
Milí čtenáři Satalického 
zpravodaje,
jsou změny, které přijí‑
máme s nadšením, a na‑
opak ty, které nám potě‑
šení nepřinesou. Rádi 
bychom informovali 
zejména o těch prvních, 
protože neradostných 
událostí bývají ostatní 
média víc než plná.
Věříme, že pro větši‑

nu z vás přinášíme pozitivní zprávu k vedení 
autobusových linek přes Satalice  – po něko‑
lika letech se totiž vracíme k osvědčené trase 
z  Černého Mostu do Holešovic, což zname‑
ná nejen časté spojení s žádanými lokalitami 
(metro C, Prosek, Bulovka), ale také jednotné 
nástupní místo pro cestování směrem z cent‑
ra – Rajská zahrada. Častější spojení např. do 
Hloubětína může některým cestujícím chy‑
bět, na vedení linek se však musely shodnout 
všechny dotčené městské části a těší nás, se to 
podařilo a společnost Ropid ve velké míře vy‑
hověla našim požadavkům.
Spousta nových zajímavých informací ten‑
tokrát přichází z  oblasti školství. V  základní 
škole se děti účastní projektu, při němž sledují 
mikroklima Satalic, a přinášejí vám svá zjiště‑
ní a  závěry. Přetřásaným tématem letošního 
podzimu jsou změny ve školní družině – na‑
bízíme tedy pohled na toto téma očima jejího 
vedení. Zásadní změnu znamená školní rok 
2016/2017 také pro Základní uměleckou školu 
Marie Podvalové, která své satalické působiště 
přesunula ze skromných prostor hájenky do 
nově otevřené zrekonstruované budovy v ul. 
K Rybníčku, kde má k dispozici osm zcela no‑
vých učeben pro vzdělávání dětí v hudebním 
a výtvarném oboru. A nezapomínáme ani na 
naše seniory – obchodní akademie zve všech‑
ny studenty starší věkem, ale mladé duchem 
ke studiu v  tzv.  univerzitě třetího věku. Paní 
PaedDr. Eliška Pospíchalová, zřizovatelka ško‑
ly a  patronka univerzity, připravila zajímavé 
přednášky na různá témata, která jistě osloví 
všechny zvídavé posluchače.

Krásné podzimní dny, které si můžete zpestřit 
mnoha kulturními akcemi, vám přeje

Milada Voborská
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8. 10. POTKALI SE U KOLÍNA – třetí koncert 
na školním dvoře OA – k tanci i poslechu, hudba 
všech žánrů. Od 19 hod. 

9. 10. POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE s kouzel‑
nými postavičkami, soutěže pro malé děti,  
od 15 hod. na hřišti u skautů.

20. 10. NÁMOŘNÍCI BEZ LODÍ – úvodní 
přednáška univerzity 3. věku – od 10 hod.  
v Obchodní akademii

21. 10. KOMEDIE OSKAR v sokolovně v podá‑
ní spolku RiYo od 19.30 hod.

11. 11. LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
S OHŇOSTROJEM a možná i husou a dobrým 
vínem, od 18 hod., více info na str. 10.

19. 11. HASIČSKÝ BÁL pro velký úspěch opět 
v sokolovně, hraje skupina Podvraťáci.

25. 11. KONCERT MARIKA SINGERS rovněž 
pro velký úspěch znovu v Satalicích, tentokrát son‑
gy s vánoční tematikou, od 19.30 v sokolovně.

26. 11. ADVENTNÍ ODPOLEDNE 
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
předvánoční dílny, zdobení perníčků, výstava betlé‑
mů, různé vánoční drobnosti k zakoupení, hudební 
vystoupení satalických dětí před kapličkou, závě‑
rečný koncert v  kapličce a  rozsvícení vánočního 
stromu.

