
Obec jako společenství
Vážení čtenáři, přinášíme vám další číslo časopi-

su Mukařov-sko. Má nový kabát i trochu jiný ob-

sah, než bývalo zvykem v minulých letech, kdy 

plnil roli obecního zpravodaje. 

V „novém” Mukařov-sku bychom vám rádi přiná-

šeli zprávy o tom, co náš nás spolek a stále širší 

řada jeho spolupracovníků dělá, co plánujeme, 

z čeho máme radost, i co se nám zatím tak docela 

nedaří. 

Ve stanovách Mukařov-ska se dočtete, že naším 

cílem a posláním je přispívat k rozvoji dění na 

území obcí Mukařov, Srbín a Žernovka, k obnově a 

udržování tradic, kulturních a historických pamá-

tek, a budování a udržování dobrých vztahů mezi 

občany a sdruženími. O to se Mukařov-sko snaží 

od svého založení v roce 2006, a zřejmě i úspěšně, 

jak potvrzuje zájem sousedů o celou řadu pravi-

delně pořádaných akcích i nepřetržitá činnost 

Mateřského centra od založení v roce 2007. 

V posledních dvou letech se nám díky projektu 

Kulturního a komunitního centra aktivity hodně 

rozkošatěly. Velmi si vážíme toho, že máme mož-

nost propojovat aktivní lidi a nabízet služby a 

programy, které přesahují rámec běžných volno-

časových aktivit. Některé z nich bychom vám rádi 

přiblížili na následujících stránkách. 

Budeme rádi, když vás zaujmou a začnete je vyu-

žívat.  A pokud vás napadne, co dalšího vám v naší 

obci chybí, napište nám to nebo přijdete osobně 

říct. 

Třeba 22. května, kdy v KKCM pořádáme první 

veřejnou debatu. Pozvánku najdete na poslední 

stránce. 

Kateřina Čadilová

členka výboru spolku Mukařov-sko, z.s.,

koordinátorka Kulturního a komunitního centra
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Projekt Mimo školu bez obav vznikl díky spolu-

práci Mukařov-ska a MAS Říčansko, o.p.s. Místní 

akční skupiny jsou organizace, jejichž posláním je 

pomáhat při přidělování určité části evropských 

dotačních programů, a to tak, aby co nejvíce pro-

spěly konkrétnímu území. Nejde o miliardy ani 

desítky milionů, ale i relativně malé částky 

mohou hodně pomoci, pokud jejich příjemcem 

jsou neziskové organizace, obce, nebo drobní 

podnikatelé. Zatímco dříve se jednalo pouze o 

aktivity podporované Programem rozvoje venko-

va – např. zvelebení obcí nebo zlepšení turistické 

infrastruktury, vloni poprvé bylo možné prostřed-

nictvím tzv. MASky žádat i o finance z Evropského 

sociálního fondu, které u nás spravuje Operační 

program zaměstnanost. 

Mukařov-sko uspělo ve výzvě zaměřené na tzv. 

prorodinná opatření, konkrétně dětské kluby a 

příměstské tábory. Obě aktivity v Kulturním a 

komunitním centru provozujeme už dlouhodobě. 

Program Klubovna funguje druhý školní rok a je 

plnohodnotnou alternativou školní družině, kte-

rou ocení především rodiče školáků z vyšších tříd 

1. stupně. 

Příměstské tábory jsou stále vyhledávanějším 

řešením pro zaměstnané rodiče, kteří často nema-

jí po ruce ani „hlídací“ babičky a dědečky, a tudíž 

řeší otázku, kam s dětmi o školních prázdninách. 

Příměstských táborů bychom měli nabídnout 

v průběhu dvou let celkem deset – tři o každých 

letních prázdninách a po jednom o jarních a pod-

zimních.

Dotace, kterou může Mukařov-sko čerpat po dobu 

dvou let, plně pokryje náklady na odměny pro 

lektory v Klubovně i na několika příměstských 

táborech. Díky tomu si můžeme dovolit snížit 

ceny těchto programů na téměř symbolické část-

ky, které využijeme na obohacení doplnění vyba-

vení a pomůcek. Věříme, že to ocení řada rodin se 

školáky na 1. stupni, na které směřuje dotační 

opatření. I když dotace je určena výhradně na 

zajištění péče o děti po dobu, kdy se rodiče věnují 

svému zaměstnání, nebo případně hledání práce 

či rekvalifikaci, již dříve jsme ukázali, že umíme 

nabízet programy, na kterých se děti nejen nenu-

dí, ale navíc se i učí a připravují do školy. 

