
tu času, neboť aby mohly být nabídky srov-
natelné a hodnotitelné, je třeba zmapovat 
nejen úseky k opravám, zakreslit rozsah 
oprav, ale i zjistit např. tloušťku asfaltu 
a zpevněného podloží a tyto věci pak zadat 
do poptávkového řízení tak, aby všechny 
firmy měly stejné podmínky. Je totiž rozdíl, 
jestli tloušťka asfaltu budou čtyři nebo 
deset centimetrů, nebo jestli podklad tvoří 
zhutněný štěrk či bláto. 

V posledním květnovém týdnu tedy 
byly na základě poptávky a zveřejněné 
výzvy na obec doručeny nabídky od „silni-
čářských firem“. Již dlouho se ví, že opravy 
za tak „málo“ peněz nejsou pro asfaltér-
ské firmy příliš zajímavé. Možná i proto 
nám z oslovených firem, které provádějí 
klasickou asfaltovou pokládku, poslaly 
nabídku pouze dvě. Další se buď omlu-
vily, že o zakázku nemají zájem, nebo ani 
nezaslaly cenovou nabídku. Je to škoda. 
Naproti tomu firmy, které opravují výtluky 
metodou TURBO, se nám ozvaly hned čtyři, 

takže u drobných oprav bude z čeho vybí-
rat. I to má své výhody, neboť hodnotícím 
kritériem je i délka záruční doby. Opravy 
by měly začít během června.

Poslední, trochu úsměvná, zmínka patří 
budovanému chodníku u prodejny HECHT 
na začátku Tehovce. Zjišťuji, že spousta 
lidí neví, že investorem ani stavebníkem 
není obec Mukařov, ale Tehovec. I když se 
tedy lidé, hlavně v ranních a odpoledních 
kolonách zlobí, co je to za nápad, Mukařov 
s touto akcí nemá nic společného. Na dru-
hou stranu, i tento úsek nakonec přispěje 
k větší bezpečnosti a zlepšení místa, kde 
žijeme. A o to by mělo jít především. Přeji 
vám krásné slunečné dny.

Rudolf Semanský, 
starosta obce

starosta@mukarov.cz

Slovo starosty k aktuálnímu dění v obci

Ze života obce / Z obecního úřadu

Květnové zastupitelstvo
Květnové zasedání zastupitelstva obce  
Mukařov schválilo způsob výběru doda-
vatelů oprav místních komunikací v roce 
2022, přijetí dotace na pořízení multime-
diálního informačního „kiosku“, tedy in-
teraktivní informační tabule, která v sobě 
skloubí funkci úřední desky a informování 
o akcích a místních zajímavostech, dlouho-
dobou výpůjčku obecních bytů běžencům 
z Ukrajiny a prominutí poplatku za odpady 
osobám se speciálním vízem. 

Zastupitelé potvrdili, že i v dalším vo-
lebním období bude jejich sbor patnácti-
členný, a vyslechli zprávu o činnosti JPO 
Žernovka a o požární prevenci v obci. 
V závěru se dostalo i na dotaz z řad pří-
tomných občanů, na údržbu chodníku na 
Kutnohorské ulici. KCa

Účastníci šestidenního pracovního výjezdu do Irska 
 Foto: Miriam Montagne
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Informace a pozvánky ze ZUŠ Říčany
Děkujeme vám za množství přihlášek do ZUŠ a za vaši účast na 
talentových zkouškách. Kapacita ZUŠ je ovšem omezená, děti při-
jímáme na základě talentové zkoušky, a tudíž není bohužel možné 
přijmout každého, kdo má zájem. Každopádně vám všem moc 
děkujeme za váš čas.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn 17. června 2022  
na webu www.zusricany.cz.

Schůzka rodičů všech nově přijatých žáků se uskuteční v úte-
rý 6. září 2022 v 18 hodin v novém koncertním sále ve Staré  
radnici na náměstí v Říčanech.

Pozvánky a informace 
• 15. 6. 2022 od 17:30 Vernisáž výstavy prací absolventů VO –  

výstavní sál Staré radnice
• 20. 6. 2022 od 17:30 a 19:00 Absolventské koncerty sólové – 

koncertní sál Staré radnice
• 21. 6. 2022 od 17:30 Absolventský koncert orchestrální –  

KC Labuť Říčany

Zveme vás na závěrečná vystoupení našich absolventů. V letoš-
ním roce máme zatím historicky největší počet absolventů – celkem 
45 žáků končí studium v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. 
Každý rok pro ně připravujeme slavnostní absolventské koncerty, 

představení a výstavy, společné focení a malý dáreček jako upomínku 
na léta strávená v naší umělecké škole. Ti nejlepší instrumentalisté 
vystupují s naším komorním orchestrem na Orchestrálním koncertě.

