
Vážení občané,  
milí sousedé,

právě držíte v ruce 
zpravodaj městské 
části, který prošel 
grafickou úpravou 
podobně jako naše 
webové stránky. Ty 
jsme chtěli zpře-

hlednit i čtenářům, kteří internet 
užívají jen zřídka. Oba hlavní in-
formační zdroje doplňuje i naše fa-
cebooková stránka. Tady všude vám 
přinášíme novinky o akcích probí-
hajících i o těch, které pro letošní 
podzim chystáme – od různých re-
konstrukcí přes údržbu zeleně po 
události kulturní.
      Nejvýznamnější a dlouho plá-
novanou akcí je rekonstrukce  
ul. K Cihelně. Dopravní omezení za-
sáhnou na poměrně dlouhou dobu 
obyvatele Satalic i okolních měst-
ských částí, díky práci městské i stát-
ní policie však počáteční chaos už 
pominul a řidiči si na omezený prů-
jezd Satalicemi zvykají. Načasování 
zahájení stavby na podzimní měsíce 
není právě ideální, jsme však rádi, že 
magistrát finanční prostředky na její 
realizaci uvolnil, a věříme, že nena-
stanou žádné komplikace a stavba 
bude včas dokončena.
      Podzim přinese do Satalic také 
příjemnější záležitosti, na které se 
mohou těšit malí i velcí, například 
oblíbený pohádkový les, hasičskou 
zábavu, divadelní představení či ad-
ventní rozsvícení vánočního stromu. 
Samostatný článek je věnován vý-
znamným oslavám školy, která letos 
slaví 70 let od svého založení. Srdeč-
ně zváni jsou ti, kteří prošli jejími 
lavicemi, i všichni ostatní.

Milada Voborská
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7. 11.  
HASIČSKÁ ZÁBAVA
Od 20.00 v sokolovně úspěšná taneční zábava 
Sdružení dobrovolných hasičů.

20. 11.  
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ OHROŽENÉ 
DRUHY
V sokolovně od 19.30 v podání amatérského 
divadelního spolku RIYO.

28. 11.  
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Sváteční odpoledne pro děti i dospělé od  
15 hod., v okolí sokolovny a kaple.

Slavnostní setkání u příležitosti výročí založení 
základní školy v  Satalicích proběhne v  sobotu 
24. 10. 2015 od 15 hodin v prostorách naší osla-
venkyně. Škola přivítá čestné hosty, pozváni jsou 
bývalí i současní zaměstnanci, pro zájemce bude 
zajištěna prohlídka školy a kulturní program. 
Součástí oslav bude i křest a zahájení prodeje 
Pamětní knihy Základní školy v Satalicích.

      Malou ukázkou z této knihy bychom rádi při-
pomněli toto výročí. V naší škole se učilo skoro 
3 000 žáků, pracovalo zde více než 160 učitelů  
a mnoho dalších spolupracovníků, bez kterých 
by škola nebyla tou pravou školou.

      „70 let uplyne od doby, kdy první školáčko-
vé vstoupili na cestu vzdělávání ve škole své rodné 
obce. Před těmi 70 lety se splnil sen mnoha sata-
lických občanů, aby jejich děti nemusely docházet 
do okolních škol a mohly se učit v místě bydliště. 
V roce 1890 vznikla samostatná obec Satalice  
a teprve za více než půl století se podařilo prosadit 
samostatnou školu. Snaha o odškolení od vinořské 
školy byla již při vzniku samostatných obcí Kbely, 
Radonice, Satalice, ale pouze Kbelům a Radoni-
cům se podařilo osamostatnit.
      

