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O Mukařov-sku  
Mukařov-sko, z.s. je spolek, jehož členové mají zájem o dění v Mukařově, Srbíně a 
Žernovce a chuť se aktivně zapojovat do celé řady různých činností. 

Činnost Mukařov-ska se řídí stanovami (k dispozici na www.mukarov-sko.cz/o-spolku), 
nejvyšším orgánem je valná hromada a navenek jej zastupuje tříčlenný výbor. 

Mukařov-sko vzniklo jako občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku na počátku 
roku 2006 z iniciativy občanů, kteří měli chuť změnit životní podmínky v místě svého 
bydliště. Zaměřilo se na činnosti, které sice spadaly do kompetencí tehdejšího 
zastupitelstva, ale nějak se nedostávaly na pořad dne (např. hrozba vracení dotace na 
plynofikaci obce). V činnosti pro obec mnozí z členů pokračovali a dosud pokračují jako 
zastupitelé nebo členové výborů obce. 

Od počátku roku 2006 Mukařov-sko vydává časopis "Mukařov-sko", který dlouho plnil roli 
obecního zpravodaje. 

Stejně intenzivně se Mukařov-sko sdružení od svého vzniku věnuje organizování 
volnočasových akcí. 

V roce 2007, vedeno potřebou organizačně sjednotit a posílit aktivity zaměřené na rodiny 
s dětmi založilo Mateřské centrum Mukařov-sko. V roce 2015 se volnočasové aktivity 
rozšířily do projektu Kulturního a komunitního centra. 

Od roku 2018 je Mukařov-sko registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. 

Mukařov-sko je jedním ze zakládajících členů MAS Říčansko. 

Mukařov-sko, z.s. je neziskovou organizací. Zdroje pro financování svých aktivit získává 
z členských příspěvků, ze sponzorských darů a od uživatelů služeb kulturního a 
komunitního centra a případně z příjmů za reklamu, dále pak z dotací, např. obce Mukařov 
a z dotačních titulů Středočeského kraje, státní správy a fondů EU. 

Celkem mělo Mukařov-sko v roce 2018 deset členů – fyzických osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukařov-sko se 
od svého 
založení snaží, 
aby Mukařov 
nebyl pouze 
noclehárnou, ale 
příjemným 
místem pro život. 
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Tři oblasti aktivit Mukařov-ska 
Činnost Mukařov-ska se v roce 2017 soustřeďovala na tři hlavní oblasti – volnočasové 
aktivity, projekt Kulturního a komunitního centra a práce v obecním zastupitelstvu. 

Volnočasové aktivity 
Mukařov-sko již tradičně organizuje v průběhu roku akce, jejichž cílem je nabídnout rodinám 
z Mukařova, Srbína a Žernovky možnost společě trávit volný čas a navázat na tradice 
našich předků.  

Na Smrtnou neděli jsme vynesli Moranu, v červnu uspořádali POchod POhádkovým 
LESem, v říjnu dýňování spojené s drakiádou, v listopadu Lampioňák a v prosinci 
mikulášskou besídku. Zapojili jsme se i do již tradičního rozsvěcení vánočního stromu a při 
historických slavnostech pořádali dílny pro děti a při Dřevosochání Koloběžkiádu. 

příjmy:  59 025 Kč 
z toho dotace obec Mukařov 52 025 Kč 

výdaje:  61 738 Kč 
pořízen nový nůžkový stan za 22 514 Kč 

_________________________________________________________________________ 

Kulturní a komunitní centrum 
Kulturní a komunitní centrum je společný projekt Obce Mukařov a Mukařov-ska, z.s., které 
v budově někdejší družiny v Příčné 61 zajišťuje od roku 2016 volnočasové aktivity a od léta 
2018 také služby Poradny Mukařov.  

Oslovuje tak nejširší možnou škálu klientů, od maminek s nejmenšími dětmi, přes 
předškolní děti a školáky až po dospělé, včetně seniorů.  

Program běží od pondělka do pátku a často i o víkendech. Střídají se pravidelné kurzy a 
kroužky s jednorázovými besedami, přednáškami nebo tvořivými workshopy. 

Kroužky a kurzy v KKCM vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři, kteří spolupracují formou 
fakturace nebo na dohod mimo pracovní poměr. Množství různých aktivit v centru si 
vyžaduje práci koordinátorky zaměstnané na částečný úvazek. 

