
Obec jako životní prostor
Co se vám vybaví, když se řekne Mukařov, Srbín 

nebo Žernovka? Skoro určitě to bude nějaké 

konkrétní místo, stavba nebo pohled. 

I když neoplýváme množstvím historických 

památek, najdou se ve všech našich obcích 

místa, která mají generacemi prověřený „genius 

loci”, a stejně tak tu máme přírodní partie, které 

jsou kousek za Prahou překvapením. Ale jsou tu 

také zákoutí, jež přímo volají po generálním 

úklidu, rekonstrukci či revitalizaci.

Na vesnici se daleko více než ve městě projevu-

je vliv jednotlivců, vlastníků a uživatelů jednot-

livých domů a zahrad. Neseme odpovědnost 

nejen za to své, ale částečně i za veřejný prostor, 

který užíváme, tedy komunikace, veřejná hřiště, 

zeleň nebo vodní plochy.

Starost o to společné patří do kompetence 

obce, i ta k tomu má ale jen omezenou sadu 

nástrojů a o to více omezení. Musí se pohybovat 

v mantinelech daných platnou legislativou, 

neustále hledat finanční zdroje, a zároveň řešit 

často protichůdné požadavky jednotlivých 

občanů či firem. Všichni totiž máme občas 

sklon vidět věci jen ze své vlastní perspektivy.

Životní prostor v našich obcích je v neustálém 

pohybu a vývoji a zdaleka to není zapříčiněno 

jen často diskutovanou novou výstavbou. 

Aktuální číslo Mukařov-ska proto věnujeme 

zprávám i úvahám o tom, co právě teď utváří 

Mukařov, Srbín a Žernovku, i o tom, jak můžeme 

ovlivnit jejich blízkou budoucnost. 

Kateřina Čadilová, radní obce za Mukařov-sko 
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Bylo to přesně před čtyřmi lety, kdy hýbal před-

volebním bojem územní plán, přesněji jeho 

aktualizace, kterou bylo nutno provést z důvo-

du digitalizace katastrálních map. Diskuse se 

vedla především kvůli bytovým domům nebo 

(podle terminologie nového územního plánu), 

viladomům. A protože se schválením nového 

územního plánu nebylo tehdy třeba příliš spě-

chat, vyslyšeli jsme požadavek, aby dokument 

schvalovalo až nové zastupitelstvo, a tudíž do 

něj mohly být zapracovány připomínky nově 

zvolených zastupitelů. Nakonec, po více než 

dvou letech příprav a připomínek zastupitelů i 

členů výborů, kteří měli o tento dokument 

zájem, a po veřejném projednání byl nový územ-

ní plán schválen. Stalo se tak v únoru 2017, tedy 

více než tři roky poté, co byl předložen k prvním 

připomínkám. 

Za velmi přínosné považuji, že jsme se ve stáva-

jícím zastupitelstvu dokázali shodnout na 

konečném znění územního plánu, v němž byla 

právě výstavba bytových domů, viladomů a 

řadové zástavby téměř vyloučena, neboť jejich 

stavba by byla možná pouze se souhlasem 

zastupitelstva. Tato pojistka byla do územního 

plánu dána záměrně, aby nedocházelo k obchá-

zení stavebního zákona. Změny územního 

plánu jsou totiž zpravidla schvalovány i z důvo-

du změn ve stavebním zákoně. Z toho ale také 

vyplývá, že územní plán je vždy tak trochu o 

krok pozadu. 

Byli jsme přesvědčení, že náš územní plán, 

schválený v únoru 2017, dostatečně přísně regu-

luje výstavbu a typy staveb v katastrálním 

území obce a v případě nějaké sporné stavby 

má obec možnost zakročit. V lednu 2018 však 

vstoupila v platnost novela stavebního zákona, 

která vliv obcí významně omezuje a rozhodo-

vání předává do rukou místně příslušnému sta-

vebnímu úřadu a odboru územního plánování.