K tomu, abychom dotaci řádně vyúčtovali, ale 

budeme potřebovat spolupráci rodičů dětí, které 

tyto programy využijí. Spočívá v doložení, že rodi-

če, kteří žijí s dítětem ve společné domácnosti, 

pracují nebo podnikají či jsou řádně evidováni na 

úřadu práce. Potvrzení této skutečnosti budeme 

potřebovat v Klubovně vždy na pololetí, u pří-

městských táborů s první přihláškou. 

Další informace, ceny a pokyny k zápisu sledujte 

na www.kkcm.cz.

Kateřina Čadilová, koordinátorka KKCM

Díky dotaci z OP zaměstnanost rozšiřujeme 
služby Klubovny i příměstské tábory
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Klubovna KKCM nabízí řízený 

program pro děti z 1. stupně, 

od pondělí do pátku 

od 13 do 17 hodin.



Rádi byste získali sociální nebo jiné dávky čí pří-

spěvky, ale nerozumíte formulářům a nevíte, na 

jaký úřad se obrátit? 

Máte příbuzné v pokročilém věku a nemůžete jim 

zajistit péči, jakou by potřebovali? 

Pro tyto případy a samozřejmě nejen pro ně, při-

pravujeme v prostorách Kulturního a komunitní-

ho centra v Mukařově pracoviště sociálního pora-

denství.

Sociální poradenství bude poskytováno nejen 

v poradně v KKCM, ale bude i terénní – to zname-

ná, že klient bude mít možnost domluvit si indivi-

duálně schůzku u sebe doma či na jiném místě 

i mimo úřední hodiny.

Veškeré poradenství je bezplatné a 100% diskrét-

ní. 

Pro lepší představu se může poradenství týkat 

například:

§ náročných situací při rozvodu, ovdovění  

§ problémů v rodině jak mezi partnery, tak s dě-

tmi či ostatními členy rodiny

§ problémů dětí ve škole, školce či v dalších 

vrstevnických skupinách – problémové cho-

vání, obtížná adaptace, šikana, drogy a jiné

§ problémů v zaměstnání, v komunikaci s osta-

tními 

§ zadlužení 

§ nároků na dávky státní sociální podpory nebo 

sociální dávky včetně pomoci s formuláři, a to 

formou podání informace (o zákonu, paragra-

fech, o jiných pomáhajících organizacích, 

předání kontaktu), rady (hledání možností 

řešení vysvětlování obsahu právních doku-

mentů a dalších listin) 

§ pomoci (při zvoleném řešení, při sepisování 

dopisů, návrhů)

§ vyplňování formulářů žádostí o různé dávky 

s důchody

§ doprovázení (mimo prostor poradny, být kli-

entovi oporou) 

§ vyjednávání (v zájmu klienta s třetí stranou), 

naslouchání a podobně.

Posláním naší poradny bude maximální snaha 

klientovi pomoci a být mu oporou, ať už se nachá-

zí v jakékoli situaci. Pokud nebudeme moci sami 

pomoci, nasměrujeme vás k příslušným odborní-

kům, případně s nimi i domluvíme schůzku.  

Každý z nás se může v životě ocitnout v situaci, ve 

které si nebude vědět rady. 

Cílem naší poradny bude být v takové chvíli k di-

spozici. Rádi bychom, aby občané v Mukařově a 

okolí věděli, že se mají na koho obrátit.  Ať už 

budou řešit cokoli.

Dále bychom rádi působením v poradně získali 

přehled o potřebách občanů – například, zda zde 

chybí terénní pečovatelská služba a jakým smě-

rem dále poradnu vést a případně její služby roz-

šířit.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. 

Klára Holická a Klára Balínová

Potřebujete poradit ve složité životní situaci? 

Poradnu pro vás připravují:

Mgr. Klára Holická, tel.: 775 276 815 

Klára Balínová. tel.: 723 575 628

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím 

e-mailu: 

soc.sluzby.mukarov@seznam.cz
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Sociální poradna je tu pro 

každého, kdo se ocitne v situaci, 

s níž si neví rady.



Mukařov znám už od dětství z víkendů a prázdnin 

strávených na naší chatě. Jako kluci jsme vyváděli 

různá alotria na okolních loukách a v přilehlých 

lesích. Tam hlavně u rybníků, ve kterých se tehdy 

ještě dalo koupat, nebo při stavění hrází na poto-

cích. 

