
Pondělí 4. 11. od 14.30 hod.
Beseda o bezpečnosti
Beseda s preventistkou bezpečnosti 
městské policie na téma Jak chránit sebe 
i svůj majetek. Na besedě se dozvíte, 
jak zabezpečit svůj dům i majetek, jak se 
chránit na ulici či ve virtuálním prostředí.
Každý návštěník dostane dárek – pohy-
bový senzor.

Neděle 10. 11. od 17.00 hod.
Svatomartinské slavnosti
Svatého Martina tentokrát oslavíme již 
o den dříve, v neděli 10. 11. Můžete se 
těšit na lampionový průvod s překvapením 
i doprovodný program s možností ochut-
nat svatomartinské dobroty i letošní mladá 
vína. Začátek akce proběhne v areálu ko-
munitního centra, odkud i vyjde lampionový
průvod.

Sobota 16. 11. od 14.00 hod.
Soutěž ve skládání puzzle
Máte rádi puzzle? Pak si rezervujte termín 
16. 11. – v komunitním centru se bude 
soutěžit ve skládání puzzle skládaček. 
Připraveny budou puzzle pro soutěžní 
i nesoutěžní skládání, pro malé i odrostlejší
řešitele, soutěžit mohou i tříčlenné týmy. 
Přihlašování probíhá na e-mailu puzzle.
satalice@seznam.cz.
Do přihlášky uveďte jméno, příjmení a věk, 
u tříčlenné skupiny uveďte i název týmů. 
Další informace najdete na stránkách 
puzzle.satalice.sweb.cz.

Pondělí 18. 11. od 14.30 hod.
Vzkazy příštím generacím
Beseda se dvěma inspirativními dámami 
– pražskou rodačkou Květou Turkovou 
o životě (nejen) v Praze v průběhu minulého 

i současného století a s PaedDr. Eliškou 
Pospíchalovou o vlivu změn ve společnosti 
na vzdělávání mladých lidí.

Sobota 30. 11. od 15.00 hod.
Rozsvěcení vánočního stromečku
Satalický vánoční stromeček se slavnostně 
rozsvítí v sobotu 30. 11. v areálu komu-
nitního centra. Těšit se můžete na dětská 
vystoupení a bohatý doprovodný program. 
Nebudou chybět ani stánky s rukodělnými 
výrobky a vánočními dekoracemi. Něco 
dobrého na zub si můžete dát ve stánku se
sousedským pečením nebo se zahřát 
u svařeného vína a klobásky od našich 
dobrovolných hasičů.
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