
 
O čem to bude tentokrát…  
 Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

„Tak co tam zase na té obci vyvádíte?“, vítává 
mne kamarád, když se jednou za čas potkáme 
v krámě na Budech nebo před poštou či školkou. A 
já vždycky přemýšlím, jak tu řadu menších i větších 
úkolů a problémů, které zastupitelstvo, výbory a 
těch několik zaměstnanců úřadu řeší, vtěsnat do 
dvou vět. Takže nakonec odpovím: „No, houby tam 
děláme. Vždyť to vidíš, jak to tu jde od desíti 
k pěti!“ a pak se tomu oba srdečně zasmějeme a 
spěcháme si dál svou cestou. 

Ale vážně, o tom, že být zastupitelem není tak 
jednoduché, jak by se pohledem „z venku“ mohlo 
zdát, se s Vámi podělí v rozhovoru tentokrát Karel 
Löwy. Stejně tak drobné starosti, ale i radosti najde-
te v článku místostarostky Marcely Eichnerové.  

O fungování školského, kulturního a sociálního 
výboru a o tom, kdy už se konečně začne přestavo-
vat školní jídelna se dočtete na straně 3 v článku 
předsedy tohoto výboru – Tomáše Bergmanna. Na 
stejné stránce se dočtete i o velmi diskutovaném 
tématu obecní policie, tentokrát z pera starosty Ru-
dolfa Semanského.  

Jak jste si možná všimli v záhlaví časopisu, začí-
ná se s realizací kruhového objezdu na Budech. Po 
více jak šesti letech oddalování se ho do léta 2012 
konečně dočkáme. Další poznámky na dopravní té-
ma najdete na straně 5. Obecní zastupitelstvo pod-
pořilo petici za urychlení dostavby Pražského okru-
hu, což by následně mělo odvést část aut, která si 
přes naše obce zkracují cestu z D1 na mladobole-
slavskou dálnici. Na základě iniciativy Říčan, Uhří-
něvsi a Mukařova se uskutečnilo setkání s ministrem 
dopravy v Říčanech. Pan ministr Dobeš se otázek 
nebál a byť byl ve funkci krátkou dobu znal na ně i 
odpovědi. Věřme, že podobně pohotový a empatic-
ký bude i Středočeský kraj, který připravuje novou 

koncepci hromadné dopravy. Ta ovšem zatím budí 
rozpaky. Jednak tím, že na vyjádření dal kraj obcím 4 
dny a dále pak některými jejími návrhy, jako napří-
klad oddělení středočeské dopravy od Pražské inte-
grované dopravy (PID) a nenávazností tarifů. Uvidí-
me, co z toho nakonec vzejde?! 

 Krátký článek o úžasné dvoj-přednášce na téma 
stezky Po stopách kameníků a o zvoničkách na Čer-
nokostelecku je z pera člena klubu Louňovických 
staromilců Otty Krutského na straně 6. 

Na dalších stránkách pak najdete jako již tradič-
ně novinky z místních organizací, spolků a sdružení a 
na závěr je pro Vás připraven autobiografický popis 
cesty do Londýna a zpět žáků naší základní školy. 

Takže pohodový Advent a ať nám všem Ježíšek 
letos nadělí vrchovatě ☺ ! 
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Starosti i radosti  

Marcela Eichnerová, místostarostka obce 

Obyčejně zde moji kolegové z pozice svých 
funkcí rozebírají své starosti, které stojí v hlavním 
centru zájmu, což jsou projekty za statisíce či mili-
ony týkající se školství, komunikací, chodníků … 
takže i já přispívám svou „troškou do mlýna“ zmín-
kou o pár bodech, které zas až tak v zorném poli 
nejsou. 

Obecní úřad: každodenní, nezáživná a mravenčí 
práce, která nemalou měrou přispívá k fungování 
úřadu a obce. Úřad má sice svoje oficiální úřední 
hodiny, ale v dnešní uspěchané době ne každý má 
možnost jich využít, proto se tak říkajíc „ dveře ne-
trhnou“ skoro celý týden a pracovníci se pokud 
možno snaží vyhovět každému, kdo si přijde něco 
vyřídit. Agenda je rozsáhlá a s přibývajícím počtem 
lidí v obci každým rokem také narůstá. 

Údržba – komunál: práce rozmanitá, kde je co 
potřeba, za každého počasí a také, jak se říká, 
opravdu „sisyfovská“. Zejména uklízení neustálého 
nepořádku v okolí autobusových zastávek, obchodů, 
školy, škarp kolem komunikací jsou nekonečné. Je 
pořád smutné, že mnoho lidí nedokáže odpadky 
donést pár metrů do koše nebo popelnice a spoléhá 
na to, že to obec uklidí, protože od čeho by tady 
vlastně byla ?! Stále si tak neuvědomují, že si pro-
středí, ve kterém žijeme, dotváříme hlavně sami, ale 
o tom už tady bylo také napsáno mnohé. 

V plánu je vytvořit na kontejnery s odpadem 
alespoň na některých místech zálivy, aby tak z po-
hledové strany nehyzdily okolí a aby nedocházelo k 
roznášení odpadků z přeplněných nádob po okolí. 
Argumenty o tom, jak se to bude vyvážet, asi neob-
stojí, protože obcím, které tuto úpravu již dávno 
udělaly, se osvědčila.  

Mukařovský rybník: místo také všelikého odpa-
du a jak ve 3. vydání časopisu Přemek Zima trefně 
uvedl, že „ kdo si co v rámci své kratochvíle v okolí 
vodní nádrže přinese, tak ať si laskavě taky zase od-
nese“, tak opak je stále pravdou. Obec má tento 
prostor pronajatý od vlastníka, kterou je Farnost 
Mukařov, část od PF ČR jako správce státního ma-
jetku a dále má pak uzavřenu smlouvu o spolupráci 
na údržbě rybníka a břehů s panem Pavlem Doskoči-
lem. Sami jste určitě v poslední době viděli, jak pro-

bíhalo čištění od všeho, co 
tam kdo naházel včetně 
pneumatik, starého kola a 
jiných pozoruhodností. Z 
břehů byly odstraněny roz-
bujelé náletové dřeviny a 
dojde i na opravu hráze, kte-
rá se už na některých mís-
tech rozpadá. Břehy rybníka 
jsou z velké části podle místní vyhlášky veřejným 
prostranstvím, které nelze oplotit, je průchozí a po-
malu se tak tvoří obraz a plán na spojení historické-
ho centra obce s prostorem kolem nádrže a lesem. 