Když jsme si v roce 2003 postavili v Mukařově 

dům a přestěhovali se sem z Prahy, zažívala obec 

celkem zásadní přerod. V plném proudu byla ply-

nofikace všech našich obcí spolu i  kanalizace a 

vodovod v Mukařově a části Srbína. 

S výraznou obměnou zastupitelstva v roce 2002 

došlo k tomu, že mohutným investičním akcím, ke 

kterým se mukařovské zastupitelstvo odhodlalo 

ještě před rokem 2000, začal docházet dech. 

Podobně tomu bylo s přípravou Územního plánu 

obce, do kterého se tehdy naprosto nekoncepčně 

dostaly skoro všechny pozemky v Mukařově, 

Srbíně a Žernovce.

Už na konci roku 2003 bylo zřejmé, že se Mukařov 

řítí do velkých problémů. U investičních akcí, 

které nebyly dokončeny podle původního zadání, 

hrozilo vrácení dotací a penále v řádech desítek 

milionů korun a územní plán směřoval k megalo-

manské zástavbě všech polí. 

Myslím, že to bylo někdy kolem první výstavy 

historických fotografií Mukařovska, kterou jsem 

pořádal během srpnové pouti v mukařovské soko-

lovně v roce 2004, kdy jsme se sešli v pěti – já, 

Honza Kašpar, Marcela Eichnerová, Ruda Se-

manský a Přemek Zima. Znali jsme se před tím 

částečně jako sousedé a také díky účasti na veřej-

ných zasedáních zastupitelstva, která v té době 

probíhala dost nepravidelně a hlavně zmatečně. 

Místo nadávání jsme si ale řekli, že s tím chceme 

něco udělat. 

Tak se Honza s Marcelou zapojili do Výboru pro 

územní rozvoj a v následujících letech zachránili 

v územním plánu výraznou část polí před zasta-

věním. Já s Přemkem a Rudou jsme se pro změnu 

ve Finančním výboru začali starat o přípravu roz-

počtů a neúnavně jsme se snažili zvrátit hrozící 

vracení dotací. To se nám nakonec také z velké 

části podařilo.

V prosinci 2005 jsme již ve větším počtu sešli na 

Moklině na ustavující schůzi Mukařov-ska – 

občanského sdružení pro Mukařov, Srbín a Žer-

novku. V lednu 2006 jsem spustil webové stránky 

sdružení a o měsíc později vyšel první dvoumě-

síčník Mukařov-sko v rozsahu 4 stran a výtisku 

600 kusů. Časopis roznášeli po Mukařově, Srbíně 

a Žernovce členové sdružení. 

Pamětníci si jistě vzpomenou, že jsme za první 

číslo dostali kvůli chybějící registraci pokutu od 

Středočeského krajského úřadu, a to na udání 

z tehdejšího obecního úřadu. Jeho vedení se ale 

brzy obměnilo, v důsledku nakumulované nespo-

kojenosti s tím, jak dosavadní starostka vykoná-

vala svůj úřad, byla zastupiteli v polovině března 

2006 odvolána a nahrazena Rudou Semanským. 

Mukařov-sko číslo 2 vyšlo na počátku dubna, a to 

již řádně zaregistrované.

Před létem jsme představili ve třetím čísle 

Mukařov-ska volební program a vizi našich obcí 

jako příjemného místa k žití, kde se tradice bude 

prolínat s moderním světem a potřebami obyva-

tel. Také díky tomu se nám v podzimních komu-

nálních volbách 2006 podařilo zvítězit. Hned po 

volbách jsme se vrhli do práce.  A že jí bylo ... ale 

to je zase na jiný příběh. 

Vít Šoupal, zakladatel a první předseda 

Mukařov-ska

Jak to všechno začalo, aneb kde se vzalo 
Mukařov-sko
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Dětské hřiště v Mukařově bylo 

v roce 2008 prvním výrazným 

projektem Mukařov-ska, 

realizovaným s pomocí občanů.



Na začátku roku jsme v Kulturním a komunitním 

centru přemýšleli, jak nabídnout něco, co by 

mohlo oslovit opravdu širokou veřejnost.

Žije mezi nám hodně zajímavých osobností z ku-

lturního, politického i společenského života. Jsou 

mezi námi tací, kteří dokázali velké věci.

Napadlo nás, že by bylo dobré takové lidi předsta-

vit.

