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Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY

15.  srpna, zhruba dva měsíce před termínem, 
byla zkolaudována stavba komunikace K  Ra-
donicům, v  pondělí 19.  8. byla komunikace 
zpřístupněna vozidlům. 
V  rámci akce bylo kromě nových povrchů 
komunikace a  chodníků a  přeložky kabe-
lů osazeno osvětlení kaple sv.  Anny, které 
bude nasvěcovat tuto památku ve večer-
ních hodinách (čekáme na uzavření smlouvy 
s  provozovatelem veřejného osvětlení THMP). 
Zároveň byly očištěny památníky obětem svě-
tových válek. Drobnou vadou na kráse jsou 
menší přístřešky, které byly doplněny nad rá-
mec projektu (původně v něm nebyly zahrnuty) 
a v termínu nebylo možné zajistit jejich výmě-

nu kvůli dalším vícepracím v  průběhu stavby 
a maximálnímu možnému navýšení veřejné za-
kázky podle zákona o zadávání veřejných zaká-
zek. Zastávky budou doplněny lavičkami a v je-
jich okolí dosázena zeleň. V  hojném počtu se 
podařilo zachovat růžové keře, které zdobí tuto 
komunikaci již po desetiletí. Autobusy začaly 
obsluhovat zastávku Satalická obora od září se 
změnou jízdních řádů.
Děkujeme zhotoviteli, spol. SKANSKA, nejen za 
odvedenou práci, ale i  za profesionální přístup 
k obyvatelům této ulice, spol. ZAVOS za tech-
nický dozor a hlavnímu městu Praze za finan-
cování. 
Všem obyvatelům děkujeme za trpělivost.

Vážení a milí
policisté, hasiči, učitelé, vy-
chovatelé, lékaři, sestřičky, 
sociální pracovníci, staveb-
níci, elektrikáři, instalatéři, 
kuchaři, řidiči autobusů 
a  mnozí další, kam jste 
se poděli? Scházíte nám. 

Ačkoli v Praze patří výdělky k nejvyšším v re-
publice, spousta pracovních pozic zůstává i zde 
neobsazená a  tato situace se dotýká i  života 
v Satalicích.

Nové zájemce k  policii nepřilákaly nové pří-
platky ani výsluhy, v  Praze chybí v  současné 
době kolem 700 policistů. Celou oblast Prahy 
19 a Čakovic tak v současnosti obsluhuje jedi-
ná hlídka. Obdobná situace je u strážníků, kteří 
sice mají služebnu v Satalicích, ale část směny 
slouží ve Kbelích nebo ve Vinoři. Praha má ne-
obsazených téměř 400 míst u městské policie. 
Proto jsme se rozhodli nové byty v domě, kde 
se nachází služebna a který v příštím roce pro-
jde rekonstrukcí, nabídnout právě jim, tak jako 
je nabízíme pedagogickým pracovníkům. Je to 
totiž jedna z  mála možností, kterou městská 
část má při snaze zajistit fungování základních 
funkcí.

Obáváme se ale, že pár bytů v  Satalicích naši 
republiku nespasí. Pokud nebude vláda tyto 
profese podporovat a  nezajistí jim potřebné 
podmínky pro výkon služby a obecnou prestiž, 
nebude nic platné, že senioři na jízdném ušet-
ří 8 Kč, když je na konci cesty nebude mít kdo 
ošetřit, nebo studenti dojedou zdarma do škol, 
kde je nebude mít kdo vzdělávat.

V závěru bychom rádi podtrhli, že si všech, kdo 
tyto profese vykonávají, velmi vážíme a děkuje-
me za jejich nasazení často i přes rámec svých 
povinností.

Milada Voborská

DOKONČENA REKONSTRUKCE
KOMUNIKACE K RADONICŮM

27. 9. od 16.00 hod. Satalické slavnosti v Komu‑
nitním centru Jiřího Hubače – A. Hemala prove-
de pestrým programem: povídání s  J. Bohdalovou 
a členy Hubačovy rodiny o knížce Šlechtic příběhů, 
představení knížky Libora Vrabce Satalické pohled-
nice v průběhu století, vystoupení hudebních sku-
pin, výstavy a promítání, výtvarné dílny…

28. 9. od 18 hod. Noc sokoloven - letos poprvé se 
TJ Sokol Satalice zapojí do celorepublikové akce, 
přijďte navštívit sokolovnu, která v poslední letech 
prošla mnohými úpravami. Čekají vás zábavná 
sportovní stanoviště pro velké i malé, měření zdat-
nosti, opékání buřtů, volejbal, stolní tenis či jiné 
sporty, připomeneme si historii našeho Sokola z let 
minulých i těch nedávných.

12. 10. od 19.00 hod. Divadlo v sokolovně – ob-
líbený divadelní spolek DS Tyl Bakov uvede svoji 
novou hru Prázdniny snů. Občerstvení zajištěno.

10. 11. od 17.00 hod. Lampionový průvod na sva‑
tého Martina – tentokrát vyjde o den dříve, v nedě-
li, kromě průvodu je připraven i další zábavný pro-
gram s možností ochutnat letošní mladá vína. Sraz 
v Komunitním centru Jiřího Hubače.

23. 11. od 15.00 hod. Dětský karneval v sokolov‑
ně  – bude patřit především dětem. Chystáme pro 
ně odpoledne plné tance, hudby, zábavy a krásných 
masek.

VÍTÁME ADVENT

29.  11. od 19.30 hod. Koncert vokální skupiny 
VOSK – přinese do sokolovny vánoční i jiné popu-
lární melodie pro příjemný začátek adventních dní.

30. 11. od 15.00 hod. Rozsvícení vánočního stro‑
mečku v areálu komunitního centra. Uvidíme dět-
ská vystoupení, popovídáme si a naladíme se na při-
cházející adventní čas. Opět bude možnost zakoupit 
drobné dárky či rukodělné výrobky z  chráněných 
dílen. Chybět samozřejmě nebude ani stánek se 
sousedským pečením – těšíme se na vaše dobroty!

Více informací najdete uvnitř zpravodaje, na 
www.satalice.cz v kalendáři akcí a www.kcsatalice.cz.

POZVÁNKY NA AKCE
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Stavba hasičské zbrojnice schválena
V  srpnu Rada hl. m. Prahy schválila finanční 
prostředky na stavbu hasičské zbrojnice pro sa-
talický Sbor dobrovolných hasičů, která vyroste 
v sousedství Sportareálu Praha -Satalice. Během 
následujících měsíců proběhne výběrové řízení 
na zhotovitele stavby a všichni věříme, že ještě 
během podzimu budou zahájeny stavební prá-
ce.

Rekonstrukce můstku ul. Vinořská
– uzavírka komunikace
Můstek v ul. Vinořská je nadále v rekonstrukci, 
dokončení je plánováno na listopad 2019.

Multifunkční hřiště pro školní družinu
Na pozemku vedle školní budovy vyrostlo nové 
hřiště pro děti ze školy a školní družiny. Je opat-
řeno multifunkčním povrchem švédské spol. 
Bergo, který se osvědčil na hřišti u skautů a kte-
rý dětem poskytne prostor pro hru i v chladněj-
ších měsících, kdy se pod stromy držela vlhkost, 
a nebylo tak možné jej využívat. Hřiště bylo fi-
nancováno z dotace hl. m. Prahy.

Nová elektroinstalace a renovace půdních
prostor na úřadu městské části
V průběhu letních měsíců probíhala na úřadu 

kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Sku-
tečně velké poděkování patří všem zaměstnan-
kyním a zaměstnancům úřadu i brigádníkům, 
neboť kanceláře bylo nutné postupně zcela vy-
stěhovat a zase uklidit, vše při snaze zachovat 
úřední dobu a služby pro občany. Nyní probí-
hají úpravy půdních prostor, kde vznikne navíc 
jedna kancelář k využití zejména pro návštěvy 
kontrolních orgánů.