Pokud chcete vidět a slyšet, jak budou v budoucnu i děti  
z mukařovské pobočky ukončovat studium a co se všechno za ta 
léta strávená na říčanské umělecké škole naučí, přijďte. 

Hostem Orchestrálního koncertu bude Komorní orchestr  
ze ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci.

A jedno malé potěšení na závěr…
Komorní orchestr ZUŠ Říčany se svým výkonem v krajském kole 

probojoval do ústředního kola soutěže MŠMT ve hře orchestrů, 
které se konalo v Olomouci. Naše děti zahrály skvěle a orchestr získal 
2.místo. Orchestr pracuje pod vedením dirigenta Jiřího Odcházela, 
uměleckou vedoucí je paní učitelka Jitka Adamusová a asistentkou 
orchestru je Veronika Mráčková.

Gratulujeme všem a máme velkou radost!

MgA. Markéta Sinkulová
programový a kulturně-výchovný pracovník ZUŠ Říčany

V Mukařově otevře svou pobočku ZUŠ Říčany
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Naši deváťáci se zúčastnili projektu Přírodní katastrofy 
v geoparku Muzea Říčany. Žáci se učili, jak se zachovat při 
mimořádných situacích – zemětřesení, tornádu, sopečné čin-
nosti, tsunami. Kromě poznání se někteří i příjemně osvěžili 
v parných dnech. Děkujeme pí. uč. Kulhánkové za organizaci.

ZŠ Mukařov

Květen plný aktivit v ZŠ Mukařov

K PRODEJI NABÍZÍME VE 
VÝHRADNÍM ZASTOUPENÍ

DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ 
DŮM V MUKAŘOVĚ
 2 bytové jednotky (každá cca 140 m2)

 přilehlá zahrada 550 m2

VÍCE INFORMACÍ  VÁM RÁDA SDĚLÍ 
A NEMOVITOSTÍ VÁS PROVEDE NAŠE REALITNÍ MAKLÉŘKA

Radka Saint Germain 
602 288 175

radka@jan-reality.com
www.jan-reality.com

Spolu s představiteli obce jsme uctili památku padlých váleč-
ných hrdinů u příležitosti Dne vítězství. Obzvlášť v dnešní době 
je důležité připomínat si a nezapomínat na ty, kteří neváhali 
nasadit své životy pro naši obranu před útlakem a tyranií.

Český den proti rakovině letos připadl na  
11. květen. Naši žáci se aktivně zapojili do 
prodeje symbolických žlutých kytiček měsíč-
ku lékařského. Pro zájemce měli připraveny 
kytičky i letáčky s informacemi o prevenci 
rakoviny děložního čípku a varlat, na které 
se letošní Květinový den zaměřil.
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10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity
Amatérské hraní divadla v Louňovicích skončilo v roce 1960.  
Po domluvě se starostou obce Ing. Josefem Řehákem a panem 
Filipem Horou, majitelem Hotelu u sv. Huberta, se mobilní scéna 
DS DiPoNa, která působila v Kozojedech, napevno zabudovala do 
sálu hotelu. 

Po nutných úpravách a obnovení vstupu do zákulisí se v listo-
padu 2013 uskutečnilo po 53 letech první divadelní představení. 
Od té doby se zde hraje pravidelně jak pro děti, tak i pro dospělé. 
V prostoru restaurace U Henců, kde byla v létě 2013 poprvé scéna 
postavena, se hrálo dál. Nejprve v plenéru, později po vybudování 
obecním úřadem na krásné a prostorné letní scéně. Spolupráce 
divadla s obcí zaujala i Českou televizi v pořadu Náš venkov.

Na letošní jubilejní desátou sezónu Louňovické letní divadelní 
aktivity se podařilo i přes problémy týkající se omezení ohledně 
nákazy covidem zajistit dvanáct divadelních inscenací. Slavnostní 
zahájení bude zcela v režii domácího souboru, který 26. června  
od 17 hodin odehraje pohádkový příběh Alenky, jejímž přáním je 
stát se šachovou královnou.