Naše Křeslo pro hosta je specifické v tom, že hosty 

jsou lidé, kteří zde s námi žijí, které běžně potká-

váme a o kterých jsme třeba ani nevěděli, že ty 

velké věci dokázali.

Křeslo pro hosta bývá pravidelně druhý čtvrtek 

v měsíci v podvečerních hodinách. Zatím do něj 

usedli tři naši spoluobčané. Mgr. Jan Mařík, Ph.D., 

archeolog uznávaný v ČR i zahraničí, ředitel 

Archeologického ústavu AV ČR. Pan Jindřich 

Chramosta, špičkový designér, držitel čtyřiceti 

průmyslových vzorů a tří zlatých medailí za 

design. Třetím hostem byl člen skupiny Spirituál 

kvintet, kytarista, zpěvák a také známý moderátor 

Českého rozhlasu Dvojka, pan Jiří Holoubek.

Do čtvrtého Křesla pro hosta 12. května usedne 

host zvláště významný. Pan Theodor Pištěk, aka-

demický malíř, kostýmní výtvar a scénograf, nosi-

tel Oscara za kostýmy ve filmu Amadeus a jeden 

z nejvýše ceněných současných českých výtvarní-

ků. 

O prázdninách dáme křeslu volno, ale od září se 

budeme těšit na další setkání. 

Pokud máte ve svém okolí zajímavou osobnost, 

budeme rádi, když nás na ni upozorníte.

Eva Brůhová, Kulturní a komunitní centrum

Mukařovské křeslo pro hosta

Galerie STARÁ ŠKOLA
Z bývalé knihovny v přízemí budovy obecního 

úřadu se v těchto dnech stává multifunkční 

prostor spojující výstavní galerii a novou kance-

lář obecního úřadu pro služby Czech POINTu (vý-

pisy z veřejných registrů, ověřování podpisů a 

listin). 

A proč Galerie STARÁ ŠKOLA? Nejen proto, že 

název je libozvučný a napovídá cosi o stáří budo-

vy, ale budova úřadu původně jako škola sloužila 

až do 50. let minulého století, než byla vystavěna 

na rohu ulic U Zelené cesty a Školní současná 

škola.

Myšlenka vytvoření výstavního prostoru se zrodi-

la při jednání s mukařovským občanem, designé-

rem interiérů a skla Jindřichem Chramostou, čle-

nem Unie výtvarných umělců ČR, který měl zpo-

čátku zájem uspořádat výstavu svých děl v KKCM. 

Při hledání vhodného prostoru pro výstavu přišla 

řeč i na bývalou knihovnu s krásnými klenutými 

stropy. Ty zde nejsou náhodou, místnost byla 

původně vystavěna jako slavnostní či obřadní síň. 

Po prohlídce místnosti pana Chramostu natolik 

zaujal její genius loci, že navrhl obci zcela nezišt-

ně zpracování interiérového designu pro možnou 

úpravu místnosti na galerii a zároveň neváhal 

ihned oslovit své kolegy, zda by měli zájem zde 

umístit své artefakty. A protože Obecní úřad v do-

savadních úvahách o využití místnosti zvažoval 

kvůli snadné a bezbariérové dostupnosti zřízení 

nové kanceláře, obě tyto myšlenky nakonec se 

díky vynalézavosti našeho designéra podařilo 

elegantně sloučit. 

Nakonec bude v přízemí jak galerie, tak pracovní 

místo úřadu pro Czech POINT. A to vše za cenu 

pouze drobných oprav a instalace několika de-

Pokračování na straně 7
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Do Křesla pro hosta usedl i Jiří 

Holoubek, rodák z Louňovic, nyní 

občan Srbína.



Mateřské centrum Mukařov-sko je součástí pro-

jektu Kulturního a komunitního centra Mukařov a 

v jeho prostorách v Příčné 61 nabízí 4x týdně 

dopolední programy pro rodiče s dětmi.

Pro nejmenší jsou tu Hrátky s batolátky, na které 

mohou chodit miminka zhruba od 6 měsíců, vždy 

v úterý a ve čtvrtek od 9 hodin. Batolátka si spo-

lečně s maminkami zpívají jednoduché písničky a 

hravou formou se učí různým dovednostem – 

tleskat, poznávat části těla, foukat, otvírat pusin-

ky...