Knihovna se otevřela čtenářům 2. září
Také v knihovně se přes léto opravovalo a uklí-
zelo. Kromě výmalby došlo k  drobným úpra-
vám v interiéru a vytvoření čtenářského kout-
ku, kde se mohou maminky s  dětmi v  klidu 
posadit a prohlédnout si knížky. Během podzi-
mu knihovna přejde na nový výpůjční systém 
společný pro všechny knihovny spadající pod 
Městskou knihovnu v Praze. Kromě stávajících 
opor knihovny paní Smejkalové a  Rejmišové 
budete v  knihovně potkávat novou vedoucí 
Elišku Portužákovou, která bude mít přechod 
na nový režim na starosti. KnihoBudka na ná-
draží samozřejmě dál zůstává k dispozici.

EIA − „D10 MÚK Satalice – MÚK Radonice: 
Zkapacitnění rozšířením na 6pruh“
V  souvislosti s  výše uvedeným zveřejněným 
záměrem městská část Praha -Satalice poslala 
stanovisko s  žádostí, aby v  dokumentaci zá-
měru a  případně v  navazujících projektových 
stupních a s nimi souvisejících řízeních byla zo-
hledněna připomínka týkající se zajištění pro-
tihlukových opatření, která by zamezila zvýšení 
hluku působícího na obyvatele okolních měst-
ských částí a obcí (tichý asfalt, protihlukový val, 
neodklánění dopravy přes MČ Satalice).

Odvolání proti rozhodnutí o umístění
a povolení stavby IPODEC
S odkazem na platné referendum z roku 2014, 
při němž občané vyjádřili nesouhlas s rozšíře-
ním stávajících zařízení k  nakládání s  odpa-
dem na území městské části Praha -Satalice, 
podala městská část odvolání proti společnému 
územnímu rozhodnutí a  stavebnímu povolení 
a  povolení změny v  užívání stavby s  názvem 
„Stavební úprava stávajícího objektu, přístavba 
šaten SO 01, manipulační plocha  – odvodně-
ní – SO 02 a oplocení SO 03“ a změny v uží-
vání stavby výrobny a skladu koberců (dále jen 
„Záměr“), obojí na základě podání stavební-
ka IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., se sídlem 
Bešťákova 457/5, 18200 Praha  – Střížkov, IČ: 
40764877.

Zadání změn vlny 18 územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy
V  současné době probíhá projednání zadání 
změn vlny 18 ÚP sídelního útvaru hl. m. Pra-
hy. Městské části Praha -Satalice se týkají změny 
Z 3283/18 (Lesopark Arborka), Z 3289/18 (Pra-
gis), Z 3303/18 (Xannatos) a Z 3304/18 (Xan-

natos). Písemné připomínky může podat každý 
do 15  dnů od doručení veřejné vyhlášky na 
odbor územního rozvoje MHMP (elektronicky 
je možné využít systém pro podporu územní-
ho plánování na webových stránkách Odboru 
územního rozvoje MHMP).

Úprava vedení autobusových linek v zimních
měsících
Již delší čas se nejen pražští autobusoví do-
pravci potýkají v  době nízké nezaměstnanosti 
s akutním nedostatkem řidičů. Z tohoto důvo-
du dojde k úpravám vedení linek a v měsících 
leden a únor, kdy je o cestování v MHD obecně 
o  něco menší zájem, s  největší pravděpodob-
ností k mírnému omezení počtu spojů v praž-
ské MHD. Od počátku prosince připravuje 
ROPID ve spolupráci s hl. městem Prahou dílčí 
úpravy vedení pražských autobusových linek, 
které se bohužel zřejmě dotknou i naší městské 
části. O případných změnách ve veřejné dopra-
vě vás budeme včas informovat.

Dopravní systémy v Satalicích – spolupráce
se spol. GEMOS
Městské části nabídla spolupráci společnost 
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, která půso-
bí na území Satalic a  zabývá se oblastí vývoje 
a  aplikace dopravního software a  technologií. 
Spolupráce spočívá v umístění technologií spo-
lečnosti na vhodných místech v Satalicích, které 
budou pomáhat společnosti k vývoji a testování 
a Satalicím poskytnou zajímavá data a doprav-
ní informace, které budou sloužit jako podklad 
k  dalším dopravním opatřením, zajištění ply-
nulosti a  bezpečnosti provozu. Konkrétně se 
jedná o tyto technologie:
• Detekce jízdy na červenou – ul. K Cihelně,
u školy
• Úsekové měření rychlosti − ul. K Cihelně
• Okamžité měření rychlosti – ul. Vinořská
• Monitoring nákladních vozidel
– ul. Trabantská, Vinořská
• Inteligentní ukazatel Zeus (sčítání vozidel)
– ul. Budovatelská

Instalace zařízení bude probíhat od září do pro-
since tohoto roku.

ŽÁDÁME VŠECHNY ŘIDIČE, ABY
JEZDILI OHLEDUPLNĚ A DODRŽOVALI
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ.

NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Předpokládaný termní instalaci polygonu oblast Satalice 

Práce na instalaci proběhnou od 23.9 do nejpozději 31.12.2019 dle možností naší společnosti 

 

 

 

1. Navrhovaný termín od 1.10. do 8.11 
2. Navrhovaný termín od 1.10. do 8.11 
3. Navrhovaný termín od 21.10. do 8.11 
4. Navrhovaný termín od 21.10. do 8.11 
5. Navrhovaný termín od 11.11 do 29.11 
6. Navrhovaný termín od 23.9 do 4.10 

Změna termínu je možná.  
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
Úpravy interiéru knihovny
Knihovna měla po dobu prázdnin pauzu, bě-
hem které prošla řadou úprav. Malovalo se, 
přestavovalo se, proběhly úpravy interiéru. 
Nevýraznou místnost prozářily barvy. V dolní 
části knihovny vznikl nový čtenářský koutek 
s  dětskou zónou. Asi nemusíme zdůrazňovat, 
že všechny knihy nám za léto prošly nejméně 
dvakrát rukama – nejdříve všechno opatrně za-
balit do krabic, následně všechno vybalit, vysk-
ládat, roztřídit podle žánrů a nakonec srovnat 
podle abecedy. Takže jsme se během letních 
měsíců opravdu nenudili.
Datum opravy knihovny nebylo vybráno ná-
hodně. V letošním roce slaví knihovna v Sata-
licích sto let od založení. Nový vzhled je tedy 
i dárkem k tomuto jubileu.
Doufáme, že se v  nové knihovně budete cítit 
příjemně a budete se k nám rádi vracet.

Nový knihovnický systém
Se začátkem října přejdeme na modernější 
knihovnický systém. Čtenářům by tato novin-
ka měla díky propracovanému elektronické-
mu čtenářskému kontu přinést zjednodušení 
prodlužování výpůjček, přehled o vypůjčených 
knihách a  snadné poptávání knih. Díky auto-
matickému upozornění také nebudete muset 
hlídat blížící se konec výpůjčky.

Právě pro vás vybíráme a  objednáváme nové 
knihy, které u nás budou dostupné během říj-
na. Seznam nových knížek vyvěsíme na webo-
vé stránky satalického městského úřadu www.
satalice.cz, abyste věděli, na co se můžete těšit.

Eliška Portužáková, vedoucí

Důvodem, který nás vedl k  vydání níže 
uvedeného informačního letáku je fakt, že 
každý rok dochází v domácnostech po celé 
ČR k více než tisícovce požárů, při kterých 

umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraně-
ny. Smyslem a účelem naší informační kam-
paně je zacílit na konkrétní problém, který 
souvisí s  bydlením, ve snaze snížit počet 

obětí a výši škody na majetku.
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba,

generální ředitel Hasičského záchranného 
sboru České republiky

HASIČI VARUJÍ!

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 
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Prázdniny v komunitním centru přivítalo letní 
kino s  komedií Bajkeři. Léto pak patřilo pří-
městským táborům. Děti si na táborech vyzkou-
šely tradiční i netradiční sporty, střílely z luku, 
prožily bojovky v  oboře, na některé turnusy 
přijelo dokonce i dětské divadýlko. Pro všech-
ny děti ze Satalic a  okolí byla připravena akce 
Výroba lízátek, na které děti zvládly vytvořit 
a nazdobit přes 300 lízátek! Malí cukráři zdobili 
lízátka převážně čokoládou a marcipánem, našli 
se ale i tací, kteří použili k dekoraci jenom oříš-
ky a kandované ovoce.