Od 15. října dojde v severovýchodní části Prahy 
k podstatné změně tras řady autobusových linek, 
které by měly primárně řešit nejdůležitější kapa‑
citní problémy spojené s  novou bytovou výstav‑
bou, ale také současně splnit většinu požadavků 
místních městských částí. Satalic se tato plánovaná 
změna dotkne v podobě výraznější úpravy téměř 
všech autobusových linek vedených naší městskou 
částí.
Nejdůležitější změnou pro Satalice je sjednocení 
nástupního a výstupního místa u stanice Rajská 
zahrada na trase metra B na budoucí lince 201, 
která nahradí svazek současných linek 202 a 186. 
Ty odjížděly střídavě od dvou různých stanic metra 
B, z Rajské zahrady a z Hloubětína, což pro většinu 
obyvatel Satalic nebylo právě komfortní. Nově tedy 
bude současná linka 201 vedena po trase Černý 
Most – Rajská zahrada – Hutě - Satalická obora – 
Kbely – Staré Letňany – Tupolevova – Letňany 
C – Poliklinika Prosek – Střížkov – Nemocnice 
Bulovka – Nádraží Holešovice. Naše městská část 
tak opětovně po čtyřech letech získá častější spoje‑
ní do Kbel a hlavně také neustále poptávané přímé 
spojení s oblastí Proseka včetně místní polikliniky 
a  s  nemocnicí Bulovka. Intervaly v  ranní špičce 
budou 6 min., dopoledne 15 min., odpoledne 
7,5 min., večer 10 minut, v pozdních večerních 
hodinách 20 minut a o víkendech 15 minut.
Současná linka 202 již nebude do Satalic zajíždět, 
od zastávky OC Čakovice bude přetrasována přes 

Miškovice na kbelskou vlakovou zastávku, kde 
bude ukončena. Autobusová linka 186 v nynější 
trase z Hloubětína na Satalickou oboru bude z dů‑
vodu aktuálního nižšího využití, ale hlavně i díky 
novému vedení linky 201 s krátkými intervaly zce-
la zrušena. Spojení Hloubětína a Lehovce se Sata‑
licemi bude v částečné podobě nadále zajišťováno 
novou linkou 396 z Hloubětína přes Satalice do 
Přezletic, která nahradí linku 386 jezdící v  této 
chvíli pouze v  úseku Nádraží Satalice  – Vinoř  – 
Přezletice.
Drobná změna potká také linku 269, z důvodu 
krátkých šestiminutových ranních intervalů linky 
201 v pracovní dni v obou směrech na metro B i C 
budou zrušeny ranní vložené spoje v úseku Satali‑
ce – Letňany. Linky 376 z Letňan přes Satalice do 
Brandýsa nad Labem se dotkne jediná změna, 
a to ve směru do Letňan linka nebude zajíždět na 
Satalickou oboru.
Na závěr dodejme ještě jednu pozitivní zprávu 
z oblasti železniční dopravy. Od 11. prosince při‑
bude v pracovní dny v nejvytíženější ranní doprav‑
ní špičce mezi sedmou a osmou ranní další želez‑
niční spoj linky S3 na Hlavní nádraží a dále bude 
i o víkendech v celém úseku linky S3 Praha Vršo-
vice – Praha Satalice – Všetaty zaveden hodinový 
interval. Satalice tak budou mít víkendové spojení 
ve dvouhodinovém intervalu nejen ve směru Mla‑
dá Boleslav, ale nově i s Mělníkem.

POZVÁNKA NA AKCE

AUTOBUSY   staroNOVĚ!

Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY
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Po rekonstrukci ul. K Cihelně se během prázdnin 
úspěšně podařilo provést rekonstrukci ul. Za No-
vákovou zahradou. Změnu přivítali nejen moto‑
risté, ale i cyklisté, kteří byli výlukou omezeni na 
cyklostezce A 44.

Koncem července byla také dokončena sanace 
nosného zdiva a výměna dřevěné mostovky na 
přemostění ČD na trati 070 Vysočany – Všetaty. 
Zděné prvky podél vozovky mostku, poničené 
graffiti, byly na náklady městské části vyčištěny.

Nejvíce nás tíží stav ulic Budovatelská a K Rado‑
nicům. Tyto komunikace jsou nyní v  územním 
řízení, byla získána všechna potřebná stanoviska 
k jeho zahájení. Po následném posouzení na sta‑
vebním úřadu bude zpracována dokumentace 
pro stavební povolení, ve které musí být zapra‑
covány připomínky dotčených orgánů. Jedná se 
například o požadavek na provedení hydrogeolo‑
gického průzkumu, kamerových zkoušek kanali‑
zace. Po jejich objednání, zpracování a výstupech 
se projektová dokumentace opět upraví. Následně 
se budou opět všechny dotčené orgány vyjadřovat 

k tomuto stupni projektové dokumentace. Ačko‑
liv nás čeká ještě dlouhá cesta, pevně věříme, že 
budeme v dohledné době rekonstruovat.
Mezi další připravované akce patří příprava ob‑
novení povrchu ul. K  Radonicům v  extravilánu 
městské části (jednosměrná komunikace k první 
křižovatce směrem na Radonice) a rekonstrukce 
ulice U Arborky před sportovním areálem.
Akce jsou financovány z MHMP, zpracovávány 
především na odboru technické vybavenosti, 
a také na TSK, s oběma subjekty intenzivně spo-
lupracujeme a děkujeme za vstřícnost.