Velkým lákadlem pro dospělé diváky bude bezesporu předsta-
vení Charliova teta v podání DS J. Voskovce v Sázavě. Pro děti je 
pak jako velké překvapení připraveno Cirkusové divadlo. Doufáme,  
že počasí i přízeň diváků po celé léto vydrží.

Těšíme se na vás!
DiPoNa

DATUM DEN SOUBOR NÁZEV PŘEDSTAVENÍ ZAMĚŘENÍ

26.6.2022 neděle DS Dipona Alenčiny rošády Rodinné

2.7.2022 sobota Poločas nápadu Motel u stoky Dospělé

10.7.2022 neděle Divadlo Bořivoj Dva Kašpaři Dětské

24.7.2022 neděle Dana Jungová Cirkus Rodinné

31.7.2022 neděle Dřevěné divadlo Zvířátka a loupežníci Dětské

6.8.2022 sobota DS J.VOSKOVCE Sázava CHARLIOVA TETA Dospělé

7.8.2022 neděle Divadlo Bořivoj Paní Kufříčková Dětské

13.8.2022 sobota ELF Plaváček Dětské

13.8.2022 sobota DS Slaná TYL Tchýně na zabití Dospělé

21.8.2022 neděle Ivana Hessová O holčičce která zlobila Dětské

27.8.2022 sobota Divadlo v Roztocké Jdeme na to Dospělé

28.8.2022 neděle Bářino toulavé divadlo O skřítku Valeriánovi Dětské

Louňovická letní divadelní aktivita 2022 – 10. ročník
AREÁL RESTAURACE U HENCŮ LOUŇOVICE
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Aktuality z knihovny
V dubnu, kdy se připomíná 

Den Země a děti se učí, jak se 
starat o naši planetu Zemi, na-
vštívily všechny druhé třídy ze 
ZŠ Mukařov knihovnu. 

Využili jsme inspirativní 
knihu: Dědeček v růžových kal-
hotách (autorka Lucie Hášová 
Truhelková), u které jsme si po-
povídali o možnostech ochrany 
životního prostředí. Praktickou 
ukázkou jsme si ujasnili, jak se 
třídí odpadky, jak poznat, co je 
plast a papír, jak je důležité třídit 
a recyklovat a také, jak dlouho 
se rozkládají odpadky, a proč je 
tedy důležité vše vyhazovat tam, 
kam patří. Na závěr proběhl malý 
kvíz, za který děti dostaly sladkou 
odměnu.

V květnu jsme díky velkorysé 
nabídce pana JUDr. Karla Kropí-
ka, znalce krásných knih, grafiky, 
výtvarného i literárního umění 
i místní historie, uspořádali bese-
dy o Boženě Němcové pro žáky 
od 5. do 7. tříd. Moc děkujeme 
za nabídku a věříme v další spo-
lupráci.

Dále jsme pro naše čtenáře 
během května pořídili tyto knižní 
tituly: Životice (Lednická), Morový 
testament (Vondruška), Tajemství 
(Třeštíková), Děravé paměti (Vie- 
wegh), Alžběta a Nina (Poncarová).

Mnoho dalších knižních no-
vinek si můžete půjčit i z pohodlí 
domova – jako elektronickou kni-
hu přes on-line katalog knihovny, 
která se vám obratem zobrazí 
v knihovničce aplikace eReading 
s viditelně označeným termínem 
vrácení. Těšíme se na vás…

Kolektiv Obecní knihovny 
v Mukařově

Ze života obce / Pozvánka

Máj v Mateřské škole Mukařov
Byl pozdní večer, první máj. Večerní máj, byl lásky čas. Měsíc 

květen v mateřské škole začal už v dubnu akcí malujeme na ploty. 
Děti oblékly plot do pestrobarevných obrázků. Hned bylo na něm 
vidět, jak mají děti školku rády, a to nejen v květnu. 

Poslední pátek v dubnu byl ve školce čarodějný karneval a bu-
dova se proměnila ve školku v Bradavicích. Sám Harry Potter by si 
zde připadal jako doma. Po chodbách létaly staré čarodějnice a ve 
třídách vařily s dětmi lektvary proti zlobení. Malí kouzelníci a kou-
zelnice létali závodně na košťatech a volili nejkrásnější čarodějný 
model. Maminky dětem napekly kouzelné muffinky na mlsání. 
Karneval skončil diskotékou na školní zahradě a májové sluníčko 
se na to vesele koukalo z oblohy.  