S prázdninami jsme se rozloučili na sousedském 
grilování. Děti se vyřádily ve skákacím hradu, 
hasiči připravili dobroty z grilu, k poslechu za-
hrála kapela H -H blues. Nechybělo ani dobré 
víno, tentokrát od vinařství Chorouš z Mělníka.
Stejně jako při prvním letňáku, tak nám i  při 
druhém letošním promítání přálo počasí a ne-
pršelo a my se mohli, i když tentokrát už zabale-
ni do dek, zasmát u české komedie Ženy v běhu.
Dobrovolným hasičům děkujeme za skvělou 
organizaci.

4

CO SE V LÉTĚ ODEHRÁLO V AREÁLU KC

KOMUNITNÍ CENTRUM 
v městské části Praha‑Satalice
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ŘÍJEN
Dýňobraní
K podzimu neodmyslitelně patří dýně. Přijď-
te si do komunitního centra dýně vydlabat 
a nazdobit. Pro zahřátí vás čeká dýňová po-
lévka, pro dospělé i svařák. Pokud vám na za-
hrádce vyrostly dýně, budeme rádi, pokud je 
na akci přinesete. Dýně však budou k dostání 
i na místě. V případě slunného babího léta se 
akce koná na nádvoří před komunitním cen-
trem, za chladného počasí v budově KC.

LISTOPAD
Soutěž ve skládání puzzle
Máte rádi puzzle? Pak si rezervujte termín 
16. 11. – v komunitním centru se bude soutě-
žit ve skládání puzzle skládaček. Připraveny 
budou puzzle pro soutěžní i nesoutěžní sklá-
dání, pro malé i odrostlejší řešitele, soutěžit 
mohou i tříčlenné týmy. Přihlašování probí-
há na e -mailu puzzle.satalice@seznam.cz. Do 
přihlášky uveďte jméno, příjmení a  věk ke 
dni 16. 11., u tříčlenných skupin uveďte i ná-
zev týmů. Další informace najdete na strán-
kách puzzle.satalice.sweb.cz.

Dále nás čeká například beseda k plánova‑
nému Silničnímu okruhu kolem Prahy, 
taneční odpoledne, oblíbené přednášky 
Libora Vrabce či víkendový workshop 
kresby akvarelem. Ani letos nebudou chy-
bět předvánoční akce v době adventu. Přes-
ný program uvádíme vždy na vývěskách, 
webových stránkách www.kcsatalice.cz či 
na facebookové stránce Komunitní centrum 
Satalice.

Co nás čeká na podzim
KURZY V KC SATALICE

Pondělí
Kurzy keramiky
15.30 – 16.30 Děti I.
16.30 – 17.30 Děti II.
18.15 − 19.15 Dospělí

Klub seniorů
13.00 – 14.30

Úterý
Klub Barevná loďka
16.30 – 18.00
Volnočasový klub mentálně handicapo-
vaných. Náplň setkání je různorodá  – od 
výtvarné činnosti přes tanec a  sportovní 
aktivity až po výlety.

Středa
Amazonky
17.30 – 19.30
Pravidelná setkání skautského oddílu.

Help with English
15.00 − 16.00
Angličtina pro děti a mládež.
Výuka, doučování a  vedení ve studiu pro 
žáky a studenty (smíšená pokročilost, sku-
pinová výuka).

Family English
16.15 − 17.15
Vícegenerační/rodinný kroužek angličtiny 
pro rodiče/prarodiče s dětmi (smíšená po-
kročilost, skupinový výuka).

Čtvrtek
Angličtina pro seniory
15.00 − 16.00
Anglická konverzace a  výuka. Jazyková 
všehochuť pro dospělé, vychází z konkrét-
ních přání a potřeb účastníků (smíšená po-
kročilost, skupinová výuka).

ABCD English
16.15 − 17.15
Angličtina pro začátečníky (všechny věko-
vé kategorie od 15 let, skupinová výuka).

Tvořivé dílny
17.15 – 18.15
Kreativní tvoření pro všechny.

Se začátkem školního roku jsme pro vás otevřeli nové volnočasové kurzy. Kurzy běží od 
třetího zářijového týdne, přihlásit se do nich (se slevou za již odučené hodiny) můžete 
i v průběhu roku. Hlásit se můžete do níže uvedených kurzů:

Začátkem školního roku (6. 9.) proběhla akce, 
která byla letošní novinkou. V areálu komunit-
ního centra se uskutečnil první ročník Knižní-
ho bazaru. Nabídka knih byla široká a rozhodně 
bylo z čeho vybírat. Nákup i prodej knih si moh-
li účastníci zpestřit ochutnávkou výborných vín 
z vinného baru Brut Wines & Oysters. Na Kniž-
ní bazar navázalo letní kino, o které se postarali 
naši dobrovolní hasiči. Ženy v běhu byly příjem-
ným filmem pro letní kino a závěr sezóny.

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ DO KONCE
LETOŠNÍHO ROKU?
V sobotu 12. 10. od 19 hodin přivítáme v Sata-
licích osvědčené divadelníky ze souboru DS Tyl 
Bakov, kteří uvedou svoji novou hru Prázdniny 
snů.

Svatého Martina tentokrát oslavíme již o  den 
dříve, v neděli 10. 11. Můžete se těšit na lam-
pionový průvod s překvapením i další program 
s možností ochutnat letošní mladá vína. Začá-
tek akce proběhne v areálu Komunitního cent-
ra, odkud vyjde světýlkový průvod.

Sobotní odpoledne 23.  11. bude patřit přede-

vším dětem. Chystáme pro ně dětský karne‑
val aneb odpoledne plné tance, hudby, zábavy 
a krásných masek. Akce se uskuteční v sokolov-
ně. Víkend před 1. adventní nedělí patří v Sata-
licích již tradičně oslavě nadcházejících Vánoc.

V pátek 29. 11. proběhne v sokolovně koncert 
vokální skupiny VOSK.

Vánoční stromeček budeme rozsvěcet v sobo‑
tu 30. 11. V areálu komunitního centra uvidíme 
dětská vystoupení, bude zde také bohatý do-
provodný program a možnost zakoupit drobné 
dárky či rukodělné výrobky. Chybět samozřej-
mě nebude ani stánek se sousedským pečením. 
Budeme rádi, pokud i letos upečete a přinesete 
své sladké či slané dobroty k  prodeji. Výtěžek 
prodeje bude použit na další kulturní akce v Sa-
talicích.

Detaily akcí naleznete na webových stránkách 
www.satalice.cz a  na facebooku městské části 
Praha -Satalice.

PODZIMNÍ KULTURNÍ RADOVÁNKY
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 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 

inzerce
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Letošní pouť se nesla více ve znamení původ-
ního významu pouti = putování k posvátnému 
místu, setkání a společné slavení, při příležitosti 
oslavy svátku sv.  Jáchyma a  Anny  – patronky 
naší kaple. O  Jáchymovi a  Anně nenajdeme 
v Bibli zmínku, ale dle staré tradice se tak jme-
novali rodiče Marie, matky Ježíšovy.

Tato pouť byla více duchovní, více komorní, bez 
kolotočů, ale velmi hluboká, pěkná a  srdečná. 
Představovala nejen kulturní zážitek, ale i  pří-
ležitost se zastavit, ztišit a dotknout se hloubky 
ve svém srdci. Snažili jsme se intenzivněji po-
zvat lidi z  okolních městských částí, aby „pu-
tovali“ k nám do Satalic a mohli jsme se spolu 
setkat. Centrem pouti pak byla slavnostní mše 
sv. v kapli sv. Anny.

Otec Stanislaw moc pěkně poutní mši pojal 
jako přímluvnou modlitbu za naši městskou 
část a všechny její obyvatele. Vnímal jsem jeho 
povzbuzení k  tomu, aby každý z  nás, v  rámci 
svých možností a  darů, přispěl k  šíření dobra 
tam, kde žije. Přišla i paní starostka a místosta-
rostka, takže nás mohly na konci mše pozdravit 

a povzbudit. Mám radost, že se farnost a samo-
správa takto propojuje.