Každá změna využití nebo rekonstrukce budov 
vyžaduje projektovou přípravu, která je spojena 
s prověřením stávající situace, získáním stanovis‑
ka dotčených orgánů a především časem nutným 
k jejich zajištění. Proto jsme od loňského roku za‑
čali připravovat i projekty na investice ve středně‑
dobém horizontu.
V letošním roce byla zpracována změna užívání 
u budovy C na ZUŠ (budova C) v ulici K Ryb‑
níčku 8, která byla zároveň úspěšně dokončena 
a zkolaudována. Provoz byl zahájen v září.
Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci 
bývalé sýpky (budova D), která bude využívána 
jako komunitní centrum. Máme zažádáno o do‑
taci z evropských fondů a jednáme s MHMP o fi‑
nanční spoluúčasti.
V letošním roce ještě zpracujeme studii provedi-
telnosti na budovu F, která navazuje na bývalou 
sýpku. Záměrem je rekonstrukce budovy s úpra‑
vou vnitřních příček na 6 malometrážních bytů 

pro seniory. Městská část objednala ověřovací 
studii hasičské zbrojnice v areálu ulice Dřevařská 
398. Na studii bude navazovat další stupeň projek‑
tové dokumentace, který v souladu se záměrem 
podpory jednotek dobrovolných hasičů na území 
hl. m. Prahy zadá a bude financovat odbor tech‑
nické vybavenosti MHMP. Je příslib i následného 
100% financování rekonstrukce budov a přístav‑
by, která bude sloužit jednotce dobrovolných ha‑
sičů v Satalicích.
Připravujeme projekt revitalizace fotbalového 
hřiště ve Sportareálu, o kterou bychom chtěli po‑
žádat v rámci grantů MHMP určených pro sport 
v  příštím roce. V  neposlední řadě máme zájem 
zlepšit prostředí a energetickou náročnost v Zá-
kladní škole Satalice, zejména ve třetím nadpod‑
laží, kde dochází k nežádoucí tepelné zátěži tříd.
V letošním roce byla vybudována následující hři‑
ště a sportoviště:
• Hřiště pro nejmenší s  vodními prvky a  pít-

kem, které se nachází přímo v  areálu mateřské 
školky a je určeno pouze dětem ze školky. Investici 
realizovala MŠ.
• Multifunkční hřiště u skautů v ulici U Obory je 
určeno pro všechny věkové kategorie. Dopoledne 
bude sloužit dětem z MŠ, odpoledne může být vy‑
užíváno staršími dětmi, teenagery a dospělými na 
volejbal nebo hokejbal. Provoz hřiště bude zveřej‑
něn a vyvěšen na hřišti i na webových stránkách 
městské části.
• V lesoparku byly instalovány dvě dřevěné fot-
balové branky, které vytvořily přírodní plácek na 
fotbal. Na další loučce byly nově osazeny i wor-
koutové prvky určené sportovcům od 15 let k po‑
silování (pro mladší v doprovodu s dospělými).
Evidujeme žádost o osazení ping ‑pongového sto‑
lu, hledáme pro něj vhodné umístění. Pokud máte 
další podněty pro zvýšení variability sportovních 
ploch, rádi je zařadíme do dalších projektových 
příprav pro následující rok.

V souvislosti s připravovanými rekonstrukční‑
mi pracemi v areálu společnosti Flaga proběhlo 
24.  8.  2016 setkání vedení MČ Praha Satalice 
s jednatelem společnosti Flaga Ing. Pavlem Po‑
lákem a zástupcem MHMP odbor bezpečnosti 
paní Cyrusovou.
Společnost Flaga bude v podzimních měsících 
likvidovat některé nádrže na plyn, které budou 
následně odvezeny do šrotu. Flaga zvolila takové 
technologické postupy, aby nezatěžovala občany 
Satalic úniky plynu při manipulaci. Technologie 
využívá průmyslové kompresory na odsávání 
zbytkového plynu, celý proces je zdlouhavější 
a finančně náročnější. Tuto činnost můžete vidět 
při Dni otevřených dveří, který se bude konat 
12. 11. 2016. V rámci této akce si mohou zájem‑
ci prohlédnout areál Flagy. Mohou vidět plnění 

lahví a za příznivého počasí i polévání stanoviště 
manipulujícího s LPG, plnění autocisteren. Spo‑
lečnost Flaga chce názorně předvést dodržování 
všech nezbytných předpisů pro bezpečný pro‑
voz nakládání s plynem.
Ačkoliv se areál z  vnějšího pohledu zdá zane‑
dbaný, společnost Flaga v  současné době re‑
konstruuje rozvody vody na polévání ležatých 
zásobníků plynu a připravuje projekt na kom‑
pletní rekonstrukci rozvodů vodovodního po‑
trubí v celém areálu. Snaží se využívat moderní 
technologie. Její investice vedou především ke 
zvýšení bezpečnosti.
Požádali jsme vedení Flagy o prověření podnětu 
našich občanů, zda nájemci Flagy nenakládají 
v areálu s otevřeným ohněm. Byli jsme ujištěni, 
že nedochází v současné době v areálu ke svá‑