V roce 1892 již měly obě obce vlastní školy. Sa-
talické děti musely chodit nadále do Vinoře. 
A po celé to půlstoletí se objevovala snaha vy-
budovat školu v obci, ale až ve válečné době,  
v roce 1940, se podařilo dosáhnout shody všech 
občanů obce a bylo přistoupeno ke stavbě tzv. 
Kulturního domu. Tento dům v ulici K Cihelně  
č. 137 byl již od prvopočátku vyprojektován tak, 
aby zde bylo možno umístit budoucí třídy a zázemí 
školy. Stavba byla provedena firmou pánů Adama 
a Stříbrného za 360.000 Kč. Až do roku 1945 zde 
byly umístěny kanceláře obecního úřadu.“

   Celobarevná publikace 
Pamětní kniha Základní 
školy v  Satalicích obsahuje 
na 204 stranách více než 
200 barevných a 80 černo-
bílých fotografií, soupisy  
a fotografie všech žáků 
školních ročníků, fotografie 
učitelských sborů. 

Těšíme se na Vás, jste všichni srdečně zváni.

Zdislava Nováková, ředitelka školy
Libor Vrabec, autor knihy

POZVÁNKA NA AKCE

70. narozeniny  
Základní školy Satalice

Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY
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V pondělí 14. září 2015 zahájila Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) roz-
sáhlou rekonstrukci ulice K Cihelně v Městské 
části Praha-Satalice. Rekonstrukce probíhá 
podle harmonogramu stavby, zahájena byla 
výstavba kanalizace v úseku ul. Pod Garážemi 
x K Cihelně. Jde o náročnou akci, která si vy-
žádala výrazné dopravní opatření a pro obyva-
tele této i přilehlých ulic znamená významné 
omezení. Rekonstrukce však byla nutná a jsme 
rádi, že magistrát hl. m. Prahy vydělil finanční 
prostředky k její realizaci.

Celková délka opravovaného úseku měří  
650 m v profilu stávající komunikace, stavba 
bude rozdělena na tři etapy:  

1. etapa 14. 9. 2015 – 9. 11. 2015  
(Pod Garážemi – Sovákova)  

2. etapa 9. 11. 2015 – 31. 1. 2016  
(K Rybníčku – Sovákova)  

3. etapa 1. 2. 2016 – 30. 6. 2016  
– uzávěra celého opravovaného úseku 
(K Rybníčku – okraj MČ Satalice)  

      Po celou dobu výstavby bude jezdit MHD 
BUS po objízdných trasách. Náhradní auto-
busová zastávka Vlasty Buriana ve směru do 
centra Satalic je zřízena v ul. K Radonicům.

      Hlídky městské i státní policie dohlížejí na 
dodržování dopravního opatření na okolních 
komunikacích. 

Při návrhu rekonstrukce bylo přihlédnuto  
k aspektům, kterými jsou respektování ulič-
ního prostoru a  napojení na stávající komu-
nikace. Stavba se nachází v mírně zvlněném 
území, proto v průběhu opravy dojde ve vel-
ké části k zahloubení oproti stávající niveletě.  

Z toho důvodu budou provedeny přeložky in-
ženýrských sítí, které jsou situovány ve vozovce.  
Konstrukce krytu vozovek je přizpůsobena 
charakteru komunikace III. třídy a doprav-
nímu zatížení, jedná se o  konstrukci s pod-
kladem ze štěrkodrti a cementové stabilizace, 

kryt je živičný. Povrch chodníků včetně přejez-
dů bude z cementobetonové zámkové dlažby.  
      Celý prostor upravovaných vozovek, chod-
níků a ploch zeleně s obrubami i bez obrub 
bude odvodněn systémem odvodňovacích 
příkopů (nových i stávajících).

Rekonstrukce ul. K Cihelně postupuje podle plánu

Technický popis rekonstrukce komunikace dle zprávy TSK: 

STATEK MÁ NOVÉ I STARONOVÉ  
NÁJEMCE
V  souvislosti s  rekonstrukcí jedné z  budov 
v areálu statku došlo ke změně způsobu prona-
jímaných prostor. V areálu fungují noví nájem-
ci, ale pokračují i ti stávající, takže prodej hub 
spol. SAMYCO pokračuje bez omezení.