Naši hrstku satalických křesťanů svou účastí 
podpořila a povzbudila početná skupina pout-
níků z okolních městských částí, zejména z Vi-
noře, takže jsme zaplnili kapli a bylo nám mys-
lím spolu dobře.

Po mši jsme měli s přispěním městské části ve-
dle kaple přichystaný stan a  stoly s  občerstve-
ním. Takže jsme mohli spolu pobýt a popovídat. 
A také zazpívat lidové písně za zvuku harmoni-
ky a  kytary. To ocenili zejména starší občané, 
bylo to na jejich radostných tvářích vidět. Velmi 
děkujeme městské části za podporu této akce! 
Tak zase za rok a  přijďte, setkání je otevřené  
každému!

Satalická pouť dříve
Ale co naplat, pro většinu dětí pouť představuje 
především kolotoče, sladkosti a dárky :-). Tak to 
je a tak to bylo i dříve, jak ukazují vzpomínky 
Milči Čepkové ze Satalic na devadesátá léta 
19. století:

Největší událostí v roce byla pro mne, dítě, sata-
lická pouť na sv.  Annu. Již v  sobotu odpoledne 
sjížděli se kramáři na náves a  stavěl se kolotoč 
a houpačky. S hejnem dětí pobíhala jsem kolem, 
zvědavě nadzvedávala plachty, obdivovala se dře-
věným koníkům a přibíhala co chvíli domů líčit 
všechny ty krásy, které nás příští den očekávají. 
Hned ráno, nastrojená, s malou peněženkou na-
pěchovanou krejcary v kapse, běžela jsem poska-
kujíc podle matinky nejdříve na mši svatou do 
kapličky, kterou sloužil náš velebný pán z Vinoře.
…

Kněz se domodlil, odchází, zazněly varhany a již 
jako ještěrka prodírám se lidmi ven. Po mši sva-
té jako na povel daly se všechny flašinety, trubky, 
bubny do strašného vřeštění, kramáři vykřikovali 
jeden přes druhého, ale všechen tento rámus zněl 
mi jako nejkrásnější hudba.
…

Nejdříve svezla jsem se několikráte na kolotoči 
a houpačkách a pak rozběhla jsem se mezi krá-
my, tisknouc pevně peněženku v  kapsičce. Za-
razila jsem se u krámku s korálky a nemohla se 
odtrhnout. Přebírala jsem se v hromádce prstýn-
ků a náramků a rozvažovala, který si mám vy-
brat. Brzy zkoušela jsem si na prst ten s modrým 
kamínkem a  visícím srdéčkem po straně, hned 
zase jsem jej sejmula a navlékla si řetízkový s ka-
ménkem červeným. Nakonec odpoutala jsem se 
od krámku, prsty plné prstenů s modrým, červe-
ným, zeleným i růžovým kamenem, zápěstí plné 
náramků s korálky na gumičce a při nejmenším 
s dvěma náhrdelníky kolem krku… Večer uběhá-
na slastně jsem usínala ověšená šperky jako tu-
recká princezna.

(převzato ze vzpomínek Milči Stelzerové 
Čepkové uvedených v  Satalickém zpravodaji 
15/2018, zkráceno)

Antonín Škoch

7

Letošní pouť v  satalické kapli sv. Anny byla 
hojně navštívena kostelními i  nekostelními 
/ze slovníku Otce Staška/ z  Čakovic, Vino-
ře ale především domácími. Snad by bylo 
vhodné se za slavností ohlédnout a  přičinit 
pár poutních postřehů. Nechtěl jsem se doza-
du ohlížet, ale hlavní celebrant, P. Stanislaw, 
pozdravil přítomné včetně starostky a  mís-
tostarostky Satalic. Vzpomenul historickou 
událost z  r.  1830, kdy hraběnka Šporková 
cestou z  Hybernské ulice do rodového let-
ního sídla v  Lysé n.L. poblíž této kaple po-
rodila a  složila slib, že tuto kapličku zvelebí 

a rozšíří. Využil této dramatické vzpomínky 
spojené se zrodem nového života ke zmínce 
a k oslavě rodiny sv. Jáchyma a Anny, rodičů 
Panny Marie. Vyšel - jak on to má ve zvyku 
– ze situace své vlastní rodiny: zmínil oběta-
vost své rodné sestry, která se starala o rodiče 
až do konce jejich životní pouti v době jeho 
nepřítomnosti, i když to pro ní nebylo vůbec 
snadné. Vyzval nás, abychom i my překonali 
své rozmíšky a napětí a  stali se také jednou 
rodinou. Symbolicky pozdravení pokoje na 
jeho pokyn propojilo řetězem všechny pří-
tomné ve všech lavicích i pod kruchtou kap-

le. Před závěrečným požehnáním poutníkům 
přítomné pozdravila paní starostka a vyzva-
la k  bratrské spolupráci na společném díle. 
Poutní mše byla zakončena společným aga-
pe připraveným rodinou Pechrovou a s při-
spěním zastupitelstva obce. Uvědomili jsme 
si více, že k  sobě patříme -Vinoř a Satalice. 
Chladné svatoanenské ráno se tentokrát ne-
dostavilo a místo toho jsme naopak zakusili 
vřelost vztahů kostelních s nekostelními. To 
je i výzva do budoucnosti!

Petr Ettler

Svatá Anna chladna z rána…

Satalická pouť letos
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PODPORUJEME RODINY, SPOLEČNĚ!
Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí 
(„MPSV“) Krajská rodinná politika vznikl 
s cílem zlepšit koordinaci celostátních a re‑
gionálních politik v oblasti podpory rodin. 
Díky této činnosti chce projekt podpořit ak‑
téry rodinné politiky ve vytváření přátelské‑
ho prostředí pro rodiny s dětmi v ČR.

Jaké problémy projekt řeší?
Rodina má ve společnosti nezastupitelnou 
funkci, proto je důležité funkce rodiny podpo-
rovat, a to nejen materiálně, ale také nemateri-
álně. Rodina, otcovství a mateřství si zaslouží 
být společností vysoce ceněny. To si uvědo-
mují i kraje a obce, které znají potřeby svých 
obyvatel nejlépe, a mnohdy také realizují celou 
řadu prorodinných opatření. Projekt MPSV 
Krajská rodinná politika se tyto prorodinné 
aktivity krajů a  obcí snaží dále podporovat 
a  rozvíjet. Napomáhá k  lepší informovanos-
ti, sdílení dobré praxe, vzájemné a provázané 
komunikaci a  spolupráci tak, aby docházelo 
ke komplexnějšímu zabezpečení rodin v regi-
onech.

Jak projekt pomáhá rodinám?
Projekt napomáhá k  propojování a  vzájem-
né komunikaci rodin s  obcemi, kraji i  státní 
správou. Zapojuje do vzájemné spolupráce ne-
ziskový sektor, odborníky z akademické sféry 
a  další důležité aktéry rodinné politiky, a  to 
například i  prostřednictvím různých aktivit 
projetu: odborných regionálních platforem, 
kulatých stolů a workshopů.
 
V rámci projektu připravujeme:
• Metodiku rodinné politiky na krajské
a místní úrovni
• Sborník dobré praxe rodinné politiky
v krajích
• Příručku Bude nás víc – aneb nejste na
to sami
• Videospoty zaměřené na oblast rodinné
politiky
• A celou řadu dalších aktivit a akcí, které
pravidelně uveřejňujeme na webových
stránkách projektu:
www.rodinyvkrajich.mpsv.cz

Kdo jsou krajští poradci?
Důležitými aktéry projektu jsou krajští porad-
ci. Ti poskytují odborné poradenství nejen zá-
stupcům samospráv či neziskových organiza-
cí, ale také rodinám, a to v oblastech podpory 
rodin, rodinné politiky či slaďování rodinného 
a pracovního života.