Podaří-li se ještě vyčistit malou vyhnívací nádrž, 
tak by voda v nádrži měla také prokouknout, a kdy-
by ještě někteří přestali vypouštět své odpady do 
dešťové kanalizace, která do nádrže ústí, voda by se 
výrazně vyčistila. To je ale na vztahu k okolí, k život-
nímu prostředí a na ohleduplnosti každého z nás. 

Hřbitov: snaha o rozšíření hřbitova v minulosti 
vždycky skončila někde, jak se říká, „v propadlišti dě-
jin“. V polovině listopadu jsme se proto se starostou 
setkali s panem farářem Konstantinem jako správ-
cem místní farnosti ve snaze tato jednání obnovit. 
Problém je, že pozemky za kostelem byly dříve cír-
kevní, jsou ve správě PF ČR a jsou vyloučeny z ja-
kýchkoliv převodů do doby vyřešení církevních resti-
tucí. Do těch se však evidentně desítky let nikomu 
nechce. Doufáme proto, že se podaří v trojstranném 
jednání mezi PF, církví jako potencionálním restitu-
entem a obcí najít způsob, jak plán rozšíření usku-
tečnit. V další části, která by byla propojena s urno-
vým hájem, by mělo vzniknout kolumbárium jako 
součást vnitřní obvodové zdi, další hrobová místa a 
také rozptylová loučka. Pokud se toto všechno po-
vede, tak je to zase jen o financích, protože kamen-
ný plot v délce cca 80 m bude taky něco stát. Zatím 
se plánují drobné opravy zejména márnice a vydláž-
dění okolí studny, aby se nemuselo neustále šlapat v 
mokru. 

Mnozí určitě vidí za každým rohem, kde by se co 
dalo zlepšit, ale všechno naráží na omezené finance, 
které zdaleka nedosahují množství potřeb. K pořád-
ku a čistotě však může přispět každý z nás. 

Závěrem si dovoluji všem popřát krásný advent-
ní čas, klidné Vánoce, ve zdraví oslavy konce roku, 
spokojený a úspěšný nový rok. 
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Školský, kulturní a sociální 
výbor v obci 

Tomáš Bergmann, předseda ŠKaSV 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, rád bych Vám 

touto formou přiblížil činnost našeho výboru, který 
pracuje při zastupitelstvu našich obcí a do jehož 
čela jsem byl nedávno zvolen. Sám jsem si před 
zvolením do zastupitelstva obce nedovedl přesně 
představit, co všechno má takový výbor na starosti 
a tak mě napadlo Vám touto formou také jeho 
činnost trochu přiblížit. 

Jak už název sám napovídá, jedná se především 
o problematiku školního a předškolního vzdělávání. 
Snažíme se navázat úzkou spolupráci s ředitelkami 
Základní a Mateřské školy v Mukařově a pomoci jim 
v jejich nelehké práci, podporovat školu i školku při 
sestavování rozpočtu obce z hlediska přísunu peněz 
pro rozvoj a údržbu v obou budovách a podobně.  

V současné době je jistě největší téma školní 
jídelna, jejíž výstavba se nám poněkud zdržela. 
Současný stav je však pozitivní a v nejbližší době by 
měl vyústit v podpis smlouvy s vítěznou firmou. 
Zdržení, ke kterému došlo chybou projektanta je pro 
všechny velmi nepříjemné a ohrozilo realizaci celého 
projektu. Díky intenzivnímu jednání zastupitele Mgr. 
Ondřeje Jakoba s poskytovatelem dotace se 
podařilo navýšit objem poskytnutých peněz 
a prodloužit dobu na jejich čerpání. Termín 
dokončení rekonstrukce je nyní stanoven na 31. 8. 
2012. Jistě by se zde hodilo znovu poděkovat 
Sokolům za poskytnutí prostor pro náhradní 
stravování. Rodičům, dětem a vůbec všem dot-
čeným bychom se tímto chtěli omluvit za s rekon-
strukcí spojené komplikace a prosíme o trpělivost.  

Dalším objektem našeho zájmu je alternativní 
školička v Příčné ulici, kde se v současné době 
rozbíhají debaty nad dalším využitím a fungováním 
celého objektu v Příčné.  

Druhým oborem činnosti je kultura a sport. Zde 
navazujeme na činnost výboru z let nedávno 
minulých a snažíme se prohloubit spolupráci s 
jednotlivými spolky a sdruženími, které v obci 
působí. Pomáháme při realizaci jednotlivých akcí a 
rádi bychom se spolupodíleli na jednotné propagaci 
všech akcí, které se v našich třech obcích pravidelně 
objevují. V sociální oblasti se pravidelně věnujeme 
jak těm nejmenším, tak seniorům. Dvakrát v roce 
pořádáme vítání občánků, které naposledy 

proběhlo 5. 11. 2011 a kromě jednoho miminka 
přišli všichni oslavenci, což nás moc těší.  Již nyní se 
těšíme na jarní vítání občánků. Pravidelně chodíme 
přát k významným jubileím našim nejstarším 
spoluobčanům. Pořádáme setkání seniorů - letošní 
vánoční se bude konat od 14:00 v neděli  
18. prosince v restauraci "U Kostela". 

Do plánu činnosti jsme si také zahrnuli 
vypracování koncepce prevence kriminality v našich 
obcích a rozšíření volnočasových aktivit pro naše 
školáky a předškoláky.  

Rád bych na závěr poděkoval všem členům 
výboru za dosavadní činnost v roce 2011 a popřál 
všem spoluobčanům krásné a klidné nadcházející 
Vánoční svátky a všechno nejlepší do Nového roku 
2012.  

 

 

Obecní policie 
Rudolf Semanský, starosta obce 

Již několik let se uvažuje v naší obci o zřízení 
obecní policie. Tato otázka vždy narazila na 
nedostatek finančních prostředků obce, vytipování 
vhodných prostor a koneckonců i určitou 
ostražitost z neznámého a nevyzkoušeného.  

Protože spolu s rozrůstající se velikostí obce je 
ale toto téma stále častěji slyšet, rozhodli jsme se 
postupně shromažďovat podklady a zkušenosti, aby 
tato služba mohla být v obci výhledově zřízena. 
Spolu s kolegou Vítkem Šoupalem, který dohodl 
termíny návštěv různě velkých služeben obecní 
policie v blízkém okolí, jsme absolvovali několik 
seznamovacích schůzek, kde jsme se dozvěděli 
nejen o systému služeb obecních policie, jejích 
pravomocech a činnosti, ale zejména způsobu 
financování, nutného nezbytného vybavení a 
nákladovosti takovéto služby.  