ření, ani jinou manipulací s otevřeným ohněm. 
Tato činnost je povolena s písemným souhlasem 
a zvláštním povolením, které musí být v souladu 
s dokumentací ochrany před výbuchem.
Společnost Flaga má zájem zlepšovat život‑
ní prostředí i  bezpečnost v  naší městské části, 
především zvýšit bezpečnost instalací čidel na 
monitorování úniků plynu napojených přímo 
na integrační zásahový systém, při manipulaci 
s plynem využívat moderních technologií a tím 
méně zatěžovat ovzduší a také zlepšit komuni‑
kaci s městskou částí. Zároveň se Flaga zapojila 
do projektu Zelené Satalice a věnovala městské 
části částku 20.000 Kč, která bude použita na 
výsadbu zeleně.

FLAGA V SATALICÍCH

STAV SILNIC V SATALICÍCH SE OPĚT ZLEPŠIL

PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ A REALIZOVANÉ
Před... ... po vyčištění.
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Symbolické slavnostní otevření školy v nové, zre‑
konstruované budově v areálu bývalého statku, 
ul. K Rybníčku 8, proběhlo v pátek 2. září. Dopo‑
ledne byli pozváni všichni, kteří pomohli k ob‑
nově  budovy  – zastupitelé, starostové okolních 
městských částí, architekti,  zástupci stavebních 
firem a další, díky nimž mohla být rekonstruk‑
ce  realizována. Účast přijaly i  radní magistrá‑
tu hl. m.  Prahy paní Jana Plamínková a  Irena 
Ropková, jejichž podpora byla pro náš  záměr 
důležitá a kterým jsme chtěly ukázat, že finance 
z  rozpočtu města  nebyly vynaloženy zbytečně. 
Odpoledne byly dveře otevřeny veřejnosti. Zahá‑
jení proběhlo za účasti skvělého virtuosa Jarosla‑

va Svěceného, který ukázal trochu ze svého mis‑
trovství a popřál dětem mnoho štěstí a úspěchů 
v hudebním světě. Na houslového mistra navázal 
flétnový soubor.
Výborný catering po celý den zajistila Střední od‑
borná škola a učiliště Čakovice.
Děkujeme společnosti AUDIOLIGHT za zapůj‑
čení a instalaci techniky.

2. září 2016 se stalo významným datem pro zá‑
kladní uměleckou školu Marie Podvalové, která 
má hlavní budovu v Praze ‑Čakovicích, zámek.
Připravujeme mimořádně nadané jedince na stu‑
dium ve středních a vysokých školách umělecké‑
ho nebo pedagogického zaměření, ale i na nepro‑
fesionální činnost.
Vedení městské části Praha ‑Satalice se povedl 
v pravdě husarský čin, během tří měsíců zrekon‑
struovat a připravit pro umělecké vzdělávání bu‑
dovu v bývalém statku, K Rybníčku 8/2. K dispo‑
zici je 10 krásných učeben, včetně víceúčelového 

sálu na kon‑
certy, výstavy, 
p ř e d n á š k y 
a  další slav‑
nostní akce. 
Prostory jsou 
odhlučněny, 
ideální prostře‑
dí pro výuku 
hry na hudební 
nástroje. Přijí‑
mací výběrové 
řízení se kona‑
lo již v červnu. 
O  studium byl 
velký zájem, 
který převy‑

šoval naše kapacity. Škola nabídla kromě hry na 
hudební nástroje: klavír, keyboard, flétnu, zobco‑
vou flétnu, klarinet, saxofon, kytaru, housle, bicí 
nástroje a zpěv také nově výtvarný obor, kde se 
žáci během studia seznámí se všemi výtvarnými 
technikami. V  budoucnu bychom rádi otevřeli 
i taneční obor.
Odloučené pracoviště neboli pobočku bude na‑
vštěvovat 160 žáků a studentů. Vedoucím řídícím 
pracovníkem je Mgr. Pravomila Vyklická, zástup‑
kyně ředitelky, výtvarnice s  bohatou uměleckou 
i pedagogickou praxí, sama vzorem pro své žáky. 
Její obrazy jsou sou‑
částí výzdoby ča‑
kovického zámku 
a  budou jistě časem 
vystaveny i  v  nové 
budově.
Vážení čtenáři sata‑
lického zpravodaje,
je příjemné potkat 
komunální politiky, 
kteří pochopili, že 
podporou umělec‑
kého vzdělávání se 
formuje počáteční 
vztah k  umění jako 
součásti každoden‑
ního života, vztah 