MČ Praha -Satalice navázala spolupráci s projektem MPSV Krajská 
rodinná politika. Společně se tak budeme snažit o vzájemnou komu-
nikaci vedoucí k podpoře rodin s dětmi.

Stěžejní témata, která vyplynula na základě mapování potřeb
jednotlivých městských částí hl. m. Prahy, jsou:

• aktivity na podporu slaďování rodinného a pracovního života
• podpora komunity
• prestiž a ocenění hodnoty rodin
• podpora mezigeneračního soužití
• primární prevence se zaměřením na rodiny
• podpora neformální rodinné péče

Potřebujete poradit ve své životní situaci? Obraťte se na Úřad MČ Praha-
-Satalice, případně můžete využít i kontakt na krajskou poradkyni projek-
tu Krajská rodinná politika Jitku Chrtkovou.

Jitka Chrtková
jitka.chrtkova@mpsv.cz
778455788
Na Maninách 876/7, Praha 7
Konzultační hodiny:
PO–PÁ: 9:00 –13:00
www.rodinyvkrajich.mpsv.cz

V případě zájmu o konzultaci je vhodnější využít možnost předchozí
telefonické domluvy.

Spolupráce projektu s MČ 
Praha ‑Satalice

#rodinyvkrajích
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TOVÁRNA NA MARGARIN – FRONĚK
A DÁŇA
Továrna na umělé tuky v nynější ulici U Řem-
pa byla vystavěna r.  1899 zdejším stavitelem 
Hálou a  14.  11.  1899 se započalo s  výrobou 
margarinu a  umělých tuků. Zakladatel firmy 
měl v  této výrobě značné zkušenosti z něko-
likaletého působení u fy Fr. Holoubek v Nus-
lích, která byla jednou z  prvních továren na 
výrobu umělých tuků. V r. 1907 byla zřízena 
pro továrnu větší parní síla a k plnějšímu vy-
užití byl vedle továrny postaven menší parní 
mlýn pro drobné mletí, který byl v  r.  1909 
úplně moderně přestavěn. Oba podniky dob-
ře zakořenily a  po vypuknutí 1. sv.  války se 
stal zvláště mlýn přínosem pro kraj. Výroba 
margarinu však byla po dobu války přeruše-
na pro nedostatek surovin. Po válce v r. 1921 
přijal majitel za společníka svého zetě Karla 
Dáňu a podnik byl veden pod firmou Froněk 
a Dáňa. V poválečných letech rostla spotřeba 
margarinu, naproti tomu klesala výroba mlý-
na, takže majitelé mlýn zrušili a  celý podnik 
byl v  r.  1929 přestavěn na moderní továrnu 
umělých tuků. V továrně se vyráběly tuky pod 
značkou META, PALMOS, FRODA. Podnik 
prosperoval až do počátku 2. sv. války. Po ně-
mecké okupaci byla výroba zastavena a znovu 
obnovena až v  srpnu 1943, kdy v  Německu 
byla většina továren zničena. V  březnu 1948 
byl podnik znárodněn a v únoru 1949 byl zlik-
vidován. V objektech byly umístěny Řemeslné 
podniky n. p.  (Řempo) − sklady zboží. Dnes 
v  části bývalé továrny provozuje autoservis 
Michal Dáňa, jeden z potomků bývalých ma-
jitelů továrny. Druhá část je v  soukromém 
vlastnictví a je již několik desítek let opuštěna. 
Nesmíme zapomenout zmínit, že k  továrně 
neodmyslitelně patřila i  vedle stojící vila to-
várníků, ve které dnes bydlí senioři.

Libor Vrabec

Z historie satalických továren

V těchto dnech vyšla má třetí kniha o Sa-
talicích. Tentokrát na téma „Satalické po-
hlednice v průběhu století“. Kniha to není 
příliš obsáhlá, protože v naší obci či poz-
ději městské části nevycházely pohlednice 
jak na běžícím pásu, ale přesto se zde dá 
udělat dobrý obrázek o  jejím v  průběhu 
celého 20. století. Věřím a  doufám, že se 
kniha bude líbit a že vám udělá radost.
A jedno velké díky patří také vedení MČ 
Satalice, že se rozhodlo tuto knihu podpo-
řit a vydat ji na náklady MČ a zúčastnit se 
její přípravy.
A  už teď slibuji, že připravuji další kni-
hu, která by měla být na téma „Proměny 
Satalic“. Všimli jste si, jak rychle se mění 
některá místa v naší městské části? Již ně-
kolik let se tyto změny snažím zachytit fo-
toaparátem, a protože dvě besedy na toto 
téma byly docela úspěšné, mohla by kniha 
být na tom stejně.
Tak se těšte.

Libor Vrabec

P. S.
Kniha bude prodávána za cenu 190 Kč od 
27. 9. na slavnosti v Komunitním centru 
a  poté na úřadě MČ. Na stejném místě 
bude k  dostání další publikace, která se 
váže k Satalicím, a to knížka o životě sata-
lického rodáka Jiřího Hubače ve vzpomín-
kách jeho 
rodiny či 
divadelních 
přátel. Kni-
ha „Šlechtic 
p ř í b ě h ů “, 
jejímž auto-
rem je Pat-
rik Ulrich, 
stojí kolem 
269 Kč.

KRONIKÁŘ LIBOR 
VRABEC PŘEDSTAVUJE
SVOU NOVOU 
PUBLIKACI
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Budova bývalé radiostanice, tzv.  Rádiovka, se 
nachází ve východní části Satalic při výjezdu 
na Horní Počernice. Dříve byla viditelná z dál-
ky, zejména díky 100metrovým stožárům, po-
stupně ji však zakryly vzrostlé stromy. Budova 
pochází z let 1926−1927 a patřila Ministerstvu 
pošt a  spojů, v provozu dříve byly tři vysílače 
jak pro zpravodajství a meteorologické služby, 
tak pro zabezpečení letového provozu na kbel-
ské letišti. Svému určení neslouží už desítky 
let, postupně měnila majitele. Nově se v ní od 
září  2020 otevře 1. IT Gymnázium, které má 
ambice představit moderní přístup ve vzdělává-
ní a inovativní výuku.
O tom, jaká bude tato nová škola, nám infor-

mace sdělila Mgr. Markéta Fibigerová, ředitelka 
školy, programátorka, analytička a manažerka, 
vzděláním učitelka českého jazyka a  dějepisu: 
„Jsme první česká střední škola, která chce 
učit informatiku a k tomu komunikaci a soci-
ální dovednosti. Boříme klasické rozdělení na 
předměty, propojujeme gymnaziální učivo do 
smysluplných vzdělávacích oblastí, a  do nich 
integrujeme informatickou a  informační gra-
motnost. Využíváme technologie nejen k uče-
ní, ale i  k  osobnímu rozvoji. Naším cílem je 
učit děti myslet a učit se orientovat ve velkém 
množství dat. Vítáme na našem gymnáziu dív-
ky, přítomnost žen v IT odvětvích je velmi pro-
spěšná a potřebná.“

V  průběhu letošní-
ho školního roku 
2019/2020 je škola in-
tenzivně připravována, 
rekonstruuje se budo-
va, sestavuje pedago-
gický sbor a  chystá se 
zcela unikátní školní 
vzdělávací program. 
Škola kontaktuje vě-
decké instituce a  na-

vazuje partnerství v  technologických firmách. 
V září 2020 bude přijato čtyřicet dětí do dvou 
prvních ročníků.

Podrobné informace se budou moci zájemci 
o studium dovědět během dnů otevřených dve-
ří, které proběhnou v průběhu letošního podzi-
mu, nebo na https://www.itgymnazium.cz.

Rádiovka bude mít nové využití − 
1. IT Gymnázium v Satalicích otevře v září 2020      

Rádiovka, historické foto

Rádiovka, současnost

Vizualizace školní třídy

M. Fibigerová, ředitelka školy

OBCHODNÍ AKADEMIE
V PRAZE 9 SATALICÍCH
NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přípravný kurz pro jednotnou
přijímací zkoušku pro žáky 9. ročníků
V tomto kurzu si upevníte znalosti z českého jazyka a matematiky potřebné pro přijímací řízení 
na jakoukoli střední školu a procvičíte si typy testových úloh používané v přijímacích testech.
Přípravné kurzy budou zahájeny 14. 10. 2019 a budou probíhat 1x týdně odpoledne 2 vyučovací 
hodiny a to každé pondělí 14:40 až 15:25 hod. Matematika, 15:30 až 16:15 hod.: Český jazyk. Kurz 
poběží cca do poloviny dubna, t.j. do termínu přijímacích zkoušek. Cena kurzu činí Kč 3.900.