Začít se každopádně musí úpravou vhodného 
prostoru – těch v obci není moc a z těch několika 
málo vytipovaných bude nutno vybrat ten 
nejvhodnější a vybavit jej. Teprve poté bude možno 
schválit usnesením zřízení Obecní policie, ať již ve 
spolupráci s okolními obcemi nebo samostatně a 
zahájit výběrové řízení na obsazení míst strážníků. Z 
výše uvedeného je jasné, že se nejedná o 
krátkodobé rozhodnutí, ale odpovědné a věříme, že 
do budoucna přínosné opatření pro zvýšení 
bezpečnosti v obci. 
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Rozhovor se zastupitelem … Karlem Löwy 
Dobrý den, Karle, jaký je Váš vztah k Mukařovu ? 

V Mukařově žiji již 12 let a jsem tu rád a spokojený. Mám rád přírodu a vůbec 
mi zde nechybí ruch a shon velkoměsta. 
Jak trávíte svůj volný čas? 

Svůj volný čas, kterého je poslední dobou stále méně trávím se svou rodinou. A 
alespoň jedenkrát v týdnu si chodím zahrát opravdu rekreačně fotbálek. 
Dlouhodobě se věnujete hasičské činnosti a mladým hasičům? Kolik Vám to zabí-
rá volného času? 

No dlouhodobě to asi ještě není. Hasičské činnosti se věnuji teprve 6 let. A k tomu ještě poslední dva roky 
se věnuji spolu s Jirkou Röslerem mladým hasičům. Nějaký čas to zabere, není to jen schůzka v úterý od-do. 
Občas zajedeme na výlet, nějaké to opékání buřtíků, účast na soutěžích. Ale já ten čas věnuji rád, pro mě je 
to taková relaxace. 
Kvůli čemu jste do zastupitelstva kandidoval a daří se Vám to plnit? 

Kandidoval jsem z důvodu možnosti spoluutvářet obraz a dění obce. A dodatečně ještě děkuji všem voli-
čům za projevenou důvěru, kterou se pokusím nezklamat. Myslím si, že je potřeba ještě hodně pracovat v ob-
lasti ochrany životního prostředí a přírody vůbec. Může se začít třeba jen po malých troškách. Třídit odpad, 
nevypouštět splašky do kanalizace, nezavážet les odpadem. Já se musím přiznat, že jsem nečekal, že ochrana 
přírody má i ze strany zákonů tak slabou oporu. Ale i tak jsou tu věci, na které obce nárok mají, a nějaká 
koncepce se již připravuje. 
V zastupitelstvu jste první volební období, co je pro Vás zatím na této práci nejnáročnější? 

V první řadě je to věc, která je podle mě opravdu těžká. A to je nestrannost. Nadřazení věci obecního 
blaha a prospěchu nad zájmy jedince či skupin. Domyslet vše až do konce, nenechat se strhnou rychlými ná-
zory a návrhy krátkodobého charakteru. A to skutečně není jednoduché, o tom se každý může přesvědčit. 
Stačí navštívit zasedání zastupitelstva.  
Které nejpalčivější problémy by mělo zastupitelstvo v tomto volebním období vyřešit? 

Problémy jsou, byly  a budou. A nemyslím si, že někdy někdo řekne „tak a je to všechno vyřešené“. Prostě 
je to tak, že nároky ve společnosti stoupají a to prakticky na všechno, je to zákonitý vývoj uspokojování po-
třeb obyvatel. Lepší silnice, lepší chodníky, lepší škola, lepší volnočasové aktivity, dalo by se ještě dlouho po-
kračovat, je tu ještě spousta věcí na řešení. Ale bohužel vše je velmi omezené rozpočtem obce. A to jsem se 
sám přesvědčil, není to nic jednoduchého a kolegové zastupitelé, kteří na něm pracují si opravdu zaslouží ve-
liký kus uznání. A snad se nebudu moc opakovat, když jako problém opět  pojmenuji  dopravní situaci v naší 
obci. 
Je něco, čím byste se pochlubil? 

Zatím toho u mě na chlubení moc není. Chválit by Vás měli spíš ostatní. 
Jak vidíte budoucnost Mukařova za 10 let?  

Deset let je dlouhá doba, ale věřím, že to bude pořád ta obec s hezkým prostředím lesů a lomů. Že se 
dokážeme ubránit výstavbě satelitních domů a výstavbě komerčních zón, jako jsou prodejny stavebních ma-
teriálů a prodejen, které lemují cestu do Mukařova. 
Jak hodláte strávit vánoční svátky? Jíte kapra? 

Na vánoční svátky se těším. Je to takový čas klidu, klidu který trávím s rodinou. Taky se najde trochu času 
na návštěvu přátel. A člověk trochu přibrzdí v uspěchaném tempu všedních dnů. Taky se těším na sněhovou 
nadílku. Co je to za vánoce bez sněhu! Taky kapr k tomu všemu patří a bramborový salát a nějaké to cukroví. 

Na závěr bych Vám všem chtěl tak trochu v předstihu popřát hezké a klidné Vánoční svátky opravdu 
hodně štěstí a spokojenosti v Novém roce. 

Děkuji za Váš čas a za rozhovor!  (jšo) 
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Na téma doprava …  Rudolf Semanský, starosta obce  

Jak již asi víte, na místě dnešní křižovatky Na Budech má vzniknout kruhový objezd. Zřejmě příliš op-
timisticky jsme doufali, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) započne stavbu ihned po vydání pravomocného 
stavebního rozhodnutí, neboť i když pomalu končí listopad, stavba stále nebyla zahájena.  

Situaci trochu zkomplikovalo výběrové řízení – bylo třeba dodržet všechny lhůty pro 
odvolání neúspěšných uchazečů a tak v letošním roce dojde s ohledem na počasí patrně 
pouze k přeložkám sítí a úpravě povrchů v místech mimo dnešní vozovku. Z tohoto dů-
vodu tedy prozatím nejsou nutné žádné silniční uzávěry nebo dopravní omezení. Ta na-
stanou až v jarních měsících 2012, kdy se stavba, jejímž investorem je ŘSD, rozjede na-
plno a neobejde se bez nutných objížděk – zejména ve chvíli, kdy se bude napojovat část 
silnic od Ondřejova a Českého Brodu. O těchto uzávěrách, které se samozřejmě dotknou i 
autobusové dopravy,  ale budeme včas informovat. 

Na stavbu kruhového objezdu budou navazovat i stavby přilehlých chodníků – definitivně by se tak měl 
vyřešit problém s provázaností srbínského chodníku s částí obce Buda, autobusových zastávek a obchodního 
centra obce. Pozitivní je, že kruhový objezd má být dokončen do konce června 2012 a finanční prostředky na 
výstavbu chodníků budou pro rok 2012 v rozpočtu obce vyčleněny také. 