A právě od té doby začínáme narážet na pro-

blém, který se nejmenuje ani viladomy, ani byto-

vé domy, ale rodinné domy o třech bytových jed-

notkách. Stavební zákon totiž poněkud nepo-

chopitelně definuje rodinný dům jako dům, 

jenž může mít až tři bytové jednotky. Poslední 

měsíce tak se značnou nelibostí sledujeme, jak 

se začíná více a více rozšiřovat trend výstavby 

těchto „rodinných domů“. V lokalitách, pro které 

ještě nebylo vydáno územní rozhodnutí na par-

celaci pozemků, je tento typ výstavby nemožný, 

neboť by tomu zabránila tzv. plánovací smlou-

va, v níž si obec může stanovit podmínky 

výstavby. V již částečně zastavěných lokalitách 

to ale díky výše zmíněné definici „rodinného 

domu“ možné je a je to právě ta skulinka v me-

zích zákona, kterou se stavebníci velmi rychle 

naučili využívat. 

V loňském roce mělo zastupitelstvo ještě mož-

nost takový typ staveb regulovat – tak se nám 

například podařilo zabránit výstavbě domu o 

třech bytových jednotkách v mukařovské 

Sosnové ulici. Letos, chceme-li se účinně bránit, 

bude nutno opět „sáhnout“ do územního plánu 

a schválit úpravu, ve které bude možnost 

výstavby domů o třech bytových jednotkách 

značně redukována.

Jinými slovy, v textové části územního plánu 

bude nutno určit, které lokality tento typ sta-

veb umožňují a které ne. Návrh na tuto velmi 

potřebnou změnu územního plánu byl již 

schválen na červnovém zasedání zastupitel-

stva.

A když už je řeč o možnostech, jak může obec 

regulovat výstavbu, určitě stojí za to si připo-

menout, že pro všechny rozvojové (nově zasta-

vované) lokality platí již od roku 2006 povin-

nost stavebníků zpracovat územní studii a poté 

s obcí uzavřít plánovací smlouvu, kde bude 

jasně definováno, jaký typ staveb lze v daném 

místě stavět. Z tohoto hlediska se tedy nejedná 

o žádnou novinku a nic se nemění, územní stu-

die i plánovací smlouvy budou nadále důsled-

ně vyžadovány.

Rudolf Semanský, 

starosta obce za Mukařov-sko

Uzemní plán opět ve hře
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Je to v tom Mukařově takové zamotané... Od nepa-

měti je tu kostel s farou, i školu a hospodu jsme 

měli už dávno, ale náves? Ta je v Mukařově para-

doxně výdobytkem žhavé současnosti.

V klasické vesnici se náves definuje jako cent-

rum, více či méně pravidelný prostor, kolem 

nějž jsou soustředěné jednotlivé usedlosti. Tak 

jako třeba v Srbíně. Prostranství v Mukařově 

před poštou (tedy i obecním úřadem, historicky 

však školní budovou), bylo kupodivu ve staveb-

ním vývoji obce dlouho na okraji, dál byla už jen 

humna s nenápadným potůčkem, který se ale 

uměl i rozvodnit. 

Právě ten potůček má zásluhu na tom, že před 

někdejší školou vznikla proluka, kterou dnes 

známe jako park, ale ve skutečnosti je to také 

zatrubněný potok a bohužel i bývalá skládka. 

Do 70. let se tu konaly pouti, jak je vidět i na 

fotografii na titulní straně časopisu, v posled-

ních letech zde zakotvila tradice vánočního 

stromu. Jinak se ale intenzivní využití omezuje 

na značně živelné parkoviště.

Pokud se po léta zdálo, že obec nějak neví, co si 

s prostorem přímo před úřadem počít, mělo to 

svůj prozaický důvod. Přesto, že v územním 

plánu má pozemek určení jako veřejné pro-

stranství nebo veřejná zeleň, naprostá většina 

byla v soukromém vlastnictví a vyjednávání o 

odkoupení bylo dlouhou dobu na mrtvém 

bodě. Průlom nastal až letos na jaře, kdy se 

podařilo převést na obec celý zbývající poze-

mek, tj. většinu parku a asfaltovou plochu.