a úcta ke kulturním hodnotám a tradicím. Trou‑
fám si říci, že školy našeho typu prohlubují, tak 
potřebnou, kulturnost celého národa.
Přeji všem žákům a  studentům hodně radosti 
z  hudby, nekončící fantazii při realizaci výtvar‑
ných prací. Budeme se setkávat na koncertech 
a  výstavách a  věřím, že naše působení obohatí 
kulturní a společenský život v Satalicích.

Ivana Heřmánková
ředitelka ZUŠ Marie Podvalové

V  minulém zpravodaji jsme informovali o  možnostech čerpání 
dotací na zahradní kompostéry. Ohlas byl příznivý – o kompostér 
projevilo zájem 90 satalických občanů. Tento počet však nestačil na 
možnost získání dotace (byl to přibližně poloviční počet, který by‑
chom museli splnit v jednom z kritérií žádosti o tuto dotaci). Další 
dotační tituly budeme i nadále sledovat. Anketní lístky mohou být 
použity pro další analýzy v oblasti zpracování odpadu v naší měst‑
ské části. Děkujeme za projevený zájem, jakmile se objeví další do‑
tační titul, který by byl pro nás využitelný, budeme vás informovat. 
S nadcházejícím zimním obdobím připomínáme tzv. kotlíkové do‑
tace na výměnu kotlů, které zajišťuje magistrát hl. m. Prahy (www.
kotlikovedotace.cz).

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V SATALICÍCH

OTEVŘELI JSME NOVOU ŠKOLU

ANKETA KOMPOSUTEJE? 
– VYHODNOCENÍ

inzerce



Satalický zpravodaj / říjen 2016

www.satalice.cz4

1. září byl zahájen školní rok novou ředitel‑
kou školy Mgr. Ivetou Horáčkovou. Pedago‑
gický sbor je úplný, všechny třídy byly umís‑
těny do školy bez nutných stavebních úprav. 
Vzhledem ke stávající kapacitě školní družiny  
(150 žáků), která je vzhledem k  velkému 
zájmu rodičů o umístění dětí nedostatečná, 
zažádala ředitelka školy o  její navýšení pro 

školní rok 2017/2018 (je nutné žádat vždy 
rok dopředu) a zároveň požádala o výjimeč‑
né navýšení družiny v co nejbližším termínu.
Obec Jenštejn buduje spolu s obcemi Přezle‑
tice a  Podolanka tzv.  svazkovou školu, její 
otevření v  optimistické variantě směřuje 
k září příštího roku. Obec Radonice se v re‑
akci na nastupující silné ročníky rozhodly 

oživit myšlenku vzniku nové školy a  jedna‑
jí s  vedením Středočeského kraje a  MŠMT 
o  zřízení vlastní školy. Městská část Praha‑
‑Satalice tyto kroky podporuje a přeje sou‑
sedním obcím rychlou projektovou přípravu 
a bezproblémovou realizaci nových škol‑
ských zařízení.

Vážení rodiče,
jistě jste si všimli změn, které probíhají v or‑
ganizaci práce školní družiny. Školní družina 
je školní zařízení pro zájmové vzdělávání. 
Poskytuje účastníkům naplnění volného času 
zájmovou činností a aktivitami zaměřenými 
na různé oblasti. Předkládá náměty k rozvíje‑
ní nadání a ke kvalitnímu prožívání volného 
času. Nemá za úkol pokračovat ve školní vý‑
uce a není také sociální služba – hlídání dětí.
Rádi bychom v  letošním roce připravili pro 
vaše děti program, který by splňoval poža‑
davky pro činnost školní družiny dané Škol‑
ním vzdělávacím programem školní družiny 
a  hlavně byl přínosem pro vaše děti. Rádi 
bychom s dětmi navštívili divadelní a filmová 
představení, solnou jeskyni, knihovnu, plánu‑
jeme výlety do blízkého i trochu vzdálenější‑
ho okolí Satalic.
V září jsme podnikli několik výprav do Sa‑

talické obory, díky hezkému počasí jsme zde 
mohli využít prostor pro pohybové aktivity 
i poznávání přírody. Začali jsme prozkoumá‑
vat i blízké okolí školy, pilně se připravujeme 
na drakiádu a  již jsme sklidili hrušky, které 
si rodiče mohou prohlédnout jako výzdobu 
u vchodu do školní družiny.
Velkou změnou, která nastala, je označení 
neveřejného prostoru v  družině. Do tohoto 
prostoru není umožněn přístup rodičům. 
Toto opatření bylo přijato z důvodu zajištění 
co možná nejvyšší bezpečnosti vašich dětí. 
Bohužel prostory školní družiny nejdou za‑
bezpečit jiným způsobem, aby se do školy 
nedostaly nežádoucí osoby, které by se moh‑
ly pohybovat i  v  ostatních prostorách školy, 
a ohrozit tak vaše děti.
Děkujeme za pochopení a vaši podporu.