Druhým důležitým dopravním tématem, které zatěžuje naši obec, je nadměrná nákladní automobilová 
doprava. Řidiči kamionů si hledají nejkratší cesty a často nerespektují ani rychlost ani povolené hmotnostní 
limity, takže se stávají vážným nebezpečím pro všechny účastníky silniční dopravy – o nadměrném hluku ani 
nemluvě. Jednou z příčin tohoto stavu je nedokončená část tzv. Pražského okruhu, která řidiče „nutí“ sjíždět 
z dálnice již u Říčan a odtud se drtivá většina kamionů rozjíždí všemi směry dál na sever nebo na východ, te-
dy i přes naši obec. 

I proto byla na téma „Dokončení Pražského okruhu a nadměrná kamionová doprava“ iniciativou města 
Říčany, ve spolupráci s obcí Mukařov a městskou částí Praha 10, Uhříněves před necelým měsícem svolána 
pracovní schůzka s ministrem dopravy Mgr. Pavlem Dobešem a dalšími osobnostmi z Ministerstva dopravy 
(MD) a Ředitelství silnic a dálnic. Na této schůzce mimo jiné jednoznačně zaznělo, že Ministerstvo dopravy a 
ŘSD má zájem na dokončení Pražského okruhu. Na výkup pozemků a další administrativní úkony byly do-
konce v rozpočtu MD alokovány desítky milionů korun, celá věc se ale v současnosti potýká s nesouhlasem 
městské části Běchovice. Přesto MD předpokládá, že nejpozději v r. 2013 by mohlo dojít k dohodě a zahájení 
stavby. Do té doby plánuje MD pro alespoň částečné ulehčení od kamionové dopravy některá dopravní 
omezení, častější kontroly dodržování předpisů a s tím související umístění vah pro kamiony. 

Jako nereálný se ukázal požadavek obcí na zákaz průjezdu kamionů nebo omezení tonáže nákladní do-
pravy – toto řešení by pouze přesunulo problém o kus dál, na jiné obce v regionu a proto nezbývá, než se 
obrnit trpělivostí a trvat alespoň na realizaci výše uvedených opatření.  

 

 

Požární prevence – topná sezóna  Michal Pokorný, JPO3 obce Mukařov 
Topná sezóna je tady a tak bychom měli předtím, než rozděláme v kotli či kamnech nechat zkontrolo-

vat komín. Od loňské zimy může být zanesený sazemi. Kvůli nedokonalému spalování například vlhkého 
(syrového) dřeva v kotlích na dřevo bývá komín silně zadehtován a usazeniny se pak mohou snadno vzní-
tit.  

Kontrolu komína by měla dělat odborná kominická firma (kominík), která o výsledku kontroly a případ-
ném vyčistění komína vystaví řádný doklad s razítkem a podpisem. A jak často by měl být komín kontrolován 
a čištěn? Toto závisí na výkonu tepelného spotřebiče, druhu paliva a frekvenci používání. Vše je stanoveno v 
nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Podrobné informace lze nalézt na internetových stránkách HZS. 

Čištění by mělo být zaměřeno na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na vybírání na-
hromaděných pevných částic. Komín by měl mít celistvé, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo. Vymetací 
otvory musejí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmějí být poškozená a 
musejí být dostatečně těsná. Potenciálním zdrojem požáru mohou být v komíně zazděné trámy. Minimální 
vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních prostorách od komína je 1m. Komíny musejí být volně a 
bezpečně přístupné.  (pokračování na str. 6) 
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(pokračování ze str. 5) … … Pokud vznikne požár sazí v komíně, je potřeba urychleně odstranit všechen hoř-
lavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Hořící saze nikdy nehaste vodou, komín by mohl popraskat. 
Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek. Každý požár hlaste nepro-
dleně na hasičskou linku 150 nebo linku tísňového volaní 112. 
 

 

Spolek staromilců v Louňovicích  Otto Krutský, Louňovice 
Dne 29. října 2011 odpoledne Spolek staromilců ve svém již tradičním prostoru salónku louňovické re-

staurace U Henců uspořádal dvojici přednášek na téma stezky „Po stopách kameníků“ a o zvoničkách na 
Černokostelecku.  

Přes zároveň probíhající vítězný fotbalový match louňovického  
áčka se zde opět sešla asi třicítka příznivců místní historie. V první  
přednášce nás Ing. Přemysl Zima z OS Mukařov-sko seznámil s ideou,  
obsahem jednotlivých zastávek a stavem realizace nové naučné  
stezky „Po stopách kameníků“. Zajímavou novinkou bude  
možnost najít doplňující informace také na internetu 
(http://www.taggmanager.cz/reference/trail/22).  

Zdaleka ne vše se nakonec na infotabule vešlo. Autoři mysleli také 
na děti a většinu zastávek doprovází též drobné herní prvky a lavičky - 
představují tak zároveň i milé odpočinkové zastavení. Na jaře bychom si 
již mohli pětadvacetikilometrovou „osmičku“ s centrem u louňovického 
kamenického skanzenu projít a podrobně se s ní seznámit. 

Po přestávce pokračoval svým blokem „O zvoničkách na Černokostelecku“ Otto Krutský. Jeho přednáš-
ka z větší části navázala na „kamenickou“ tematiku. K letošnímu stopadesátiletí louňovické zvoničky jsme se 
tak mohli rozhlédnout také po širším okolí. Autor představil nejprve osm dochovaných a sedm zaniklých tra-
dičních dřevěných zvonic, poté 18 kamenných objektů (převážně z červeného nučického, světlého českob-
rodského pískovce, výjimečněji z místní říčanské žuly) a nakonec i sedm objektů z novodobých materiálů 
(kovové, dřevěné či cihlové).  

Jemné rozladění snad vzbudila jen kategorizace stavu těchto často opomíjených památek (stupně od 
„po rekonstrukci“, „ucházející“, „zanedbaná“, „chátrající“), kdy byl právě stav louňovické památky označen 
jako ucházející. To některé patrioty „nadzvedlo“ a autor tímto slibuje, že zvolený systém lehce poopraví. 
Účastníci, obohaceni o mnohé nové informace o svém okolí, po dvouhodinovém setkání spokojeně odešli, 
zatímco někteří protagonisté do nočních hodin pokračovali v diskuzích. 

Proběhlá říjnová přednáška byla letošní čtvrtou (lednové před-
nášky o domkářské výstavbě, o středověkých kachlových kamnech, 
v červenci o vesnické architektuře Černokostelecka, v říjnu výše re-
cenzovaný „kamenický“ pořad), nepočítaje v to spolupráci na červ-
novém Setkání rodáků.  