Souběžně s jednáním o odkupu probíhala pří-

prava výběrového řízení na projektanta revita-

lizace návsi. Na rozdíl od běžných výběrových 

řízení na dodávku služeb bylo zadání podstat-

ně složitější. Ve spolupráci s odbornou porad-

kyní byla nastavena řada kritérií, kterými měli 

uchazeči doložit nejen předchozí zkušenosti, 

ale i svůj přístup k řešení zakázky. (Nejednalo se 

ale o architektonickou soutěž, uchazeči tedy 

nekreslili žádné konkrétní návrhy.)

Vítězně z výběrového řešení vyšel ateliér Karla 

Musila z Prahy. S ukázkou jeho práce se mohli 

mukařovští občané seznámit už vloni na výsta-

vě studií řešení současného parkoviště před 

poštou. Díky získání celého parku je ale nyní 

zadání podstatně širší. A zároveň i náročnější, 

protože se očekává, že výsledkem bude „reali-

zace veřejného prostoru vysokých kvalit s pro-

měnnou atmosférou, který lze užívat různými 

způsoby, nabídne kvalitní dopravní řešení a zají-

mavý koncept a řešení krajinářského návrhu, bude 

využívat zajímavých detailů (mobiliář, osvětlení, 

místní materiály) a je realizovatelný z rozpočtu 

obce.“

Jak se s tímto zadáním vyrovnal vybraný archi-

tekt, uvidíme už v září, kdy by měly být na veřej-

ném projednání představeny variantní návrhy. 

Přesný termín a místo setkání bude oznámeno 

na webu obce a mobilním i obecním rozhlasem. 

Těšíme se, že se do diskuse o projektu, který 

může změnit tvář Mukařova na mnoho dalších 

generací, zapojí co nejvíce místních občanů.

Kateřina Čadilová, radní obce za Mukařov-sko

Co se chystá na mukařovské návsi
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Mohlo by se zdát, že v Mukařově se péče o příro-

du a životní prostředí omezuje na sekání trávy a 

sem tam ořezání přerostlých stromů. Úplně tak 

tomu není, protože do životního můžeme zapo-

čítat i vodovod a zejména kanalizaci, u kterých 

se Mukařov-sko nastartováním projektů od 

roku 2006 zasloužilo lvím podílem o nyní pro-

bíhající stavby. A snažíme se životní prostředí 

zlepšovat i v dalších oblastech.

Na popud zastupitelů za Mukařov-sko byl zahá-

jen projekt rekonstrukce vodní nádrže v Srbíně. 

Rozhodnutí o rekonstrukci nádrže předcházela 

před asi deseti lety anketa občanů, zda 

zabahněný rybník zatrubnit pro park, nebo 

vodní plochu zachovat. Hlasy pro zachování 

byly silnější, a tak byl do plánu rozvoje zařazen 

projekt obnovy nádrže. V současné chvíli je po 

předchozích mapováních a měřeních již do-

končována dokumentace stavebního povolení 

na odbahnění a celkovou rekonstrukci břeho-

vých zdí, stavidla i blízkého okolí nádrže. Vydá-

ní stavebního povolení očekáváme do konce 

roku. Projekt je připravován v návaznosti na 

podmínky známých dotací, které jsou na 

podobné projekty pravidelně vypisovány Mini-

sterstvem zemědělství ČR nebo Státním fon-

dem životního prostředí.

Podobně jako u nádrže v Srbíně bylo před něko-

lika lety naplánováno také zkulturnění a vyčiš-

tění nádrže v Mukařově. Okolí nádrže doznalo 

díky spolupráci s nájemce rybářského revíru 

Pavlem. Doskočilem výrazné zlepšení, vlastní 

vyčištění rybníka, zejména jeho malé předná-

drže pro záchyt kalů, je stále před námi. 