Nemáte dostatek času absolvovat přípravný kurz? Připravili jsme pro Vás online přípravu 
k přijímacímu řízení. 

Kurzy anglického jazyka pro žáky 8. a 9. ročníků
V  těchto kurzech si upevníte znalosti anglického jazyka, a  to jak gramatiku, tak konverzaci 
a připravíte se na hladké pokračování ve studiu angličtiny na střední škole. Vhodná volba pro všechny 
a zejména pro ty, kteří chtějí studovat česko-anglický obor na střední škole, s výukou v angličtině, 
ukončený mezinárodní anglickou maturitou. Kurz poběží každé úterý 15:30 až 16:05 hod.
Kurzy budou zahájeny 17. 9. a poběží do 15. 6. 2020. Cena kurzu činí Kč 3.400.

Při absolvování obou kurzů činí cena: Kč 6.900
V době celostátních prázdnin a svátků se nevyučuje.

Německý/Španělský jazyk pro žáky 2. stupně ZŠ
Zahájení od října, 1x týdně 1 hod. odpoledne, termín výuky dle dohody se studenty. Cena kurzu 
činí Kč 3.400.

Anglický jazyk s rodilou 
mluvčí pro dospělé
Začínáme 18. 9., výuka každou 
středu 9:15 až 10:00 hod.,
cena na pololetí Kč 3.900
Malá skupina, intenzivní výuka, 
možnost mezinárodního certifi kátu.

www.oapraha.cz
tel.: 286 857 164
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Vážení rodiče a příznivci naší satalické základ-
ní školy, v loňském roce jsem touto dobou na 
tomtéž místě popisovala, jaké máme štěstí, že 
se nám za prázdniny podařilo zvládnout sta-
vební úpravy školní budovy a že máme nové 
zastínění a nové světlíky, které hodně vylepšily 
klima na chodbě i ve třídách 1. stupně.

Ani letos jsme se po prázdninách nevrátili do 
úplně stejného prostředí. Děkuji vedení naší 
městské části Praha -Satalice, které s neuvěři-
telnou rychlostí zajistilo výstavbu nového hři-
ště pro školní družinu. Naše děti se snad už 
tak často nebudou vracet maminkám celé od 
hlíny nebo bahýnka. (I když už nikdy se v něm 
trochu „nezarejpat“ by byla velká nuda.) I za 
ne úplně příznivého počasí budou moci být 
venku, přesto v poměrně čistém prostředí – na 
novém plastovém hřišti. Na jaře bychom rádi 
do prostoru před školou přidali i novou ven-
kovní učebnu, kterou podpoříme naše učitele 
v tom, aby využívali netradiční vyučovací me-
tody, jako třeba výuku venku.

Záleží nám na tom, aby se naši žáci cítili ve 
škole dobře a bezpečně, a zároveň se rádi učili 
a  dosahovali vynikajících výsledků. Chceme 
každého z našich žáků podporovat v jeho sna-

ze být co nejlepším a zažívat ve škole úspěch. 
A dosáhneme toho nejen skvělým prostředím, 
ale hlavně díky kvalitním učitelům, kteří pře-
mýšlejí o svých žácích. I v letošním roce bude 
naší prioritou kvalitní zvládnutí českého jazy-
ka a matematiky, jako oborů, ze kterých žáci 
v budoucnu budou skládat přijímací zkoušky. 
Zároveň podporujeme výuku cizích jazyků, 
a protože ne vše můžeme zvládnout vlastními 
silami, přizvali jsme na pomoc s výukou ang-
ličtiny i jazykovou školu, která v kroužcích pro 
všechny věkové kategorie našich žáků nabízí 
výuku prostřednictvím rodilých mluvčí. Opět 
připravujeme zájezd do zahraničí, kde děti 
prakticky procvičí zvládnutí cizího jazyka. 
V průběhu roku se žáci setkají s již tradičními 
aktivitami, díky kterým se učí vzájemně spo-
lupracovat, respektovat jeden druhého, obha-
jovat a prezentovat svou práci a názory. Čeká 
nás i řada dalších akcí, které např. připravíme 
společně se Spolkem rodičů Satalická škola. 
A možná přibude i nějaké překvapení…

Zkrátka nový školní rok je zase tady a my se 
na něj těšíme!

I. Horáčková, ředitelka školy

Začátek školního roku
PRÁZDNINOVÉ ŠÍLENSTVÍ
Už byla půlka prázdnin a my jsme naklá-
dali svá kola na auto. Následovalo 7 hodin 
cesty do Rakouska, přesněji do Tyrolska, 
konečně jsme zastavili u našeho apartmá-
nu. A  začala skvělá dovolená s  rodinou. 
První den jsme si šli prohlédnout naši 
vesničku. Sice toho tam bylo málo, ale 
k  životu to stačilo. Bylo tam vlastně vše. 
Obchůdky, koupaliště, fotbalový klub, 
lanovky a hodně dalšího. To vše ve výšce 
1 270  m  n.  m. Pak začaly výlety na ko-
lech a  pěšky. Málem jsme zdolali horu, 
která měřila 3 007  m  n.  m. To vše jsme 
stihli za 14  dní, prostě super dovolená. 
Potom všechno zase naložit, naposledy 
se nadechnout čerstvého vzduchu a odjet 
domů.

Filip Sotona, V. A

NÁCHOD
V  srpnu jsem byla v  Náchodě za tetou. 
Byla jsem tam s mamkou, taťkou a sestrou. 
První den jsme jeli na Kočičí hrad. Cesta 
trvala asi 45 minut. Cestou zpět jsme na-
razili na lesní borůvky, tak jsme nasbírali 
plnou krabičku! Když jsme dorazili zase 
zpět, hned jsme si udělali palačinky s bo-
růvkami a šlehačkou. Mňam! U tety jsme 
hráli i  badminton a  opékali buřty. Byli 
jsme i na dalších výletech, ale to bychom 
tu byli dlouho.

Ema Přečková, V. A

I letos máme v úmyslu využít aktivitu žákovské rady, díky které se nám loni podařilo zre-
alizovat několik projektů pro žáky naší školy. Naším asi největším loňským úspěchem byla 
příprava Halloweenu. Zda se nám obdobná akce podaří v takovém měřítku, popřípadě jaké 
konkrétní projekty budeme realizovat, se domluvíme až na naší první letošní schůzce. Jako již 
tradičně se budeme snažit scházet každý druhý pátek. V tomto školním roce se budeme snažit 
dostát našeho slibu, že se pokusíme psát školní noviny. Rádi bychom jejich prostřednictvím 
informovali žáky o aktuálním dění ve škole, moc rádi bychom se pyšnili našimi úspěchy nebo 
naše spolužáky předem „varovali“, jaká zelenina na ně čeká ve školní jídelně. 

Žákovská rada ZŠ Satalice

Zpravodajské 
NOVINKY 
prázdniny podle 
V. A

ŽÁKOVSKÁ RADA
Na naší škole je tradicí, že každý rok vodí prv-
ňáčky na přivítanou do školy deváťáci. Tak 
tomu bylo i tento rok. Celá škola se shromáž-
dila, aby prvňáčky přivítala velkým potleskem. 
Celé to bylo velmi emotivní, protože pro tyto 
nové žáčky i pro jejich rodiče to byl významný 
den, a my jsme nechtěli nic pokazit. Následu-
jící den jsme naše malé spolužáky provedli po 
škole a ukázali jim, jak to tu chodí.  Současně 
jsme je učili zacházet s čipem ve školní jídel-
ně a předvedli jsme si, jak jím otevírat vstupní 
dveře do školy. A něco nového jsme si společ-
ně ukázali také z abecedy. Závěrem bychom 
chtěli říct, že jsme si to s prvňáčky opravdu 
užili, a doufáme, že budeme mít ještě příleži-
tost s nimi dále pracovat.