Mimo to náš převážně „stolní“ spolek uskutečnil také čtveřici 
větších poznávacích výletů (v lednu město, zámek a muzeum v 
Brandýse n.L., v dubnu „selské baroko“ Mnichovicka, v červenci 
město, muzeum v Berouně a koněpruské jeskyně, v září město, mu-
zeum, důlní dílo v Příbrami a poutní místo na Svaté Hoře). O svých 
aktivitách Spolek pravidelně informuje ve Zpravodaji. Od letošního 
roku se také péčí naší nové „zvířecí sekce“ snažíme jako patroni 
podporovat lounínský útulek pro týraná zvířata. 

Příští rok Spolek plánuje pokračovat v nastavených aktivitách. 
Pro přednáškový cyklus jsou připravována témata: Kamenická tra-
dice v Louňovicích a okolí (leden), Padesátiletí výletů louňováků do 
Příběnic, Louňovický rodopis (červen), kamenický cyklus by měl po-
kračovat pomníky a památníky (říjen) a na konci roku budou před-
staveny výsledky archeologického výzkumu na Dolní návsi.  
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Přijďte si pohrát a na rajskou omáčku  Helena Vlnařová, MC Mukařov-sko 

S koncem roku bychom chtěli poděkovat všem maminkám, babičkám a tatínkům za přízeň a jsme rádi, 
že se vám programy mateřského centra líbí. Stejně tak moc děkujeme našim podporovatelům za podporu 
v roce letošním a doufáme, že i v roce budoucím.  

A co se u nás děje? O proběhlém listopadovém lampióňáku si přečtěte níže. 
Pozvánku na Mikulášskou besídku do sokolovny na 4.12. najdete na poslední 
stránce časopisu v kalendáři. Pokud máte chuť, můžete se kdykoliv zapojit do 
našich každodenních aktivit. Tady je přehled programů: 
Pondělí:  

od 10 hod. VESELÉ CVIČENÍ (overbally, velké míče) pro malé i velké děti  
od 16.30 hod. VÝTVARKA 

Úterý: 
Od 16 hod. KDO SE VYŘÁDÍ, NEŘÁDÍ – cvičení pro malé i velké děti v muka-

řovské sokolovně, kam si s námi chodí zaběhat i děti s hasičského kroužku, takže je nám veselo. 
Středa: 

Od 10 hod. VESELÉ CVIČENÍ pro malé i velké děti (říkanky, písničky, míče, balanční pomůcky, prolézačky, 
„padák“ a pohádka nakonec) 

Čtvrtek: 
Od 16 hod. CHYTRÉ HLAVIČKY – hrátky s písmenky a čísly a povídání o světě pro děti od čtyř let. Pokaž-

dé si vypracujeme zábavný úkol a najdeme si čas na hru. V lednu nás čeká téma: lidské tělo.  
 

Program výtvarka:  
28. 11. zdobení perníčků, 12. 12. velký vánoční stromeček z papíru, 19. 12. připravíme a sníme společně 

bramborový salát (s sebou vařenou bramboru a mrkvičku),  9. 1. tvoříme speciální technikou kouzelnou 
zimní krajinu, 16. 1. sněhové vločky ze samoschnoucí hmoty, 23. 1. vyrábíme veselého lyžaře, 30. 1. sněhu-
lák z lepidla a krupice.  

 

Mimořádné akce: 
TVOŘIVÝ MEJDAN pro maminky: 18. 1. od 20 hod. v herně v Příčné ul. – vyrábíme šperky a dekorace z 

korálků. Nebojte se, přijďte, určitě to zvládnete. 
MŇAM OBÍDEK – přijďte si pohrát a na společný oběd – 31. 1. od 10 hod. Minule jsme vám uvařili pala-

činky, nyní se můžete těšit na domácí houskové knedlíky s rajskou omáčkou. 
 

Kontakt: www.mcmukarovsko.estranky.cz, e-mail: mc-mukarov-sko@seznam.cz, tel.: 777 997 315 
 

 

Letos nás bylo tři sta Helena Vlnařová, Mateřské centrum Mukařov-sko 
Čtvrtého listopadu uspořádalo naše mateřské  

centrum spolu s občanským sdružením Mukařov-
sko  již pátý Lampiónový průvod. A že se nás zase 
sešlo! Tuto příjemnou akci si nenechalo ujít na tři 
sta Mukařováků a sousedů z okolních obcí.  

Děti dostaly tradičně na cestu zdravá jablíčka a 
mandarinky z obchodu Ovoce a zelenina pana Bud-
ského. Průvod obešel rybník, a protože nám letos 
počasí přálo, mohli jsme se pokochat svítícími 
světýlky, které se odrážely od vodní hladiny.  

Na závěr nechyběl parádní ohňostroj, na který 
se asi nejvíce těšil starosta Ruda Semanský, který měl jako každoročně na starosti „odpal“. O hudební do-
provod se tradičně postarali místní hasiči. Škoda jen, že se po ukončení ohňostroje všichni rychle rozprchli 
domů… Takže zase za rok.  
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Podzimně – předvánoční novinky ze školky  
                 Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková, MŠ Mukařov 

Poněkud „smutný“ měsíc listopad byl zahájen veselým „halloweenským“ karnevalem. Děti si vyrobily 
ve školce dýňové masky, maminky napekly na karnevalovou hostinu sladké dobroty a celé dopoledne se 
tančilo, hodovalo, soutěžilo a hrály se různé hry. Karneval se všem moc líbil :-) 

Také jsme jako každý rok pozvali do školky pana fotografa, aby nafotil vánoční sadu fotografií, která by 
udělala někomu blízkému radost. V polovině měsíce jsme si udělali výlet do Prahy, kde jsme navštívili diva-
delní představení „Jak Trautenberk…“. Dětem se pohádka moc líbila, protože byly postavami vtaženy do dě-
je a naučily se i několik písniček. 

V těchto dnech se již připravujeme na advent. Před školkou si každá třída ozdobila svůj „vánoční strom“ 
a každé dítě na něm v ozdobičce ukrylo své školkové přání. Rodiče si mohou ozdobičku s přáním svého dítě-
te utrhnout, zahrát si na „Ježíška“ a pomoci tak obnovit a dovybavit třídy svých dětí podle jejich přání. Dou-

fáme, že rodiče budou vstřícné a Ježíš-
ků bude co nejvíce. V oknech i ve tří-
dách se již objevuje vánoční výzdoba a 
my se už těšíme na dětmi nejoblíbe-
nější měsíc roku – prosinec. 