Odebrané vzorky kalů totiž ukázaly na nutnost 

skládkování sedimentů, což je finančně velice 

náročné, a přednost dostaly projekty spojené 

se základní školou a výstavbou vodovodu. Nyní 

jsou již zahájeny práce na přípravách projektu 

pro odbahnění, což ale znamená znovu zaměřit 

a pasportizovat celé vodní dílo (velkou i malou 

nádrž a objekt předčištění v parku), ke kterému 

se nepodařilo dohledat původní stavební doku-

mentaci. Povolení k odbahnění by tak mohlo 

být hotové ke konci příštího roku.

Mimo tyto velké projekty se Mukařov-sko v du-

chu společenských tradic podílelo na organiza-

ci, zachování a letošním znovuoživení jarní úkli-

dové akce Čistý Ladův kraj, která každý rok v du-

bnu probíhá již od roku 2007 ve spolupráci se 

svazkem obcí Ladův kraj. Ten dobrovolníkům 

na úklid zdarma poskytuje základní prostředky 

v podobě pytlů na odpad a rukavic.

V roce 2016 se také podařilo z iniciativy Muka-

řov-ska vysadit kolem dětského hřiště v Srbíně a 

podél přilehlých cest více než 20 ovocných stromů 

– třešní a jabloní. Výsadbu zajistil z.ú. Sázíme 

stromy s podporou společnosti Hewlett-

Packard a za spolupráce technických služeb 

obce a Základní školy Mukařov. Když vidím, jak 

odcházející staré třešně, které jsou vždy v čer-

vnu v centru zájmu všech dětí z okolí, jsou dosa-

zeny krásnými mladými, již plodícími kmínky, 

říkám si, ano, tak to má smysl! A v duchu vidím 

budoucí generaci užívající si zábavy pod nový-

mi vzrostlými stromy.

Vloni se Mukařov-sko zasadilo o zahájení pro-

jektu Hravá zahrada na zkrášlení zahrady kolem 

Kulturního a komunitního centra v Příčné ulici. 

Na zahradě bylo svépomocí vysazeno množství 

trvalek i keřů a cílem je vytvoření takové zahra-

dy, kde si budete moci odpočinout jen tak na 

trávníku, nebo sednout kolem ohniště, děti se 

budou moci na záhonkách pokusit o své první 

výpěstky, nebo pozorovat bohatý život drob-

ných živočichů v keřích a na květech.

Je přirozené, že s tím, jak se postupně daří dávat 

do pořádku zásadní věci vyžadující velké inves-

tice, více vyvstává do popředí zanedbaná a 

zaneřáděná příroda. I když je to často marný 

boj, je vidět, že i na tomto poli se dlouhodobě 

snažíme o zkrášlování, udržení a zlepšování kva-

litního životního prostředí. A tento cíl si klade-

me i do dalších let, neboť bez udržování krajiny 

a přírody bychom jako lidstvo nepřežili.

Přemysl Zima, místostarosta obce za Mukařov-sko

Bydlení za Prahou v přírodě 
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Vzpomínám si, jak ještě na začátku devadesá-

tých let bylo centrem dění v Žernovce hřiště u 

Restaurace Montgomery, s možností venkovní-

ho posezení a hraní míčových her. V rámci resti-

tuce byl však tento pozemek vrácen majiteli, a 

ten jej oplotil, čímž Žernovka přišla místo, kde 

to svého času opravdu „žilo“. 

Tato situace mne docela mrzela, a tak jsem pře-

mýšlel, jak tento prostor žernovákům vrátit. 