Žáci devátých ročníků (XI. A + IX. B)

PŘIVÍTÁNÍ 
PRVŇÁČKŮ
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Flétnový soubor Základní umělecké školy 
Marie Podvalové, TIKARI, se vrátil z účasti 
na třech hudebních festivalech v Číně.

9.  července jsme přistáli na letišti v  Pekingu 
(Beijingu). Očekávala nás průvodkyně, mladá, 
vysokoškolsky vzdělaná a krásná Yija. Hovo-
řila velmi dobře anglicky a  rusky, takže pro-
blém s  dorozuměním nebyl − všechny naše 
děti a studenti hovoří anglicky. Na tomto mís-
tě musím pochválit gymnázia a střední školy, 
které odvádí perfektní práci ve výuce cizích 
jazyků. I v Číně mají děti v základní škole po-
vinnou angličtinu a ruštinu.

V Pekingu jsme se zdrželi šest dní, každý den 
byl nabitý programem. Zúčastnili jsme se za-
hajovacího ceremoniálu festivalu, přivítali 
se s  přáteli z  Rakouska, z  Johannes Brahms 
Musicschool, které známe z  Vídně, absolvo-
vali jsme neočekávaně workshop s  malými 
čínskými flétnisty, který nezaskočil Andreu 
Rosíkovou a bravurně předvedla, jak se u nás 
učí hra na flétnu (ti koukali!). A pak přišel je-
den z divů světa, slavná Velká čínská zeď. Další 
zážitek byl z návštěvy olympijského areálu se 
slavným Ptačím hnízdem, atletickým stadi-
ónem s kapacitou sto tisíc diváků, plaveckým 
stadionem Vodní kostka a vyhlídkou na celý 
noční Peking z Televizní věže. Návštěva Zaká-
zaného města a náměstí Nebeského klidu byly 
pro nás dechberoucí okamžiky.

Další naší zastávkou bylo hlavní město nej-
severnější a  zároveň nejchladnější čínské 
provincie Chej -lung -ťiang, Charbin, známé 
svými ledovými festivaly. My jsme ovšem měli 
velké horko, které nám pořadatelé zpříjemnili 
návštěvou ostrova, Dětského parku, s  řadou 
atrakcí, kde jsme se i  my vyřádili na koloto-
čích. Na sever Číny, kde žijí ussurijští tygři, 
jsme se přesunuli rychlovlakem za šest hodin 

jízdy. Charbin je nádherné, moderní město, 
s výškovými budovami, mnoha parky a zelení. 
Ještě na počátku 20. století byl jen obyčejnou 
rybářskou vesnicí. Pak však mandžuská vláda 
povolila carskému Rusku přivést do Charbi-
nu odbočku Transsibiřské magistrály a  nově 
vznikající město se začalo bleskově plnit cizin-
ci, zejména Rusy. Vidíme zde i kopule pravo-
slavných chrámů a nápisy v obchodech nejen 
v čínštině, ale i v ruštině. Nicméně zdejší po-
hostinnost je v Číně pověstná a  i my jsme se 
s ní setkali. Koncert byl v synagoze. Obyvatelé 
se s námi zastavovali, pohovořili a společná fo-
tografie byla nezbytná.

Po dvou dnech se přesouváme, tentokrát le-
tecky, do provincie S’-čchuan, ve které má svůj 
domov většina ve volné přírodě žijících pand 
velkých. Oblast je také známá ostrými pokr-
my.

Naším zastavením byl festival Pengzhou 
a město Chengdu. Festival se konal v horském 
městečku, jako vystřiženém ze Švýcarska, Bai-
Lu. Nechyběl opět workshop, tentokrát pro 
učitele hudby. A těch otázek, jak to tak u nás 
funguje, nebralo konce.

Téměř všichni naši „umělci“ měli velké přání: 
vidět na vlastní oči pandu velkou. I to se nám 
splnilo, když jsme navštívili rezervaci ležící 

v horách na západě S’-čchuanu: Centrum pro 
výzkum a chov pandy velké. Žije zde 83 pand 
od miminek až po dospělé pandy.

Přiblížil se závěr našeho pobytu na čínských 
festivalech a po osmnácti dnech jsme se těšili 
domů. Děti si objednávaly na přivítanou svíč-
kovou, řízky, brambory, hlavně ne rýži.

Bohužel naše letadlo z Chengdu mělo tři hodi-
ny zpoždění, a tak jsme nestihli spoj Peking−
Praha. Na náklady letecké společnosti Hinan 
Airlines jsme čekali dva dny na další letadlo 
do Prahy. Někteří jsme využili času a navští-
vili Letní palác s překrásně upravenými parky 
a zahradami.

A jaké poznatky si odvážíme? Viděli jsme a za-
žili jen samé příjemné okamžiky. Možná to tak 
mělo být. Program byl stanoven velmi bohatý 
a  pestrý. Čína se závratným tempem vyvíjí: 
rychlovlaky na letiště jsou samozřejmostí, le-
tadla a služby v nich na vysoké úrovni, a to i ve 
vnitrostátních, krásné klimatizované metro 
v každém navštíveném městě, mnoho parků, 
zeleně, květinových záhonů, stále čištěné hlav-
ní ulice, příjemné lidi hezky oblečené. Zažili 
jsme čínskou gastronomii, mnohde kulinářské 
hody, kde hůlky pro nás byly jako příbor.

Je tam obrovský stavební boom, převažují výš-
kové stavby s velkým počtem bytů.
A jak je to se svobodou, tak jak ji chápeme my? 
Nevím. S ničím negativním jsme se nesetkali.
Snad jen Mao na suvenýrech, ale ty jsme si ne-
přivezly.

O  našem cestování, koncertování, propagaci 
české hudby a  našeho hlavního města i  naší 
městské části bude k  dispozici film. Pokud 
bude zájem, můžeme se u něj setkat.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří nás pod-
pořili a umožnili nám tuto cestu uskutečnit.

Několik málo postřehů z Číny sepsala

Ivana Heřmánková
ředitelka ZUŠ Marie Podvalové

TIKARI v ČÍNĚ
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Naplánovaná cyklostezka Satalice  – Vinoř je 
v  projektové přípravě ze strany TSK. Někteří 
obyvatelé Satalic se v minulém roce podíleli na 
výsadbě okrasné aleje a mají „své“ stromky po-
jmenovány. Jsme rádi, že i přes nepříznivá su-
cha a zásahy do plynovodních potrubí, všechny 
stromy přežily a jsou v dobré kondici. 
Další pozitivní zprávou je, že dva pozemky 
pod plánovanou stezkou patřící soukromým 
vlastníkům se podařilo hl. m. Praze vykoupit, 
a  nebudou tak žádné překážky při výstavbě 
cyklostezky. V rámci této akce vznikne mostek 
pro chodce a cyklisty přes Vinořský potok, kde 
městská část Praha-Vinoř chystá vybudování 
zimního stadionu a koupaliště.