Také Vás rádi pozveme na BENEFI-
CI, která se koná 15.12.2011 od 17 ho-
din v sokolovně Mukařov, kde děti 
předvedou, co se od září ve školce na-
učily a také budou prodávat své nej-
lepší výrobky. Akce v MŠ na prosinec  -  
Divadelní představení: „Vánoční po-
hádka o rybičce“, Mikuláš a čert, BE-
NEFICE, Ježíšek. 

Všem přejeme: KRÁSNÉ VÁNOCE, 
HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A LÁS-
KY - kolektiv a děti z MŠ  

 

 

Mukařovská Hvězda hvězd 2011 
Tradiční hudební soutěž pro děti Mukařovská Hvězda hvězd se sice uskutečnila po uzávěrce tohoto čísla, 

avšak i tak Vám přinášíme alespoň výsledky letošního ročníku. Zvláštní poděkování všem sponzorům a spo-
luorganizátorům.  

 

Absolutní vítězka:  
 *  Berenika Selixová   s písní Moj bože 
 

Vítěz divácké soutěže:    
 *  Jan Doskočil  s písní Jediná 
 

Kategorie dvojic: 
 1. A.Kouřilová a J.Doskočil  

  -  S tím bláznem si nic nezačínej 
 2.Lucie Průšová a Lucie Frischová   - Toužíš 
 3.Magdalena a Kateřina Podlucké  - Duhová víla 

I. kategorie 6-10 let: 
1. Veronika Cucová s písní Už z hor zní zvon 
2. Magdalena Podlucká s písní Pátá 
3. Michaela Menclová s písní Julie 

 
II. kategorie 11-15 let: 

1. Anna Kouřilová   s písní Už nejsem volná 
2. Jan Doskočil s písní Jediná 
3. Lucie Frischová s písní Tak prázdná 

 
Za organizátory - Jana Novotná 
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Záchranářská akademie aneb řešení krizových situací 
 Veronika Löblová, SDH Mukařov a Robert Hegyi, starosta SDH Žernovka 

Možná jste už doma zaregistrovali díky svým ratolestem, že jsme začali cíleně předávat dětem vědo-
mosti, poznatky a rady z oblasti požární ochrany, civilní ochrany a zdravovědy. 

Ve spolupráci SDH Mukařov a SDH Žernovka vznikla „Záchranářská akademie“ postavená na základech 
programu HASÍK s akreditací MŠMT ČR, jehož certifikovaným instruktorem je jeden ze členů SDH Žernovka 
a profesionální záchranářky z mukařovského sboru. 

Program HASÍK byl sestaven na základě statistických údajů a dlouhodobých zkušeností profesionálních 
hasičů. Statistiky jim ukázaly, že nejvíce mimořádných událostí způsobí právě dospělé osoby. Vzhledem k vy-
tíženosti rodičů a dospělých dnešní dnů, obzvláště platí rčení že „starého psa novým kouskům nenaučíš“, 
vznikl tento program, kde se snažíme vše předat našim dětem, které budou jednou DOSPĚLÝMI, aby tak byly 
připraveny čelit různým životním nástrahám a nebyly lhostejnými vůči svému okolí. 

Projekt je zaměřen na systematické vzdělávání dětí 2. a 6. tříd v oblastech požární ochrany a zdravově-
dy. Žáci se během setkání seznámí s prací hasičů a zdravotnických záchranářů, učí se, jak předcházet požá-
rům a úrazům. Cílem projektu je připravit děti na mimořádné situace a naučit je jak se v takových chvílích 
zachovat. S žáky se scházíme každý měsíc a podzimní cyklus bude zakončen před Vánoci v hasičské zbrojnici. 
Projekt Záchranářské akademie byl v letošním roce podpořen Krajským úřadem Středočeského kraje. 

 

 

Zhodnocení podzimní sezony  
 Zdeněk Týce, za Výbor TH Sokol Mukařov  

Posledním zápasem a vítězstvím našeho „B“ mužstva v neděli 20.11.2011 v Čestlicích v poměru 3:2  
skončila podzimní část fotbalové sezony všech našich oddílů. 

„A“ mužstvo dospělých mělo během podzimních 
soutěží nevyrovnané výkony, o čemž svědčí vysoká 
vítězství 5:1 nad Kostelcem nad Černými Lesy a 8:2 
na Zálužím, ale i porážky 0:5 na Vyžlovce a 0:5 v Mo-
chově. Celkově se ve své skupině umístilo na 7. místě 
se ziskem 19 bodů, což zaručuje do jarních zápasů 
pobyt v klidném středu tabulky. 

„B“ mužstvo dospělých ve své skupině IV. třídy 
překvapilo, ke starším hráčům byli vhodně zařazeni 
mladší kolegové - tým se umístil s bilancí 12 vítězství 
a 1 porážka celkově na 1. místě před druhými Dobře-
jovicemi. 

Největší výkonnostní vzestup zaznamenal oddíl 
dorostu, který byl v létě vhodně doplněn a celkově se umístil na 3. místě okresního přeboru se ziskem 21 
bodů. Nebýt však porážky 5:4 v posledním zápasu v Klíčanech, mohli naši dorostenci přezimovat na ještě 
lepším místě. 

Již dlouhodobě úspěšní žáci vstoupili do nové vyšší soutěže krajské 1.A  třídy domácí remízou s oddílem 
z Mezna. Během celého podzimu podávali velmi dobré výkony a soutěž ukončili vítězstvím 5:1 nad Jesenicí a  
nakonec obsadili ve své skupině celkově 7. místo se ziskem 19 bodů. Tyto výsledky jsou pro nováčka soutě-
že, který byl v řadě zápasů ještě oslaben o svého nejlepšího hráče Josefa Matisze, víc než povzbudivé.  

U nejmladšího oddílu přípravky byly obavy, že mužstvo po odchodu starších hráčů do žáků nebude mít 
patřičnou výkonnost. Tyto obavy se však nepotvrdily a naši nejmenší se v podzimní tabulce umístili na ko-
nečném 6. místě se ziskem 19 bodů. 

Do zimní přestávky přejeme všem funkcionářům, hráčům a příznivcům hodně zdraví a zveme všechny na 
ples sportovců, který se uskuteční v sobotu 18. února 2012. 



  –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku –  6/2011                                                        Strana  10 
 

 
Zápisky z Londýna  Anička Petruželová a Monika Bečková, ZŠ Mukařov – 8.A 

Je čtvrtek  3.listopadu, dvě hodiny před odjezdem, a já ještě pořád nemám sbaleno. Šílím! Ale na mís-
tě srazu jsem pouhých pět minut po domluveném termínu - úžasné! 