Několikrát jsem o této možnosti jednal s maji-

telem, až se před skoro třemi lety podařilo najít 

řešení a nabídnout směnu za část obecního 

pozemku v Srbíně. V zastupitelstvu jsem s tímto 

návrhem našel podporu zejména mezi zastupi-

teli ze Žernovky, postupně se podařilo o vhod-

nosti směny přesvědčit i ostatní a pozemek se 

vrátil žernovákům. Po nejzákladnějším úklidu a 

úpravách se zde mohly odehrát první akce, jako 

například předání nového hasičského automo-

bilu a v roce 2017 i žernovské čarodějnice.

Moje představa byla, že se zde žernovským, 

třeba i za pomoci a spolupráce technických slu-

žeb obce, podaří obnovit sportovní hřiště a 

vybuduje se zde příjemný kout pro posezení a 

setkávání lidí. 

Mezitím ale obecní úřad zafinancoval žernov-

ským hasičům nákup a část úprav nové hasič-

ské klubovny, takže centrum dění, minimálně 

hasičského, se přesunulo k dětskému hřišti u 

hasičárny. 

A zároveň se ukázalo, že na úpravu pozemku 

Jak dál s centrem obce Žernovka?

nad restaurací není ani čas, ani kapacita. Řešení 

se nakonec podařilo vymyslet v souvislosti s vý-

stavbou vodovodu v Žernovce. 

Stavební firma, která vodovod buduje, hledala, 

kde zřídit technické zázemí. Nabídli jsme jim 

tento pozemek a uzavřeli gentlemanskou doho-

du, že poté, co skončí stavba, pozemek nejen 

uklidí, ale současně i zrekultivují a upraví tak, 

jak si budeme přát. Samozřejmě v rozumné 

míře.

Zdá se tedy, že společně s dokončením výstavby 

vodovodu a opravou silnic se i tato část obce 

významně změní a snad i přispěje ke společen-

skému životu v obci. Už z nostalgie k tomuto 

místu bych si to přál.

Rudolf Semanský, starosta obce za Mukařov-sko
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Prvním krokem ke zkulturnění 

centra Žernovky je odhalení 

pomníku opata Arnošta Vykoukala 

Srbínská třešňovka – 

symbolické setkávání 

generací třešní i obyvatel 

Srbína. 

Konají se tu tradiční akce 

a v budoucnu by zde 

mohlo vzniknout 

i multifunkční sportovní 

hřiště jako doplněk areálu 

pro děti.



V těchto dnech je to přesně osm let, kdy jsme 

jménem Mukařov-ska podávali poprvé žádost 

o proplacení evropské dotace. Jednalo se o pro-

jekt Pěší stezky mezi Mukařovem a Žernovkou, 

tedy cesty, po které už osm let chodíme lesem 

paralelně s českobrodskou silnicí a dále šikmo 

přes pole k Mlýnu Pataki. Málokdo si vzpomene, 

že předtím to šlo jedině po silnici. Dnes by to 

navíc vzhledem k nárůstu provozu kamiónů 

bylo už téměř nemožné.

I když se o bezpečném propojení Mukařova a 

Žernovky mluvilo ještě za předchozího zastupi-

telstva, řešení se dlouho odkládalo. Až přišel 

impuls v podobě výzvy k předkládání projektů 

na MAS Říčansko, do Programu rozvoje venko-

va. Mělo to ale háček, vlastně dva – výzva byla 

zaměřena na budování naučných stezek a 

žádat nemohly obce, jen neziskové organizace.

A tak se stalo, že Mukařov-sko získalo své první 

„dotační ostruhy“. (I když tak docela nepolíbení 

jsme nebyli, již v předcházejících letech jsme 

dostali příspěvek na činnost Mateřského centra 

ze Středočeského kraje nebo dary z nadací na 

dětské hřiště či vybavení.) S obcí jsme se 

domluvili na předfinancování a spolufinanco-

vání projektu, jeho přípravu a částečně i reali-

zaci jsme ale zaštiťovali sami.

Co je podstatné, dotace řešila pouze stavební 

část projektu. Ta nadstavbová, tedy samotná 

naučná stezka Mukařov–Žernovka, vznikla 

kompletně svépomocí, bez jediné dotované 

koruny a většinou i díky dobrovolnické práci. 