• pravidelné programy podle týdenního rozvrhu (kroužky a kurzy pro děti s rodiči, děti 
od 2 do 15 let, pro dospělé) 

• pravidelné měsíční programy – Kavárnička a Křeslo pro hosta 
• workshopy a přednášky 
• příměstské tábory 

Mateřské centrum 
• Výtvarka pro nejmenší – úterý od 9 hodin  
• Veselé cvičení – pondělí od 9 a 10 hodin, středa od 9 hodin 
• Hrátky s batolátky – úterý od 9 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukařov-sko 
realizuje 
v průběhu roku 
řadu akcí pro 
širokou veřejnost, 
koordinuje 
volnočasové 
aktivity 
v Kulturním a 
komunitním 
centru a podílí se 
na komunální 
politice prací 
v obecním 
zastupitelstvu 
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• Anglická konverzace pro rodiče (s dětmi) – pondělí 9-10 hodin 
• Volná herna – pondělí, úterý, středa 10-11.30 

Návštěvy za rok: 1327 dětí, 1241 rodin 
příjmy:   111 350 Kč 
výdaje:   89 073 Kč 

Hlídání děti s programem Mrňouskové a Mravenečci 
• dopolední program pro děti od 2 let bez rodičů 

skupiny 6-8 dětí 
příjmy:   214 610 Kč 
výdaje:   195 335 Kč 

Kroužky a kurzy pro děti i dospělé 
• Anglická školička – čtvrtek 8:00-12:00 
• Angličtina pro děti – 3. třída – úterý 13:00 
• Angličtina pro děti – 4. třída – úterý 14:00 
• Angličtina pro děti – 4. třída – středa 14:00 
• Angličtina pro děti – 5. třída – čtvrtek 15:00 
• Angličtina pro mládež 11-15 let – středa 18:00 
• Dramatický kroužek – čtvrtek 15:00-17:00 
• Chovatelský kroužek – pátek 13:00 
• Jóga pro děti – středa 16:00 
• Malování pro předškolní děti – pondělí 13:00 
• Modelářský kroužek – čtvrtek 16:00 
• Předškolák – čtvrtek 13:00 
• KKCM – Kroužky a kurzy pro děti i dospělé 
• Streetdance – úterý 17:00 
• Šachový kroužek – pondělí 17:00 
• Šachový kroužek – středa 17:00 
• Tanečky pro děti 3–4 roky – pondělí 13:00 
• Tanečky pro děti 3–4 roky – úterý 13:00 
• Tanečky pro děti 5–6 let – středa 13:00 
• Tvořivý kroužek – čtvrtek 14:00 
• Tvořivý kroužek – středa 13:00 
• Výtvarný kroužek pro školní děti 1. – 3. třída – pondělí 14:00 
• Výtvarný kroužek pro školní děti 1. – 3. třída – středa 14:00 
• Výtvarný kroužek pro školní děti 4. – 6. třída – pátek 14:00 
• Zálesák – středa 15:00 
• Zálesák – úterý 15:00 
• Zumba® Kids Jr. 7–11 let – úterý 18:00 
• KKCM – Kroužky a kurzy pro děti i dospělé 
• Angličtina pro dospělé – středa 19:00 
• Cvičení Pilates – čtvrtek 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu roku 
bylo otevřeno 35 
různých kroužků 
pro děti i dospělé, 
5 pravidelných 
programů pro 
rodiče s dětmi a 2 
programy pro 
nejmenší děti bez 
rodičů. 
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• Cvičení Pilates – pondělí 18:00 
• Folková a country kytara pro dospělé – pondělí 18:00 
• Power jóga – pátek 17:00 
• Rekondiční a relaxační cvičení – úterý 10:00 
• KKCM – Kroužky a kurzy pro děti i dospělé 

Celkem přihlášeno: 168 dětí, 32 dospělých 
příjmy:   660 258 Kč 
výdaje:   523 811 Kč 

Program Klubovna 
Celkem přihlášeno 15 dětí, provoz 25 hodin týdně 
3 stálé lektorky 
Financováno z projektu Mimo školu bez obav, dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost  
dotace v roce 2018:   379 250 Kč 

Příměstské tábory 
Týdenní programy po celé prázdniny,  
3 turnusy organizovány v rámci projektu Mimo školu bez obav financovaného 
z Operačního programu Zaměstnanost 
kapacita táborů až 15 dětí 

Kavárničky a Křesla pro hosta 
Pravidelné čtvrteční programy (druhý a poslední čtvrtek v měsíci) 

• Kavárničky – zahrádky, cestování, tvoření 
• Křesla pro hosta – setkání se zajímavými osobnostmi z Mukařova a okolí (Jan 

Mařík, Jindřich Chramosta, Jiří Holoubek, Theodor Pištěk, Jan Švadlenka, Jaromíra 
Pokorná, Ondřej Holoubek, Šárka Gill 

Poradna Mukařov 
• registrovaná sociální služba 
• pondělí 8:00–12:00, 12:30–16:00 –  pro objednané uživatele 
• úterý 8:00–13:00 – terénní sociální poradna 
• středa 8:00–12:00, 12:30–17:00 – terénní sociální poradna 

od srpna do prosince 2018 19 klientů 
Poradna řeší (vlastními silami nebo nasměrováním na odborníka) např.: 

• Zprostředkování pečovatelské služby 
• Umisťování nesoběstačných seniorů 
• Přepisy majetku 
• Občanské otázky – řešení svozu komunálního odpadu, hlášení a odhlašování 

trvalého pobytu, stížnosti na černé skládky v obci 
• Sousedské spory 
• Rodinné vztahy  

 

 

Klubovna a 
příměstské 
tábory pořádané 
Mukařov-skem 
jsou od dubna 
2018 dotované 
Operačním 
programem 
Zaměstnanost. 