Autobus tedy vyjel, všichni přes sklo posílají rodičům pusy a bouřlivě na ně mávají. Cestou přes Prahu 
přibírá autobus ještě děti ze dvou dalších škol. Cesta proběhla celkem hladce, dokonce se ani nikdo nepoz-
vracel, i když na trajektu měli někteří jistě namále. Na to ale neměli čas myslet, když se před nimi vynořily 
Dowerské skály - první kousíček Anglie. Všichni začali vytahovat foťáky a s nadšením fotit. 

Fotilo se ale mnohem víc po příjezdu do Londýna. Přiznávám, že Buckinghamský palác mne hned ze za-
čátku moc nenadchl, zvláště když jsme měli tu smůlu a neviděli střídání stráží. Mnohem zábavnější byla pro-
cházka parkem. Viděli jsme tam několik druhů kačen, hus a jiného ptactva, ale hlavně veverky. Malinkaté 
roztomilé šedé veverky, které vám pro kousek zrní vlezly i na ruku.  

Následoval vydatný oběd u Mcdonalda a projížďka Double Deckrem. 
Červený dvoupatrový autobus- dokonale sladěný s okolním prostředím 
Londýna. Všichni jsme se nahrnuli do horního patra (kdo by taky ne, že?) 
a sledovali okouzlující Londýn. Vystoupili jsme u Muzea Madame Tussad. 
A posléze ho samozřejmě také navštívili. Mám fotku s Jackem Sperouem, 
Mearilin Monroe, Shrekem, Beatles Michaelem Jacksonem, Lady Gagou a 

mnoha dalšími. Prohlídka byla zakončena projížďkou taxíku anglickou historií. A byla by, kdybychom to s pří-
telkyní stihly, zakončena 4D kinem, o kterém ostatní tvrdili, že to byl opravdový zážitek. Den jsme zakončili 
na Oxford street – největší nákupní zónou v Evropě – no na Chodově je to dle mého názoru lepší. Ale radost 
mi udělala dvě nová tílka za pouhé čtyři libry z Primarku – velice pěkný obchod. Celé utahané nás autobus 
odvezl na parkoviště, a tam si nás v dešti převzaly naše rodiny, u kterých jsme strávili i další dvě noci. Kon-
krétně moje a kamarádčina rodina se jmenovala Mckay. Byli to velice milí a příjemní černoši. K večeři se po-
dávaly oblíbené anglické toasty s máslem, sladkými fazolkami a bramborem. 

Po příjemné noci strávené ve vlastním pokoji jsme pod tíhou únavy s Monikou (mou kamarádkou) za-
spaly o celou hodinu. Vyděšená paní nám dala k snídani vajíčko natvrdo a anglický toast s máslem. 

Věřte tomu nebo ne, nepřijely jsme poslední. Nasedli jsme všichni do autobusu a vyrazil na další prů-
zkum Londýna. Byla sobota, všude rušno. Naši prohlídku zahájilo divadlo Globe, které se věnuje Shakespea-
rovým hrám. Z něj jsme odešli po Milenium Bridge ke kapli sv. Pavla. Tam na nás čekalo neuvěřitelné množ-
ství schodů, výsledek stál ale za to. Pohled na Londýn mě naprosto uchvátil a spolu s ostatními můj foťák 
zachytával jednu ulici po druhé, až jsem se bála, že se zavaří. Po vydatném obědě (buřt guláši) na nás čekalo 
Britské muzeum plné starověkých expozic a zajímavostí. Mne nejvíce zaujala výstava prášků, hodin, banko-
vek a všemi oceněná výstava egyptských mumií. Návštěva muzea byla namáhavá a všichni začínali mít hlad. 
Čekal na nás noční Londýn a konkrétně mne také tortilla u Burger Kinga s hranolkami a pitím ( to vše za 
pouhé tři libry v přepočtu asi 90 korun českých). Když se všichni nabažili nočního Londýna, nastoupili do au-
tobusu a přes okénko sledovali ulice rušného večerního velkoměsta- fotky ovšem v tomto případě nestály za 
moc. 

Večer jsme znovu celé unavené ulehly a ráno tentokrát už samozřejmě nezaspaly. K snídani bylo opět 
vejce natvrdo s anglickým toastem. Čekal nás opět pořádně nabitý program, takže pořádná snídaně nebyla k 
zahození. Autobus nás zavezl až do Stratfordu nad Avonou – Shakespearova rodného města. Jako první nás 
průvodce zavedl do rodného domu Shakespearovy ženy. A je nutno podotknout, že prohlídka tohoto domu 
je mnohem zajímavější než prohlídka rodného domu samotného Shakespeara. Po absolvování těchto pro-
hlídek následoval krátký rozchod po městečku, samozřejmě spojený s nákupy suvenýrů. Jako ostatní jsem se 
i já rozhodla nakoupit domů nějaké ty suvenýry. Ten, který by vás zřejmě zaujal, byl adventní kalendář pro 
mou neteř s 25 políčky (protože v Anglii děti rozbalují dárky až ráno). Po obědě jsme autobusem popojeli k 
nedalekému středověkému hradu Warwick. Uznávám, že hezčí hrad mé oči ještě nespatřily. Takový ideální 
hrad pro zlého černokněžníka, zakletou princeznu, či tříhlavou saň. A když se za hradbami začalo sluníčko 
sklánět na kutě, doslova nám to vyrazilo dech. 
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Večeře u naší hostitelky byla výtečná. Bohužel po ní se 

naše kufry začaly opět naplňovat a připravovat k odjezdu. 
Ráno se nás Monika (naše hostitelka) zeptala, jestli chceme k 
snídani vejce nebo cereálie s toastem. No, na vajíčko se nám 
sliny zrovna nesbíhaly, zvláště po tom, co nám žaludkem pro-
letělo za ty tři dny už dvakrát. Po cereáliích s toastem a mlé-
kem nás hostitelka odvezla na místo srazu. Tam nás paní ře-
ditelka s Monikou vyfotila. 

 Autobus nás opět odvezl do centra Londýna, a 
tam celá výprava vyjeveně zírala na školní uniformy 
studentů (těm se to ovšem evidentně zrovna dva-
krát nelíbilo), na které u nás nejsme zvyklí. Naše 
skupina prošla kolem parlamentu a Big Benu (mezi- tím jsem do schránky vhodila 
dopis, který přišel až příští pondělí), a pak zamířila k London Eye – hlavní turistické 
atrakci v Londýně. Okružní jízda trvala přibližně půl hodiny. Přiznávám ale, že mne 
londýnské oko docela zklamalo, a to hlavně díky tomu, že poslední den nás zastihlo typické pošmourné an-
glické počasí. Z London Eye nás odvezla loďka až k Toweru. A až na královské klenoty to pro mě byla veliká 
nuda. Než naše skupina vyrazila k Tower Bridge (pro mě o hodně zábavnější a atraktivnější), všichni si krátili 
čas krmením holubů svými svačinami (např. sušenkami disco, houskou se salámem nebo dokonce i gumo-
vými medvídky). 