Stojany vyrobili a osadili zaměstnanci obce, 

obsah a grafika osmi tabulí informujících o 

místních zajímavostech byla dílem rodiny Čadi-

lovy s přispěním ochotných sousedů

Samostatnou kapitolou byla alej na Žernovce, 

kde se na stromy složili „adoptivní rodiče“, kteří 

si je také většinou svépomocí vysadili. Tato část 

projektu se bohužel ukázala jako nejproblema-

tičtější, v důsledku složitých půdních poměrů 

na částečně podmáčeném poli. Proto jsme 

výsadbu ještě několikrát doplnili.

O rok později jsme zvládli ještě jeden projekt 

naučné stezky, a to stezku Po stopách kamení-

ků. Zde byla primárním zájmem skutečně turis-

tická atrakce, s myšlenkou přišel svazek obcí 

Ladův kraj a partnery nám byly obce Mukařov, 

Louňovice, Svojetice a Struhařov. Stezka se na 

třinácti zastaveních věnuje historii kamenictví 

v našem regionu a vede po stávajících cestách 

po trase s celkovou délkou 25 km. (Jsou to vlast-

ně dva okruhy s propojením mezi Srbínem a 

Louňovicemi.) Každé zastavení je vybaveno 

nejen podrobnou informační tabulí, ale také 

herním prvkem pro děti. 

Protože zub času (občas i s přispěním vandal-

ské ruky) už zahlodal na cedulích obou stezek, 

mukařovští zastupitelé nedávno rozhodli, že 

letos budou mukařovské cedule obnoveny. U té 

„naší“ stezky, tedy z Mukařova na Žernovku, se při 

té příležitosti chystáme (opět dobrovolnicky) 

aktualizovat a doplnit obsah cedulí. Tak, aby byly 

nejen zpestřením prostředí našich obcí, ale také 

spolehlivými zdrojem informací pro všechny zví-

davé návštěvníky.

Kateřina Čadilová, radní obce za Mukařov-sko

Po naučných chodnících
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MUKAŘOV

ŽERNOVKA

Naučná stezka mezi Mukařovem a 

Žernovkou se zabývá historií, 

přírodou i místními zajímavostmi 

Mukařova, Srbína a Žernovky. Díky 

ní vznikla zpevněná stezka mezi 

Mukařovem a Žernovkou.



1. Kořeny vaší rodiny sahají na Srbíně hodně 

hluboko, kolik je to generací? A jaké jsou 

tvoje nejstarší vzpomínky na Srbín?

Od babičky Zimové vím, že její tatínek jezdí-

val do Srbína č.p. 4 pro výminek pro svou 

babičku, takže jestli dobře počítám, jsem už 6. 

generace. Nejstarší vzpomínky na Srbín mám 

asi na kravín tehdejšího JZD, kde babička pra-

covala a jako děti jsme se snažili vplížit do 

mlíčnice s kelímkem pro čerstvé mléko nebo 

pořádali závody v krmících vozících.

2. Jako místostarosta máš na starosti přede-

vším velké investiční projekty, což vedle sle-

dování financí obnáší i celou řadu dalších 

úkolů a povinností. Můžeš popsat, jak vypadá 

tvůj běžný pracovní den?

To je velmi různé. První, co ale ráno musí být 

hotové, je malý koflík čaje, asi tak 3/4 litru... 

Pak procházím elektronickou i papírovou 

poštu, do toho dost často zvoní telefon s nový-

mi požadavky občanů i úřadů nebo třeba pro-

jektantů. Řízení dlouhodobých projektů obná-

ší zejména starosti kolem aktuálně rozkopa-

ného vodovodu (střídavě dotazy na přípojky, 

dostupnost ulic, ad hoc problémy v terénu, 

hlídání dokumentů, aktualizace finančního 

harmonogramu, příprava žádostí o platby...). 