 

 

Kavárničky a 
Křesla pro hosta 
jsou pravidelnou 
aktivitou 
nabízenou všem 
občanům 
zdarma. 

 

Poradna Mukařov 
poskytuje 
základní sociální 
poradenství a 
služby občansko-
právní poradny 
všem zájemcům 
zdarma, 
v úředních 
hodinách 
v KKCM nebo dle 
domluvy 
v libovolném čas 
a místě. 
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• KKCM – Poradna Mukařov 
• Postup osvojení dítěte  
• Darování oblečení a nepotřebných věcí 
• Pomoc při vyřizování starobního důchodu, příspěvků na péči, mateřské dovolené a 

rodičovského příspěvku 
• Zjišťování možností nástupu do práce po mateřské dovolené – nárok na odstupné  
• Adaptace prvňáčka na školu – možné náznaky šikany 
• Zprostředkování zapůjčení kompenzačních pomůcek 

příjmy:  39 000 Kč (příspěvek z Úřadu práce) 
výdaje:   97 751 Kč 

Darujme radost 
„Sbírka“ na pomoc Charitního domova Mukařov 

• Balíčky v hodnotě     510 Kč 
• 35 balíčků    17 850 Kč 
• doprava mýdel  129 Kč 
• předplatné časopisů 3 828 Kč 
• CELKEM    21 807 Kč 

 
Vybráno: 

• účet     19 033 Kč 
• hotově      2 774 Kč 
• CELKEM    21 807 Kč 

 

Obecní zastupitelstvo  
Ve volebním období 2014/2018 bylo za Mukařov-sko zvoleno 9 zastupitelů, včetně 
uvolněného starosty a místostarosty. Někteří další členové Mukařov-ska pracovali ve 
výborech obce.  

V komunálních volbách 2018 kandidovalo Mukařov-sko v rámci Sdružení kandidátů 
Mukařov, Srbín, Žernovka, spolu s SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol Mukařov a 
nezávislými kandidáty. Získalo 9 mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu, v novém 
volební období znovu obsadilo funkci starosty a dvou místostarostů. 

Kampaň financována z darů v hodnotě 35 800 Kč a hmotného a nehmotného plnění.

 

 

Z iniciativy 
Mukařov-ska se 
podařilo zajistit 
vánoční balíčky a 
předplatné tisku 
na celý rok 2019 
pro klienty 
Charitního 
domova kardinála 
Berana v hodnotě 
téměř 22 tisíc 
korun. 
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Náklady  

kancelářské potřeby 48 372  

DHM 34 292  

materiál pro programy 76 423  

občerstvení na akcích pro veřejnost 17 488  

honoráře (lektoři) 340 791  

nájemné 24 000  

mzdy (lektoři, koordinátorky, sociální pracovnice) 842 295  

sociální pojištění 100 899  

zdravotní pojištění 36 330 

zákonné pojištění 1 785  

poplatky bankovní 3 240  

pojištění odpovědnosti 3 259  

jiné ostatní náklady nedaňové – dobročinné dary 20 928   

poskytnuté členské příspěvky 1 200 

Celkem 1 551 572  

  

Výnosy  

poskytnuté služby 104 225  

kurzovné (kroužky, kurzy) 846 092  

kurzovné (permanentky) 74 680  

jednorázové vstupy 54 910  

ostatní výnosy (dary) 57 633  

příspěvek Úřad práce 39 000  

dotace obec 149 000  

dotace Operační program Zaměstnanost 379 250  

Celkem 1 704 790  

  

Hospodářský výsledek 153 218  
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Kontaktní údaje 
 
název organizace Mukařov-sko, z.s.  
právní forma  zapsaný spolek  
sídlo      Na dolách 4, 251 62 Mukařov  
IČO       270 27 708  
datová schránka m42p9wg 
registrace subjektu  L 16538 vedená u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení  2501038911/2010, 2101038912/2010  
statutární zástupce  Rudolf Semanský, PhDr. Kateřina Čadilová, Ing. Přemysl Zima 
telefon     + 420 608 047 196  
e-mail      info@mukarov-sko.cz  
webové stránky  www.mukarov-sko.cz  

 

 


	O Mukařov-sku
	Tři oblasti aktivit Mukařov-ska
	Volnočasové aktivity
	Kulturní a komunitní centrum

	Kontaktní údaje