VÝSTAVBA V SATALICÍCH
Hodně diskutovaným tématem je pláno-
vaná výstavba na území Satalic. Schválena 
byla výstavba 8  rodinných dvojdomů a jed-
noho samostatného rodinného domu, kte-
rá navazuje na ul. Za Novákovou zahradou  
a K Cihelně. O dalších etapách budou vedena 
jednání s investorem, spol. Xannatos.
Investor obytného souboru Za Školkou (Rose-
novi, Rovenští) respektoval požadavky městské 
části a  do  projektu zapracoval mj. podzemní 
garážová stání i stání pro návštěvníky lékařské-

ho domu. Podmínky výstavby byly ustanoveny 
rámcovou smlouvou.

DŮM PRO SENIORY
V průběhu jarních a letních měsíců byla prove-
dena izolace zdiva budovy a kompletní rekon-
strukce rozvodů vody a výměna dvou plyno-
vých kotlů, expanzomatů a kouřovodů v domě 
pro seniory. 

OPRAVA ŠTÍTŮ ZŠ
Začátkem září byla dokončena oprava fasády 
štítů ZŠ, díky dotaci z MHMP šlo o systémo-
vé řešení se zateplením všech štítů učeben na 
hlavním traktu budovy.

KNIHOVNA V NOVÉM 
Prostory knihovny byly během jednoho prázd-
ninového víkendu nově vymalovány. Velký dík 
patří zaměstnancům knihovny za rychlé zpro-
voznění prostor pro malé i velké čtenáře.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
V  září byly spuštěny nové webové strán-
ky městské části. Jsou přehlednější a jejich 
design je přizpůsoben chytrým telefonům  
a tabletům, tak abyste všechny novinky moh-
li číst třeba při čekání na vlak nebo cestou 
z  práce. Přesto si můžete zvolit ještě i mobil-
ní verzi, která je připravena přímo pro chytré 
telefony (klikněte na zelený symbol pod er-
bem). Vedle úvodní fotografie najdete čer-
vené piktogramy, které symbolizují odběr 
informací (zvolte, pokud máte zájem o odběr 
novinek z  MČ), povinné informace o úřadu  
a elektronickou úřední desku.

PROŘEZ STROMŮ V OBOŘE
Cedule u vchodů do obory informují návštěv-
níky o tom, že stále probíhá bezpečnostní pro-
řez stromů v  oboře. Dbejte prosím zvýšené 
opatrnosti při procházkách.

NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
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Po zasloužených prázdninách  se dne 10. 9. opět 
sešla kulturní komise naší městské části, aby 
naplánovala a připravila další  kulturně-spole-
čenské akce pro naše občany. V říjnu jsme na-
vázali na tradici oblíbených akcí pro děti, které 
se těší na Lampionový průvod pohádkovým le-
sem. V době, kdy budete číst tento článek, bude 
již tato akce, doufáme, úspěšně za námi. V lis-
topadu za námi opět zavítají oblíbení „umělci 
z Prahy“, kteří nás potěšili v květnu tohoto roku 
prvním divadelním představením pro dospělé 
diváky, jež se konalo v sokolovně. Nenechte si 
ujít tuto příležitost a  přijďte se pobavit mezi 
sousedy. Na konci  listopadu, v první adventní 
víkend, společně rozsvítíme vánoční stromek 
Satalic  a zveme všechny  na příjemné předvá-
noční setkání.  

Petra Dolejšová

LISTOPAD       
HASIČSKÁ ZÁBAVA
Pro velký úspěch jarní zábavy pořádané Sdru-
žením dobrovolných hasičů se organizátoři 
rozhodli taneční večer zopakovat i v podzim-
ním období, a to v sobotu 7. 11. od 20 hodin 
v sokolovně.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
PRO DOSPĚLÉ
V pátek 20. listopadu 2015 od 19.30 hodin 
to bude kulturně žít v naší sokolovně. Kdo 
zmeškal v květnu Noc bláznů od amatérského 
divadelního spolku RIYO, má možnost zhléd-
nout jejich další komediální kus Ohrožené 
druhy, zajisté opět ve velmi osobitém pojetí. 
Vstupenky budou k dispozici opět v předpro-
deji na městském úřadě nebo přímo na místě. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
V sobotu 28. listopadu 2015 v Satalicích při-
vítáme advent a rozsvítíme vánoční strom, 
tentokrát před sokolovnou a v okolí kaple. 
A pokud vše vyjde tak, jak má, předvánoční 
atmosféru nám zpříjemní i živá hudba v po-
dání skoroprofesionálů, ochutnáme i nějaké ty 
tradiční vánoční dobroty nebo se zahřejeme  
u svařáčku. Nebudou chybět vystoupení na-
šich nejmenších. Program začíná v 15.00 ho-
din. Podrobnosti k programu upřesníme na 
plakátech a na webových stránkách Satalic.