Batolátka rychle odrůstají, jakmile jim je alespoň 

1,5 roku, mohou začít navštěvovat Veselé cvičení 

s Klárkou. Zde již děti běhají, skáčou, tančí s pou-

žitím různých pomůcek a veselých říkanek. Cvičí 

se v pondělí, a to rovnou dvakrát, od 9 i od 10 

hodin, a pak ještě ve středu od 9 hodin. 

Pro kreativní děti nabízíme Výtvarku pro nejmen-

ší, kterou navštěvují děti od 2 let s doprovodem. 

Děti zde za asistence maminek či jiných dospě-

lých malují, lepí, trhají, modelují, zkouší různé 

metody a techniky a povzbuzují svou fantazii. 

Odměnou je krásné dílo, které si s sebou odnášejí 

všichni domů. Výtvarka se koná každé pondělí od 

9 hodin.

Dalším programem je Anglická konverzace pro 

rodiče s dětmi. Na tu mohou přijít rodiče s dětmi 

do herničky, kde si děti hrají, zatímco rodiče přiro-

zeně konverzují v angličtině s naším lektorem 

Julianem. Julian žil mnoho let na Novém Zélandu. 

Minulý rok zakotvil s rodinou v Čechách a získal 

certifikát CPE (Certificate of Proficiency in Eng-

lish). A my jsme rádi, že můžeme nabízet kvalitní 

anglickou konverzaci s rodilým mluvčím. 

Konverzace se koná vždy ve středu od 9 hodin.

Máme i volný program pro rodiče, kteří si chtějí 

jen popovídat a pohrát si se svými ratolestmi 

v jiném prostředí. K tomu slouží volná herna, 

která je přizpůsobená pro malé děti a vybavená 

herním koutkem a různými hračky. Otevřená je 

každé pondělí, úterý i ve středu od 9 do 11.30 

hodin.

Obliba našich pravidelných programů stále roste. 

A protože místnosti v KKCM nejsou nafukovací, 

museli jsme zavést rezervační systém. Na většinu 

programů je tedy nutné se nejpozději den pře-

dem přihlásit přes naše webové stránky. Pokud je 

již plno, je možné se zapsat do náhradníků, i na ty 

se často dostává.

Pokyny, jak si rezervovat místo na určitý den a 

hodinu, a dalších informace o programech MC 

najdete na .www.kkcm.cz/materske-centrum

Na závěr bych chtěla poděkovat za vaši přízeň. 

Těší mě vysoká návštěvnost a spokojenost 

malých i velkých návštěvníků. Potom je i pro mě 

radostí připravovat pestrou nabídku a neustále 

vylepšovat nabídku našich programů i služeb. 

Petra Houdková,

koordinátorka Mateřského centra

Pozvánka do Mateřského centra Mukařov-sko
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Pro nejmenší děti je určen 

program Batolátka – rozvíjí 

smysly i sociální dovednosti.

Při anglické konverzaci s rodilým 

mluvčím se baví děti i jejich 

rodiče.



Jak dlouho bydlíš v Mukařově?

Do Mukařova jsem se natrvalo přistěhovala ve 

dvanácti letech. S oblibou říkám, že jsem nápla-

va druhé generace – domek, ve kterém dnes 

bydlím, začali rodiče stavět coby Pražáci v polo-

vině 70. let. Vychodila jsem tu sedmou a osmou 

třídu, pak pokračovala na gympl v Říčanech. 

Tehdy byl Mukařov opravdu vesnice, i když stře-

disková. Před koncem vysoké školy jsem 

Mukařov na dvacet let opustila, sametovou revo-

luci jsem prožívala už opět jako Pražačka, a o 

Mukařovu jsem věděla převážně z vyprávění 

rodičů, kteří zde zapustili kořeny. Táta byl 

dokonce prvním polistopadovým starostou. 

Proč jsi členkou Mukařov-ska?

Vždycky mě bavilo dávat dohromady lidi, kteří si 

mají co říct a mají potenciál společně něco tvo-

řit, takže když mě život zavál zpět do Mukařova, 

a navíc mi „na stará“ kolena nadělil i třetí dítko, 

hned jsem využila výzvy zakladatelů mateřské-

ho centra a s chutí se začala podílet na jeho 

činnosti. Od té doby už uběhlo více než deset 

let, ale Mateřské centrum funguje a rozvíjí se 

dál. A navíc se k němu ještě podařilo pod hla-

vičkou Kulturního a komunitního centra přidat 

spoustu dalších programů doslova pro všechny 

generace. Je to možné díky podpoře obce, a 

hlavně zapojení celé řady skvělých sousedů, 

které taky těší dělat něco pro ostatní. 