Bc. Eva Matoušková, zástupkyně ředitelky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vzpomínáte na svůj první školní den?  Byli jsme 
zvědaví, co nás v té škole vlastně čeká, těšili jsme se 
na staré i nové kamarády, vědomosti, zážitky. Ak‑
tovka byla skoro větší než my. Že sedět ve školní 
lavici, plnit si všechny své povinnosti, nezabloudit, 
na nic nezapomenout, nebude žádná legrace? To 
ano, ale přesto jsme se asi všichni nemohli prv‑
ního školního dne dočkat. I naše základní škola 
přivítala 79 prvňáčků, kteří se neuvěřitelně těšili, 
až se konečně budou „doopravdy učit“. Jak celý 
slavnostní den probíhal? Podívejte se na videozá‑
znam a fotografie na webových stránkách školy.
A jak vypadají první dny našich nejmenších? Děti 
si rychle zvykly na prostředí školy, poznaly její 

okolí a věnovaly se různým zajímavým činnos‑
tem. V českém jazyce se seznamují s  písmenky 
velké tiskací abecedy a listují stránkami ve Čtení. 
Denně kreslí zakroucené šnečky, kopce a údolí, 
tečky, čárky i obloučky. V matematice poznávají 
číslice do pěti a počítají s velkou chutí. Dovedou 
vyprávět nejen o škole, ale i o zvířátkách, o domo‑
vě, zážitcích z prázdnin, prostředí školy jim vůbec 
není cizí. A co teprve sportovní Sataliáda? To bylo 
něco!
Tak milí prvňáčkové, ať se vám ve škole daří! A ať 
se do školy těšíte co nejdéle!

Za učitelky prvních tříd
Mgr. Radka Uhlířová

„Ahoj!“ „Čau, jak bylo?“ „Dobrý, ale krátký.“
Taková normální předehra začátku školního 
roku  – radostné výkřiky, objímání, sdělování 
prázdninových zážitků. Jenže pak zazněla státní 
hymna v  živém podání operního pěvce a  záro‑
veň nového pedagoga pana Andreje Beneše a od 
té chvíle se slovo „nový“ v naší škole skloňuje ve 
všech pádech: Paní starostka představila novou 
paní ředitelku, ta nové učitele, nové paní učitelky 
uvítaly nové prvňáčky, letos nově ve třech třídách. 
A pozor – ani jeden z těch osmdesáti prvňáčků 
neplakal. Celé uvítání je zachyceno kamerou a ve‑
řejnosti zpřístupněno na webových stránkách 
školy.
Mnohé bude v  tomto školním roce nové. Jsme 
trochu napjatí očekáváním, ale hlavně odhodlaní 
pustit se do práce. Přejme si, ať se všichni ve ško‑
le cítí dobře, ať se deváťákům povede připravit se 
důkladně k náročným přijímacím zkouškám na 
vysněné školy a ať se na ně dostanou, prostě ať jde 
všechno jako na drátkách!

Mgr. Alena Maturová

Ve dnech 5. až 7. září 2016 se žáci šestých tříd zú‑
častnili adaptačního kurzu ve Varvažově. Cílem 
bylo seznámit se s  novými třídními učitelkami 
a stmelit kolektivy obou tříd. Vedle teambuildin‑
gových her navštívili žáci i zážitkový park Země‑
ráj, kde se seznámili se životem našich předků 
a současně si vyzkoušeli, jak se žilo ve středově‑
kých vesnicích. Na chvíli se ze všech stali i archeo‑
logové. Ani závěrečná dobrodružná cesta zpět 
nenarušila hezké společné zážitky.