Areál statku, který leží v historické části obce, 
začal procházet postupnou rekonstrukcí. 
V  současné době probíhá vnější rekonstruk-
ce budovy C, což je budova „bývalé správy 
statku“. Do konce roku 2015 bude mít novou 
fasádu, nová okna a novou střechu. Budova 
byla ve značně zchátralém stavu, proto muselo 
dojít ke statickému zpevnění budovy, výměně 
krovu i základové desky. Vzhledem k  dota-
cím z evropské unie i z magistrátu Hlavního 
města Prahy budou náklady na tuto akci pro 
městskou část třetinové. V příštím roce bude-
me pokračovat s vnitřní rekonstrukcí budovy. 
Rádi bychom budově našli využití pro mi-
moškolní činnost mládeže. Jednou z variant je 
Základní umělecká škola, která již v Satalicích 
působí, ale jak mnozí z vás ví, nemá dostateč-
nou kapacitu.
      V letošním roce dojde ještě k bourání bu-
dovy A2, která v minulosti sloužila jako chlév 
a sousedí se stávajícím sadem, a budovou A1, 
která je pronajata společnosti Samyco. Pro-
dejna hub Samyco v areálu zůstává a pro zá-
kazníky nadále nabízí nezměněný sortiment. 
Budovu A2 chceme ubourat na základovou 
desku a dále využívat buď jako místo k  pro-
nájmu na nerušící výrobu, nebo do budoucna 
jako pódium při pořádání různých kulturních 
a společenských akcí městské části.
      V  říjnu čekáme na rozhodnutí dotace 
z  Operačního programu životního prostředí, 
konkrétně  „Program podpory sídelní zeleně“. 
Sad je v současné době používán k  soukro-
mým účelům a potřebuje rozsáhlou údržbu. 

Proto jsme se rozhodli vytvořit veřejně pří-
stupnou zahradu, který bude sloužit všem 
občanům Satalic, ale také bude plnit doplň-
kovou funkci pro nově vznikající komunitní 
centrum.
      V areálu začínáme připravovat projekt na 
rekonstrukci budovy B bývalého chléva, která 
lemuje ulici K  Rybníčku. Chtěli bychom zde 
vystavět bezbariérové byty pro seniory, byt 
pro správce celého areálu, zároveň kryté par-
kování pro návštěvníky, případně i prodejnu či 
stravovací zařízení. Tento projekt připravuje-
me v souvislosti s očekávanou výzvou z Mini-
sterstva pro místní rozvoj „Podpora výstavby 
podporovaných bytů“. Před objektem bychom 

rádi vytvořili odpočinkovou plochu se zelení. 
V  příštím roce bychom ještě chtěli připra-
vit projekt na rekonstrukci budovy D, bývalé 
sýpky, jejíž historický ráz bychom rádi zacho-
vali. Předpokládáme, že by v  přízemí mohla 
vzniknout chráněná dílna a v patře klubovny 
pro zájmovou činnost dětí a mládeže – skauty, 
hasiče apod.
      Na celý areál statku byla v letošním roce 
zpracována objemová studie, která předpo-
kládá ještě další postupná řešení, ale ty jsou 
výhledově v řádu několika let. Pokud vás naše 
koncepce zaujala a máte k tomu další podněty 
nebo se s ní chcete blíže seznámit, domluvte si 
schůzku na úřadu městské části.