Počasí bylo opravdu má-
jové, samá proměna. Nikdo 
nevěděl, jak se správně obléct. 
Ráno zima, odpoledne horko. 
Ale ani počasí nemůže děti za-
stavit v cestě na písek. Celou 
zimu se těšily na lopaty, kyblí-
ky a bábovky. Hrady, rozsáh-
lé budovy a obří tunely zdobí 
pískoviště po celé ploše. Každý 
den malí architekti staví nový 
model podle svých představ.

Výtvarný ateliér jsme vě-
novali našim milovaným ma-

minkám. Děti vyrobily kabelku s kytičkou a hrdě ji nesly domů pro 
svou nejkrásnější maminku.

Na výlet jsme s dětmi vyrazily na zámek Loučeň. Provázela nás 
zámecká paní, měla na sobě dobové šaty a krásně, jako pohádku, 
vyprávěla o historii zámku. Děti naslouchaly a mohly si některé věci 
osahat, třeba zimní boty kočího. Po řízku a bramborové kaši výlet 
pokračoval do zámeckého parku na roztodivná bludiště. Domů se 
děti vracely unavené a spokojené. Doporučujeme všem rodičům 
s dětmi tento zámek navštívit.

Za Mateřskou školu Mukařov přeje krásné jaro 
Dana Horáková

zve na besedu se spisovatelkou

OBECNÍ KNIHOVNA 
V MUKAŘOVĚ

IVETOU SVOBODOVOU

autorské čtení z nové knihy

středa 15. 6. 2022, od 18 hodin
KKCM, Příčná 61, Mukařov

www.mukarovska.knihovna.cz
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Novinky v KKCM
Připravujeme nové kroužky a kurzy pro 
školní rok 2022/23:
 

 � Jóga pro předškolní a školní děti
 � Výtvarný svět pro předškolní děti
 � Předškolák
 � Malý badatel
 � Atletika pro děti
 � Cardio dance teens
 � Power pilates

Nezávazné přihlášení bude spuštěno 
během června, sledujte informace na 
webových stránkách www.kkcm.cz

Lucie Šplíchalová
Koordinátorka volnočasových aktivit v KKCM

Víte, že...
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Kalendář akcí  / léto 2022
Obecní knihovna v Mukařově

 � 15. 6. od 18 hod. Autorské čtení s paní Ivetou Svobodovou 

Kulturní a komunitní centrum Mukařov 

 � 24. 6. od 16 hod. Zahradní akademie – Přijďte s námi přivítat léto, užít 
si odpoledne plné nejrůznějších aktivit! Čeká vás závěrečné vystoupení 
dětí z KKCM, výstava děl a výtvorů, tvořivé dílničky. Představení nabídky 
kroužků a kurzů pro školní rok 2022/23. Těšíme se na vás!

Galerie Stará škola
 � 1.–30. 6. Výstava výtvarného a modelářského kroužku z KKCM

Sbor dobrovolných hasičů Mukařov
 � 11. 6. od 14 hod. Dětský den s hasiči – pro děti budou připraveny  

soutěže, ukázka techniky hasičů, policie, celní správy, jízda na ponících  
a další překvapení. Skákací hrad pro nejmenší. Chybět nebude ani 
závěrečná pěna.

Mukařovské léto (park před obecním úřadem)

 � 19. 6. od 21:45 hod. Kino na kolečkách – Vyšehrad: Fylm 
 � 15.–20. 8. Mukařovské dřevosochání
 � 20. 8. Pouťový festival  

Sbor dobrovolných hasičů Mukařov
pořádá na místním hřišti dne 

11. června od 14:00 HOD.

dětský
den s hasiči

pro děti budou připraveny soutěže, ukázka techniky hasičů, 
policie, celní správy, jízda na ponících a další překvapení.

Skákací hrad pro nejmenší

Chybět nebude ani závěrečná pěna.

p o ř á d á n o  z a  p o d p o r y

G A L E R I E  S T A R Á  Š K O L A

UKÁZKY PRACÍ
VÝTVARNÉHO 
A MODELÁŘSKÉHO
KROUŽKU KKCM
aneb jak děti pracují s vlastní fantazií
1. - 30. 6. 2022

Otevřeno: po 13–18, út 9–12, 13–16, 
st 13–18, so 9–12

GALERIE STARÁ ŠKOLA,
Příčná 11, Mukařov 
www.galerie-stara-skola.cz