PRVŇÁČKOVÉ VE ŠKOLE„NOVÝ“ ZAČÁTEK 
ŠKOLNÍHO ROKU

ADAPTAČNÍ KURZ 
ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

PaedDr. Mgr. Hana Čechová, Mgr. Markéta Musilová, Mgr. Ivana Vočková
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Žáci 9. ročníků se účastnili projektu Mi‑
kroklima okolí školy. Studenti byli vedeni  
k tomu, aby pozorovali okolí školy, porozu‑
měli přírodním zákonitostem, uměli je apli‑
kovat v praktickém životě a podle výsledků 
také zaujali zodpovědný občanský postoj. 
Výsledky práce jedné ze studentek si můžete 
přečíst v následujícím článku. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

MIKROKLIMA
Dobrý den,
píši tento článek jak z osobních důvodů, tak z ob‑
čanských povinností. Jmenuji se Martina Lašová 
a navštěvuji základní školu v Satalicích (9. ročník) 
a  jsem znepokojená s místní situací a mikrokli‑
matem. Ve škole jsme jako součástí projektu měli 
za úkol vybarvit a roztřídit úsek Satalic na různé 
druhy povrchu. 51 % úseku byly budovy. Na měs‑
to jako takové by to nebylo špatné, ale na malý 
kousek Prahy ano. Zvláště když vezmeme v potaz 
okolní školu a děti, které to s dýcháním a vzdu‑
chem budou mít horší než my. Ale to předbíhám. 
Proto vás ještě více seznámím s místní situací. Je 
potřeba zaměřit se na řešení tohoto problému, aby 
příští generace na tom nebyly ještě hůř.
Další součástí projektu bylo měření prachu (PM). 
Prováděli jsme ho v Satalické oboře a na školním 
pozemku. Do malé misky jsme dali čistý bílý 
krém a o pár dní později jsme ho vybrali a napsali 
závěr. Na školním hřišti bylo méně prachu, pro‑
tože nádoba byla v oblasti, kam moc lidí nechodí 
a dobře ukrytá. V  lese byly na vzorku nalepeny 
kousky kůry z větví, drobný hmyz a prach. Nejví‑

ce prachu se uchytilo u silnice. Celkově byla praš‑
nost střední. Prach se nachází všude a je nebez‑
pečný hlavně pro člověka – velké procento prachu 
vytváří alergie, astma a jiné dýchací problémy. To 
by se dalo zlepšit zelenými střechami a výsadbou 
stromů, které zachycují prach. Za vegetační se‑
zónu zachytí jeden strom (v tomto případě dub) 
až 1 tunu prachu a  je jím pokryta celá koruna. 
Značně pomůžete i větším používáním městské 
hromadné dopravy a omezením osobní dopravy. 
Myslím, že se shodneme, že nejhorší doprava je 
ráno a večer, kdy lidé odchází a přichází z práce, 
děti do školy. Když se ráno podívám z autobusu, 
v autech se přepravuje většinou jeden až dva lidé. 
Proto, kdybychom posílili městskou hromadnou 
dopravu, netvořily by se kolony a ušetřili bychom 
čas, peníze a imise vypuštěné do vzduchu ze stojí‑
cích nastartovaných aut.
Další pozorování se týkalo vlhkosti a  teploty 

vzduchu. Měřili jsme na třech lokalitách – škol‑
ní chodník, jezírko a les. Největší teplota byla na 
chodníku, nejmenší v lese. S vlhkostí to bylo na‑
opak. Průměrná teplota je 24 °C a průměrná vlh‑
kost 45 %, což je ideální stav. Příliš velké procento 
způsobuje alergie, a to převážně u dětí. Pak se také 
objevují podráždění kůže a záněty dýchacích cest. 
Tomu by šlo zase předejít zelenými střechami 
a výsadbou (a/nebo nekácením) listnatých stro‑
mů a rostlin. Díky fotosyntéze budou vypouštět 
vlhkost a  kyslík do vzduchu. Například dospělá 
bříza vypaří za horký den až 400 l vody. Výstavba 
fontán by také pomohla.
Poté jsme měřili propustnost povrchu. Zase 
jsme měřili na různých površích, ale pouze na 
pozemku školy. Byl to betonový chodník, suchá 
půda a kamenitý povrch. Nejméně propustný byl 
samozřejmě beton, poté suchá půda a  kameny. 
V průměru vyjde 3, což je špatně propustný po‑
vrch (1–20 ml za 4 minuty). A na co je propust‑
nost dobrá? Pomáhá udržovat vlhkost v prostředí 
a podporuje malý koloběh vody v krajině. A ten 
vyžaduje možnost zadržení vody na zemi. Nepro‑

pustné povrchy, které svedou vodu do kanalizace, 
podporují velký koloběh vody mezi pevninou 
a oceány. S ním souvisí průtrže mračen, přívalové 
deště s kroupami, dlouhá období sucha.
Nyní už jste obeznámeni s místní situací a je lehké 
si vyvodit, že řešení tohoto problému je: Používá‑
ní MHD. Rozšíření přírodních vodních prvků, 
vyvarování se zbytečného kácení vzrostlých stro‑
mů a zastavování naší městské části asfaltovým či 
betonovým povrchem. V  případě budov zelené 
střechy.
Tímto vám děkuji za čtení a doufám, že si z tohoto 
článku něco odnesete.