Proměna areálu statku zahájena

Kulturní podzim v Satalicích
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Vzhledem k  přetrvávajícímu zájmu rodičů 
z oblasti Vinoře, Kbel a Satalic o alternativní 
výuku pro děti na 1. stupni začala ZŠ Heřmá-
nek ve spolupráci s  lesním klubem Satalický 
pramínek připravovat od září 2016 otevření 
1. třídy s alternativním programem. Informa-
ce  o této třídě, zápisu atd. získáte prostřednic-
tvím e-mailu praminek.satalice@gmail.com 
nebo kontaktujte zastupující osobu projektu 
Lenku Belcherovou, tel.: 777 204 433. 
Informační schůzky pro rodiče budou probí-
hat v termínech pátek 6. 11., 4. 12., a 14. 1. 
2016 vždy od 18 h. v  prostorách Satalického 
pramínku v MŠ U obory.

V  květnu jsem se zúčast-
nila měsíční stáže v  Anglii 
(Portsmouth), kterou jsem 
mohla absolvovat díky pro-
gramu Erasmus + a škole 
OA Praha v Satalicích, kte-
rou navštěvuji. 
      Pracovala jsem ve firmě 
Source Technical Services 
Ltd, která se zaměřuje na 
IT služby pro firmy a zpro-
středkování všech kance-
lářských strojů či prostřed-
ků, které jsou potřeba pro 
zavedení služeb.
Naučila jsem se hodně no-
vých věcí a základní práci 
v  účetnictví. Naučila jsem 

se, jak řešit problémy, jak 
pracovat v systému, jak jed-
nat s klienty. Zlepšila jsem 
se díky tomu v cizím jazyce 
a naučila se základní fráze 
ve vybraném oboru.
      Z grantu jsme měli hra-
zenu dopravu, stravu, uby-
tování, letenky, samotnou 
stáž a pojištění. 
Připravovali jsme se na stáž 

chozením na přípravné 
kurzy vedené v  naší škole 
nad rámec vyučování.
      Stáž se vydařila a jsem 
ráda, že jsem jela. Poznala 
jsem novou kulturu a zvyky 
i pracovní prostředí. Všich-
ni byli milí a ochotní mi 
v novém prostředí pomoct.   

Markéta Hlubková

Prázdniny utekly jako voda, i když té vody 
v  létě moc nebylo. Ale že jsme se na sebe už 
všichni těšili! Přišla spousta nových dětí, no-
vých kamarádů, které my nejstarší budeme 
učit na zahradě, s čím si můžou hrát, na co 
mají dávat pozor, aby se nezranili, naučíme 
je, že nemají rozbíjet hračky, a spoustu jiných 
věcí. Naučí se od paní učitelek, jak se oblék-
nout, najíst, naučí se spoustu písniček, budou 
umět barvy, počítat, naučí se vyprávět, co za-

žili, poslouchat pohádky tak jako my děti ze 
třídy Motýlků, Berušek, Koťátek a Rybiček. Ty 
nejmladší přišly do třídy Kuřátek, hodně no-
vých dětí přišlo i do třídy Rybiček. Ve školce 
je spousta kroužků, letos i pro tříleté a čtyř-
leté.  Bude to bezva, jak si zase spolu budeme 
všichni užívat na divadelních představeních, 
potkávat se na zahradě a společně si hrát, ať 
jsou nám tři, nebo šest let. Všichni se budeme 
znát a bude nám spolu moc fajn. 

Třída Motýlků  
a jejich paní učitelky  

Již  tradičně  obě  šesté  třídy  vyrazily  k  Jinolic-
kým rybníkům na adaptační kurz, kde žáci po-
mocí her a sportovních aktivit upevňovali vzta-
hy se svými spolužáky.

Sataliáda  je  sportovní  akce,  kdy  skupiny  se-
stavené  z  žáků  1.  až 9.  tříd  reprezentují  jed-
notlivé  evropské  země  svými  sportovními 
výkony.