V posledních měsících mě zaměstnávají také 

přípravy nových projektů – kanalizace a ČOV 

a obnovy rybníčků v Srbíně a Mukařově. Podle 

potřeby aktualizuji informace na webu, při-

pravuji podklady na zastupitelstvo, do toho 

různé komise, schůzky a jednání. Pracovní den 

je většinou u konce, než se naděju, a občas se 

stane, že věci, které jsem ještě ráno měl za 

neodkladné, nahradily mnohem důležitější 

záležitosti.

3. Které projekty realizované za dobu tvého 

působení v zastupitelstvu a vedení obce 

pokládáš za nejzásadnější?

Za strategicky nejdůležitější považuji výstav-

bu vodovodu z Regionu jih, to je projekt, který 

probíhá již od roku 2007, dále asi výstavbu 

kruhového objezdu. A také získání územního 

rozhodnutí na vodovod a kanalizaci v roce 

2010, díky němuž můžeme nyní realizovat 

navazující stavby. A samozřejmě také výstav-

bu nové školy a školky. Zkrátka všechny 

infrastrukturní projekty, které zásadně zvýšily 

úroveň bydlení v obci.

Přemysla Zimu, místostarostu obce Mukařov
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Nejkrásnější pohled 

na Mukařov i Srbín 

je ze Skalky, kousek 

od jednoho ze 

zatopených lomů. 

Na ceduli se dočteme 

o jejich historii i o 

tom, co všechno je 

odtud vidět.



Mukařov-ský diář
ź Příměstské tábory v KKCM – poslední 

volná místa od 6. 8. a 13. 8. 

ź Prázdninová kavárnička – 26. 7. , 30. 8. 

ź 11.–19. 8. Mukařovská pouť s dopro-

vodným programem v sobotu 18. 8. 

ź 10.–15. 9. MUKAŘOVSKÉ 

DŘEVOSOCHÁNÍ Koloběžkiádou s 

(SRBÍN Na Dolách, náves MUKAŘOV)
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Do komunálních voleb 2018 

jde Mukařov-sko společně 

s SDH Mukařov a Žernovka 

a TJ Sokol Mukařov. 
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Mukařov
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Žernovka

SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ

Nabízíme
ź Mzdové ohodnocení odpovídající dané 

pozici 
ź Smlouvu na dobu neurčitou 
ź Příspěvek na dopravu nebo možnost 

využití svozového autobusu 
ź Příspěvek na stravování 
ź Příspěvek na penzijní připojištění / životní 

pojištění 
ź 5 týdnů dovolené, sick-days 
ź Jazykové kurzy 
ź Fyzioterapie

PRAHA VACCINES a.s. 

Laboratorní technik 
Společnost Praha Vaccines a.s., člen skupiny Serum Institute of India Pvt. 
Ltd., hledá nové zaměstnance pro závod na výrobu vakcín v Bohumili 
u Kostelce nad Černými Lesy. 
Staňte se součástí skupiny, která je největším výrobcem vakcín na světě. 
Pomozte nám zavést výrobu inaktivované vakcíny proti dětské obrně.

Požadujeme 
ź SŠ/VŠ vzdělání s biologickou, 

biochemickou, chemickou nebo zdravotní 
specializací 

ź Zkušenost s laboratorní prací 
v mikrobiologické, chemické, serologické 
nebo virologické laboratoři 

ź Výhodou znalost anglického jazyka 
(porozumění odbornému textu) 

ź Výhodou znalost GMP a farmaceutického 
průmyslu 

ź Ochotu pracovat v čistých prostorech a ve 
směnném režimu 

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svůj profesní strukturovaný životopis na e-mail: 
nabor@prahavaccines.cz.  
Praha Vaccines a.s., Jan Červinka, tel. 778 451 133.
www.job-essentials.com/cz/praha-vaccines/kariera

Máte doma starší fotografie 

Mukařova? Napište nám na 

info@mukarov-sko.cz, 

PŘIPRAVUJEME VÝSTAVU!