Co ti dělá radost a co tě naopak vadí?

Mám radost, že se hned v prvním roce existence 

podařilo udělat z KKCM fungující instituci, která 

stále stojí na nadšení všech zúčastněných, ale 

zároveň sice skromně, ale přece funguje i po 

ekonomické stránce. A dále se rozvíjí. 

Vadí mi lhostejnost a bezohlednost, s jejichž 

důsledky se bohužel setkáváme v poslední době 

stále častěji a někdy i u nás v Mukařově. 

Ale v jádru jsem optimistka a věřím, že každá 

příležitost, při které se mohou lidé lépe poznat 

a spolupracovat, může náš život aspoň trochu 

změnit k lepšímu. 

Kateřinu Čadilovou, koordinátorku KKCM

Galerie STARÁ ŠKOLA

signově přísně sladěných, ale střídmých objektů. 

Navrhovanou přeměnu podpořila následně Rada 

obce a byl představen zastupitelům, kteří ji pod-

pořili. Měla by být dokončena již koncem dubna, 

kdy bude místnost připravena pro instalace umě-

leckých děl. 

Na finální podobu se přijďte podívat na vernisáž, 

která v podobě salonu užitého umění odstartuje 

fungování galerie 12. května v 11 hodin. 

Svá díla pro salon přislíbili:

§  – designér – volná tvor-Jindřich CHRAMOSTA

ba i užitné umění ze skla, kovu, nebo kamene

§  – malíř – netradiční pojetí Ladislav HODNÝ

technické malby, například za použití 24 kará-

tového zlata

§ – sklář – hutní ruční výroba skla Lukáš ŠULC 

v podobě artefaktů světové úrovně

§  – fotograf – umělecká černo-Vladimír HANZL

bílá fotografie 

§  – designérka – zaměřená Petra KARÁSKOVÁ

na volnou tvorbu i užitné umění s použitím 

plochého čirého a barevného skla zpracova-

ného technologií fusingu

Všechna vystavená díla budou prodejní a předpo-

kládá se, že dílčí expozice setrvají v Galerii STARÁ 

ŠKOLA vždy asi 3 měsíce. Kromě speciálních akcí 

bude galerie přístupná vždy v úředních hodinách 

kanceláře.

Přemysl Zima, místostarosta obce Mukařov 

a člen výboru Mukařov-ska, z.s.

Dokončení ze strany 5
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Máte doma školou povinné nebo i mladší děti a nevíte, jak je zabavit o letních prázdninách? 

Nemusíte hledat daleko, Kulturní a komunitní centrum Mukařov má řešení prakticky po celé prázd-

niny. Ve spolupráci s externími lektory jsme pro vás připravili celou sérii příměstských táborů:

Kam s dětmi o prázdninách

9.–13. 7. 2018 Letní zálesácké tvoření 

(1. termín)

(vede: Jitka Čurdová a Jana Galuščáková)

16.–20. 7. 2018 Letní anglická škola

(pořádá: JŠ Carpinus)

30. 7.–3. 8. 2018 Příměstský tábor 

plný zábavy a dobrodružství

(vede: Veronika Bartáková)

6.–10. 8. 2018 Příměstský tábor s pohád-

kou

(vede: Eva Brůhová)

20.–24. 8. 2018 Letní zálesácké tvoření 

(2. termín)

(vede: Jitka Čurdová a Jana Galuščáková)

27.–31. 8. 2018 Letní tvoření

(vede: Martina Tůmová) 

Všechny tábory se konají v prostorách KKCM v Příčné 61 v Mukařově.

Více informací, ceny a pokyny k přihlášení najdete na www.kkcm.cz, případně se můžete informovat 

na e-mailu recepce@kkcm.cz nebo telefonicky na 773 445 645.

Jitka Čurdová, koordinátorka volnočasových aktivit
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PoPoLes - neděle 3. 6. 2018
start v 15 hodin u hřiště 

v Kopretinové ulici na Srbíně
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Veřejná debata na téma 

JAK SE ŽIJE U NÁS 

NA VSI? 
22. 5. 2018 od 19 hodin 

KKCM, Příčná 61, Mukařov

Přijďte diskutovat o tom, co se 

vám líbí a naopak nelíbí na 

současném Mukařovu, Srbíně a 

Žernovce.