První školní den byla naše škola zase plná. Paní ředitelka s paní starostkou slavnostně zaháji-
ly nový školní rok, deváťáci šli ruku v ruce s prvňáčky, rodiče fotili a starší spolužáci všechny po-
vzbuzovali potleskem.

Alternativní  
1.třída  
v Satalicích při 
ZŠ Heřmánek

STUDENTSKÁ STÁŽ  
V PORTSMOUTHU

Kluci, holky, 
hurá do školky!

Základní škola v akci
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Zimní období s sebou přináší nutnost vytápění budov. Těm, kteří občas zatopí 
v kamnech, by neměla uniknout informace, že pálení jakéhokoliv odpadu je ze 
zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) i z obecně závazné vyhlášky hlavního 
města Prahy (vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP) zakázáno. Týká se to tedy i odpadu 
ze zeleně. Pálit je možné čisté a suché dřevo, které se použije jako palivo (v kam-
nech, v ohništi). V tomto případě nejde o pálení odpadu, ale paliva. Podle zákona  
o ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) je možné pálit bioodpad v obcích, kde jsou pod-
mínky stanoveny obecně závaznou vyhláškou. Hlavní město Praha však tako-
vou vyhlášku nevydalo. Žádáme proto všechny o dodržování zákona a zejména  
o ohleduplnost vůči svým sousedům.

V některých ulicích se rozmohlo 
parkování na chodníku v takové 
míře, že chodci musí chodit po 
silnici. Žádáme proto všechny, 
aby svá vozidla parkovali na svých 
pozemcích, vyznačených stáních 
nebo tam, kde je to povoleno, tak aby byla zajištěna bez-
pečnost procházejících.

Velkoobjemový odpad 
4. 11., 14 - 18 h, K Pyramidce, 21. 11., 9 - 13 h, Zahrádkářů,  
9. 12., 14 - 18 h, K Hluboké cestě

Rostlinný odpad
24. 10., Zahrádkářů, 14. 11. K Hluboké cestě, vždy 9 - 12 h

PÁLENÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ PARKOVÁNÍ NA  
CHODNÍKU

Přistavení kontejnerů
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Letošní velká sucha nám oddá-
lila plánovanou výsadbu stromů  
a keřů v místním projektu „Zelené 
Satalice“. Na přelomu října a listo-
padu provedeme nejen dosadbu 
stromů, ale i rozsáhlou údržbu již 
vysazené zeleně tří vytipovaných 
ulic. Nevhodně zvolené keře skal-
níku dusí stávající stromy, ale jsou 
živnou půdou pro plevele, které je 
přerůstají. V  rámci projektu bude 
obnoven travní porost u Domu 
seniorů a místo osázeno drobný-
mi kvetoucími trvalkami. Nový 
vzhled dostane i kruhový objezd.
      Do projektu se zapojily místní 
firmy, kterým není lhostejné okolí 
městské části. Rádi bychom tím-
to poděkovali těm, kteří přispěli 
finanční částkou, a to společnos-
tem: Safemed, Yam, Audiolight, 
2e kompresory, Kamat, Civop, 
Koutex, Landia, Xannatos, Účto. 
Děkujeme také manželům Kapla-
novým za finanční podporu.
      Díky nim budou vysázeny ná-

sledující stromy: lípa srdčitá, jinan 
dvoulaločný, višeň křovitá, hrušeň 
okrasná. Listnaté keře: dřišťál červe-
ný, vřesovec pleťový, růže polyantka, 
mochna křovitá, kalina Davidova, 
jasmín nahokvětý. Trvalky a trávy: 
ozdobnice čínská, dochan psárkovitý, 
rozchodník ostrý a rozchodník.
Další sponzoři se zapojili do projektu 
přímou realizací a následnou údrž-
bou (patronátem), a to firmy: Pragis, 
Tezas, Zahradnictví Čech, Drupol, 
Základní škola Satalice.
      Do projektu byly zahrnuty i parky 
a hřiště. V letošním roce park Budo-
vatelská, hřiště v Kemrově ulici. Hři-
ště má již opraveny panty u branek 
a nový plot. V  těchto dnech dojde  
i k  opravě nedaleké zídky. Prosíme 
rodiče, aby dohlédli i na své děti, ať 
nám opravené prvky dlouho vydrží  
a další finanční prostředky mohou 
být směřovány například k nákupu 
nových prvků a výsadbě i údržbě ze-
leně.