 Než se začalo stmívat, tak si ještě všichni během dne stačili udělat fotku v telefonní červené (jako ostat-
ně vše v Londýně) londýnské budce. Do Greenwiche nás odvezl vláček řízený počítačem (bez řidiče) přes 
moderní čtvrť Doclands (výškové moderní budovy). Po výstupu na Greenwich se nám naskytl pohled na 
noční Londýn – opravdu hezká podívaná. A posléze samozřejmě také na nultý poledník. Mezitím, co se 
všichni snažili o fotku, jsem domů poslala sms ze západní polokoule a pak se nechala vyfotit taky. A pak už 
jsme všichni jenom celí utahaní nasedli do autobusu a pokračovali na zpáteční trajekt do Calais. Tentokrát 
houpal trochu víc a někteří s tím měli malinký problém. Ale přežili jsme a po „vylodění“ jsme v buse spali ce-
lou cestu až do Německa. Tam autobus zastavil na krátkou „schopovací“ zastávku a na oběd. A za pár hodin 
mohli všichni plní zážitků obejmout své rodiče a ulehnout opět ve své postýlce …a žijí šťastně až do smrti… 

PS: V Londýně jsem se naučila, že: Angličané milují svoje toasty, veškeré nové věci nechávají v obalech a 
v umyvadlech jim teče zvlášť teplá a studená voda (a na tom je nejlepší, že nám tekla pouze ta studená). A 
pak jsem si také zapamatovala, co to znamená: „speak more slowly please, money, food and vocabulary“. 
Hlavně ale Londýn je nádherné, úžasné, dokonale sladěné a červené město – nadchl mne. 

 

 

Akce školy prosinec-leden 
1.12.  exkurze k památníku Josefa Lady - Hrusice 
5.12.   KMD - Nájemníci pana Swana 
9.12.  přednáška Dravci - celá škola 
9.12.  divadlo U Hasičů - Mrazík - 2.třídy 
13.12. exkurze - svíčkárna Šestajovice 
14.12.  vánoční koncert – Říčany - 2.třídy, 3.A 
15.12.  vánoční koncert Říčany - 4.,5.,6.,8.třídy 

19.12.  tradiční školní vánoční jarmark 
21.-22.12. ředitelské volno 
23.12.-2.1.2012 - vánoční prázdniny 
 
24.1.  focení žáků 9.tříd do ročenky 
25.1. zápis do 1.tříd školy 
28.1.-3.2. lyžařský výcvikový kurz 
31.1. pololetní vysvědčení 
3.2.  pololetní prázdniny                       (jno)
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Nová základní škola Sofie otevírá v září 2012 v Říčanech 

Základní škola Sofie, která je první školou vyučující metodou Montessori na Pra-
ze-východ, nabízí rodičům a zejména jejich dětem, alternativní systém výuky 
k tradičním základním školám v našem regionu. Nová základní škola navazuje na ma-
teřskou školu Sofie, která vznikla v roce 2008 a v současnosti působí v nově rekonstru-
ovaných prostorách nedaleko centra Říčan. 

První fáze budování vzdělávacího zařízení pro děti od 2 do 9 let bude završena 1. září 
2012, kdy se otevřou dveře pro první školáčky v základní škole. Podle filosofie Montessori bu-
dou třídy smíšené, tvořené 1., 2., 3. ročníkem a 4., 5. ročníkem. V prvním roce bude třída tvo-
řena prvním a v případě zájmu i druhým ročníkem, v dalších letech dojde k postupnému smí-
šení dětí. Dětem ze základní školy bude také umožněno spolupracovat s kamarády, případně 
sourozenci, v prostředí mateřské školy. Předností vzdělávání „pod jednou střechou“ je plynulý 
přechod z jednoho stupně vzdělávání na druhý ve známém prostředí, celková propojenost 

vzdělávacího procesu a spolupráce při využití forem a metod práce.  
Základní škola Sofie se při vzdělávání řídí filozofií Marie Montessori, která je nejrozšířenějším „alternativním“ vzdě-

lávacím programem na světě. U všech dětí rozvíjí nezávislost, sebedůvěru a pocit zodpovědnosti za sebe, druhé i své 
prostředí. Děti se učí přiměřenou formou vyjadřovat vlastní názory a požadavky a zároveň naslouchat a přijímat názory a 
požadavky ostatních. Cílem Montessori je, aby žáci byli tvořiví a flexibilní, byli schopni se celoživotně vzdělávat, týmově 
spolupracovat, uměli zacházet s informacemi. 

Dítě je postaveno do středu všech našich snah a aktivit. Jde nám o to, abychom mu pomohli k rozvíjení vlastní svo-
bodné osobnosti prostřednictvím vlastní činnosti a samostatnosti. To ostatně vyjadřuje motto celé Montessori filozofie, 
které zní: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ 

Pokud máte zájem o podrobnější informace o připravované základní škole Sofie, přijďte 10. ledna 2012 od 17hod 
na den otevřených dveří v Říčanech, ulice Žižkova 12. Zápisy do školy proběhnou v termínech 24.1. a 7.2. a od března 
do června je plánovaný program pro zapsané předškoláky. Více informací najdete na www.centrumsofie.cz. 
 

Kalendář akcí Mukařovska 
Prosinec 2011 
   3.    Mikulášská nadílka s pravými čerty    

Montgomery Žernovka (16:00) 
   4.    Mikulášská besídka – sokolovna (16:00) 
  15.   Benefice školky – sokolovna (17:00)  
  18.  Sousedský srbínský vánoční jarmark  

– srbínská náves (15:00) 
 Vánoční setkání seniorů  

–  restaurace "U Kostela" (14:00) 
  19.  Tradiční školní vánoční jarmark 

– v budově ZŠ Mukařov (15-17:00) 
21.+22.  Ředitelské volno v ZŠ Mukařov 
23.12.-1.1. Vánoční prázdniny ve škole a školce 
24.12.-1.1. Vánoční a novoroční bohoslužby 

v mukařovském kostele (zřejmě včetně 
koncertu s Rybovou mší 26.12.) – více 
v průběhu prosince na www.mukarov.cz 

Leden 2012  
  25. Zápis do 1. tříd základní školy v Mukařově 
  31. Splatný obecní poplatek za psy 
 

Změna akcí vyhrazena 