CYKLOSTEZKA 
DO VINOŘE

„Lze předpokládat, že až 80  % případům 
onemocnění srdce, cévních mozkových pří‑
hod, diabetu mellitu 2. typu a  40  % přípa‑
dům rakoviny by bylo možno předejít, po‑
kud by se vyloučily rizikové faktory běžného 
životního stylu, stravování nevyjímaje…“

Zveme vás na 3 hodinové přednášky spojené 
s praktickými ukázkami a ochutnávkami jídel, 
které splňují požadavky dnešní doby: jsou ne 
příliš náročné na přípravu i finance a odpoví-
dají požadavkům zdravého a plnohodnotného 
stravování. Ne, nemusíte se bát. Nebudeme 
vás přesvědčovat o  tom, co je a  není zdravé, 
neboť tato otázka je silně diskutabilní. Spíše 
vás seznámíme s požadavky na stravování dří-
ve narozených, nutričními hodnotami, před-
přípravou a  přípravou vybraných pokrmů. 
Součástí je ochutnávka předkládaných jídel, 
praktické rady a společná výměna zkušeností. 
Budete -li chtít, k dispozici bude malá kuchař-
ka s recepty a návody.
Na podzim letošního roku jsou plánována tato 
témata:
5. 10.–Jak sestavit jídelníček II. část (vitamí‑
ny a minerální látky): Vitamíny a minerální 
látky tvoří tzv. neenergetickou složku potravy, 
pro lidské tělo jsou však nezbytné…

26. 10.–Luštěniny a obiloviny v naší kuchy‑
ni: Luštěninám se většinou vyhýbáme s tvrze-
ním, že nám nechutnají nebo že jsme po nich 
jako nafouklí. Obiloviny do jídelníčku zařazu-
jeme jen velmi sporadicky. Důvodem je špatná 
příprava a naše neznalost…

16. 11.–Těstovinové variace: Do českých ku-

chyní vstoupily těstoviny italské a staly se ne-
dílnou součástí našeho jídelníčku. Vybíráme 
z  tvarově i  barevně rozmanitých druhů. Jsou 
chutné a  cenově dostupné, variací nespočet. 
Umíme je ale správně připravit?

30. 11.–Jak pomáhá ovoce a zelenina: Ovoce 
a zelenina se vyznačují vysokým obsahem vi-
tamínů, minerálů a vlákniny. Při přípravě po-
krmů se meze fantazii nekladou, neboť kombi-
novat lze prakticky všechny dostupné druhy…

Slova účastnice:
Jen s  obdivem musím podotknout, že mě pře-
kvapila jednoduchost a  časová nenáročnost 
přípravy mnoha jídel a ačkoli jsem zkušená ku-

chařka, informace, které jsem získala, jsou pro 
mě velmi cenné. Salátové variace jsou nepře-
konatelné. Moc vám všem děkuji a těším se na 
další setkání. Heslo dne: vařím zdravě, chutně 
a hospodárně. Jana K. (60 let)

Přednášky probíhají v  Základní škole  
Satalice, K  Cihelně 137/8, Praha a  jsou sou-
částí projektu Pomoz Sobě, který pořádá ne-
zisková organizace Cestou zdraví z.s. Od roku 
2016 je projekt podporován HM Praha a NF 
AVAST. 

Pokud vás témata zaujala, přihlaste se přes 
formulář na http://www.cestouzdravizs.cz/
pomoz ‑sobe ‑prednasky/ (účast je ZDAR-
MA, počet míst OMEZEN) nebo na telefonu 
777 786 878 (PaedDr. Mgr. Hana Čechová).

„Pomoz Sobě“ – Výživa dříve narozených a její taje

Letos poprvé se TJ Sokol Satalice zapojí do celorepublikové akce NOC SOKOLOVEN, která 
proběhne v sobotu 28. 9. 2019. Přijďte si prohlédnout sokolovnu, která v poslední letech pro-
šla mnohými úpravami. Dále se můžete těšit na zábavná sportovní stanoviště pro velké i malé, 
měření zdatnosti, opékání buřtů, volejbal, stolní tenis či jiné sporty. Připojíme se k letošní 
výzvě a pokusíme se o formaci živého obrazu. Připomeneme si historii našeho Sokola z let 
minulých i těch nedávných. Těšit se na Vás budeme od 18 hodin.   

Kateřina Mlčochová

NOC SOKOLOVEN
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Pokud uvidíte na území naší městské části kohokoli vyhazovat odpadky mimo určená místa, pří-
padně plnit kontejnery nevhodnými odpady a obaly z podnikání, prosíme volejte Policii. Kontej-
nery na tříděný odpad jsou určeny občanům Satalic.

VOLEJTE POLICII ČR

Rozpis kontejnerů

Na základě výsledků sběru kovo-
vých obalů dojde u všech stanovišť 
na území naší městské části od 1. 10. 
2019 ke zvýšení frekvence svozu na 
1x za 4 týdny. Nádoby jsou umístěny  
v ul. Za Novákovou zahradou, K Radoni-
cům a K Pyramidce.

Rozšíření 
svozu 
kovových 
obalů

Měsíc    Datum  Den, čas    Název stanoviště
říjen 5.10.2019 sobota, 9-12 K Pyramidce

říjen 19.10.2019 sobota, 9-12 Zahrádkářů

říjen 26.10.2019 sobota, 9-12 K Hluboké cestě

listopad 9.11.2019 sobota, 9-12 Za Novákovou zahradou

listopad 23.11.2019 sobota, 9-12 Rážova

 

Rozpis přistavení BIO kontejnerů 

Měsíc    Datum  Den, čas    Název stanoviště4 2 2009 středa Zahrádkářů
říjen 19.10.2019 sobota, 9-13 K Pyramidce

listopad 2.11.2019 sobota, 9-13 Zahrádkářů

listopad 30.11.2019 sobota, 9-13 K Hluboké cestě

 

Poznámka:  Změna termínu a místa vyhrazena

Rozpis přistavení velkoobjemových kontejnerů 
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                                 TANEČNÍ                      

                pro dospělé 
Pondělí    KD Letňanka, Praha- 9 
                             

    

 21.10.    začátečníci   19:00 – 20:30 hod 
  2019    pokročilí         20:30 – 22:00 hod 
               

    甀 渀猀 j攀 琀愀渀攀挀 z戀愀瘀漀甀 愀 栀攀z欀ý洀 瘀攀č攀爀攀洀
 

pro děti  od 3 let – tanečky pro nejmenší    
 

pro děti ZŠ –  modern, LATIN dance,tango,aj. 
 

 

latin dance  pro ženy – pohyb- tanec- zábava  
Středa   –   Mašinka Kbely          19:00 – 20:00 栀漀搀 
Čtvrtek -    OD Ďáblice                18:30  – 19:30 栀漀搀 
Pátek  -      KVC Vinoř                 17:30 – 18:30 栀漀搀
 

svatební tance –choreografie dle přání 
individuální  lekce  - příprava na akce   

   Hana Jozová   Tel.: 602 194 636 
   www.tanecniskola-hit.cz 
   info@tanecniskola-hit.cz 
 

 

inzerce

Městská policie hl. m. Prahy
hledá nové strážníky

Náborový příspěvek

plus další
benefity*

Ubytování po dobu
zapracování zdarma

Nástupní plat
po absolvování vstupního
kurzu až:

100 000 Kč

32 000 Kč

nyní máte

100 000,
důvodů, proč pracovat u nás

www.mppraha.cz/nabor
*Veškeré benefity, příspěvky a plat platí po splnění 

   všech podmínek zaměstnavatele! 

P R O

M E T R O P O L I

B E Z P E Č N Ě J Š Í

Od 1. ledna 2018
k nám můžete
nastoupit již od

let18
na základě novelizace  zákona 553/1991 Sb., o obecní policii

Vrchlabská 4/18 
197 00  Praha 9 - Kbely 
Tel.: 605 860 951, 603 892 786 
www.usoudku.cz 

 

Široký výběr kvalitních lahvových vín od  
15-ti vinařství z Čech a Moravy 

• 

23 druhů stáčených moravských vín 
• 

Sekty ~ Dolská medovina ~ Delikatesy 
• 

Dárková balení ~ Vinné sklo a mnoho dalšího 
 

Otevírací doba : Pondělí - Pátek : 15 00 - 20 00 

                                        Sobota :   9 00  - 13 00 
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V KOMUNITNÍM CENTRU 

JIŘÍHO HUBAČE

Alexander Hemala vás provede pestrým programem. Čeká vás povídání 
s Jiřinou Bohdalovou o knize Šlechtic příběhů, věnované Jiřímu Hubačovi.
Vystoupení skupin Sestry Ježkovy, Swing trio a souboruTikari, taneční 
vystoupení SC Nextyle. Představení další knížky Libora Vrabce 
Satalické pohlednice v průběhu století, spojené se zajímavou 
výstavou dalších fotografií a leteckých snímků Satalic. 
Pro děti jsou připraveny výtvarné dílničky.

27. 9. OD 16.30