Po letních prázdninách, kdy byla vymalována knihovna,  
Vás znovu zveme k návštěvě.
V pondělí 15 až 17, ve čtvrtek 9 až 11 a 16 až 18 hodin.

Podzimní práce na projektu „ZELENÉ SATALICE“

Pozvání do knihovny
inzerce
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ODDÍLY Pro koho  
je určen:

Kdy se 
schází:

Kontakt:

Rodiče a děti

Děti 1,5-3 roky v  
doprovodu dospělého

 Čt 9:30 - 10:30
 10:40 - 11:40

Míša Vodová (720 426 981)

Děti 3-4 roky v  
doprovodu dospělého Čt 16:00 - 17:00

Katka Mlčochová (723 359 904)

Předškoláci od 4 let Čt 17:00 - 18:00

Mini-tenis Děti 3-8 let

Po 14:00 - 18:00 
St  13:00 - 17:00
Čt  15:00 - 16:00 
Pá 15:00 - 18:00 

Milan Písařík (777 337 587)

Gymnastika pro 
radost

Děti 5-9 let Út 16:00 - 19:00 Jarmila Pádivá (737 510 391)

Hrajeme si s míčem Děti 5-7 let St  17:00 - 18:00 Petr Vydra (603 214 543)

Volejbal děti Děti 10-14 let Pá 18:00 - 19:30
Aleš Vosáhlo (608 435 960)

Jovana Sádlová (606 600 771)

Atletická přípravka
Děti bez rodičů 

4-6 let Út 14:45 - 15:30 Radka Hřebíková (728 557 718)

Míčové hry  
v angličtině Děti 6-13 let Po 18:00 - 19:00

Robert J. Woodard 
(773 566 382)

Rekreační volejbal Dospělí Pá 20:00 - 22:00 Milan Písařík (777 337 587)

Sportovní volejbal Dospělí
Út  19:30 - 21:30
Ne 18:00 - 20:00 Dan Novák (607 789 232)

Volejbal Motýlek Dospělí Ne 16:00 - 18:00 Jovana Sádlová (606 600 771)

Kondiční gymnasti-
ka a body-building Dospělí

Po 20:00 - 21:00,
Čt  20:00 - 21:00

Blanka Nejedlá (776 728 344)

Sebeobrana Dospělí St 19:00 - 21:00 Jaroslav Varadi (286852707)

Nohejbal Dospělí So 17:00 - 19:00 Jirka Kolář  (734 146 766)

Softbal Neomezeno So 15:00 - 17:00
Ne 14:00 - 16:00

Petr Pecher (732 708 455)

Zdravotní cvičení Dospělí Po 19:00 - 20:00
Čt  19:00 - 20:00

Soňa Paulová (603 787 203)

Sokol Satalice

ANGLICKÝ PROGRAM PRO 
ŽÁKY 8. A 9. ROČ. ZŠ 

 Od druhé poloviny září otvíráme další ročník anglického  
programu pro žáky 8. a 9. roč. ZŠ.  

Jde o výuku 2x týdně odpoledne (časově upravíme dle rozvrhů 
ZŠ a kroužků). Vyučujeme 2 hodiny anglické gramatiky,  
1 hodinu konverzace a 2 hodiny anglického předmětu  

Podnikání, vyučovaného na PC v AJ. Není nutná velmi dobrá 
vstupní znalost AJ.  

Žáci jsou po absolvovaném studium automaticky přijímáni na 
4leté maturitní studium.  

Studium je ukončeno mezinárodním anglickým  
certifikátem.  

Určeno pro ty, co si chtějí zlepšit angličtinu a baví je počítače. 

Těšíme se na Vás.

Obchodní akademie Praha 9 – Satalice 
www.oapraha.cz, tel.: 286857164

inzerceinzerce
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