Martina Lašová

PROJEKT MIKROKLIMA
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Z  důvodu lepšího zabezpečení vstupních 
prostor a pohybu nežádoucích osob v areálu 
MŠ jsme požádali MHMP o dotaci na systém 
zvyšující bezpečnost dětí a učitelek v  MŠ. 
Bude realizována výměna 3 vstupních dve‑
ří do budovy s  videotelefony a 1 vstupních 

dveří z  boční strany na zahradu. V  každé 
třídě bude možné na displeji sledovat po‑
hyb osob u vstupních dveří do budovy. Dále 
bude provedena výměna vstupních vrat za 
nové s elektrickým pohonem a osazena nová 
branka. Propojení vstupních prostor s jídel‑

nou pro zásobování bude zajištěno elektro‑
nickým zařízením. Realizace proběhne v říj‑
nu, dojde ke stavebním úpravám, terénním 
úpravám, rozvodům elektro a demontáži 
stávajících nevyhovujících prvků.

Studenti Obchodní akademie Praha, s. r. o. 
se každoročně v květnu účastní stáží v An-
glii (Portsmouth, Birmingham) a  Irsku 
(Cork). Tyto stáže jsou plně hrazeny díky 
programu Erasmus.
Student David Panýr níže shrnuje své do-
jmy z pobytu v Birminghamu.
Svou květnovou stáž jsem strávil v  Birmin‑
ghamu, což je druhé největší město Anglie. 
Tuto příležitost jsem dostal díky programu 
Erasmus.
Pracoval jsem v  organizaci BVSC. Jedná 
se o  centrální dobrovolnickou organizaci 
v Birminghamu, která se zaměřuje na různé 
dobrovolnické projekty, akce a shromažďuje 
informace o všech dobrovolnických organi‑
zacích z okolí. Díky tomu BVSC funguje i zá‑
roveň jako taková poradna pro lidi, kteří mají 
zájem dělat nějakou dobrovolnickou práci, 
ale nevědí jakou. V BVSC jim vždy pomůžou 
něco najít a vybrat, podle jejich představ.

Co se konkrétně mé práce týče, měl jsem ji 
poměrně pestrou. Většinu času jsem trávil 
v kanceláři, kam chodili lidé, co potřebova‑
li poradit s  výběrem dobrovolnické práce. 
Já jsem tyto klienty registroval do systému 
a  poté na příslušných webových stránkách, 
pomocí kterých jsme vybírali ideální práci 
pro ně. Dále jsem se podílel na organiza‑
ci dobrovolnického eventu, který se konal 
bohužel až po mém odjezdu, tedy v červnu. 
Šlo o event, kde se vyhlašovali dobrovolníci 
roku, dobrovolnické týmy roku a podobně. Já 
jsem se pohyboval především v marketingo‑
vé sekci, a tedy jsem pomáhal event propago‑
vat, oslovoval dobrovolnické organizace, aby 
nominovali své dobrovolníky, zpracovával 
nominace, vyráběl a rozesílal pozvánky a tak 
dále. Byla to pro mě velice zajímavá práce.
V  rodině jsme byli ze školy 4 kluci. Bydleli 
jsme u paní Margaret asi 30 minut od cen‑
tra města. Společně s  námi v  domě bydleli 

ještě dva zahraniční studenti. Všichni byli 
velmi příjemní a  u  Margaret panovala vý‑
borná atmosféra. Večeře byly pořádné, takže 
spokojenost po všech stránkách. Volný čas 
jsme trávili odpočinkem či výlety. Procháze‑
li město, nakupovali, ale také jsme navštívili 
dvě jiná města – Stratford, rodiště Williama 
Shakespeara, a  Oxford, univerzitní město. 
Poznali jsme tedy další části Anglie.
Shrnuto podtrženo, stáž mi určitě dala mno‑
hé. Naučil jsem se používat takzvanou pra‑
covní angličtinu, komunikovat na této pra‑
covní úrovni, tedy s  klienty a  nadřízenými, 
což je do budoucna bezpochyby důležité. Co 
bylo také výborné, bylo oproštění od praž‑
ských stereotypů – škola, učení, domácí úko‑
ly, zase škola a pořád dokola. Na stáži jsem 
měl po práci volno a naprostou pohodu. Pří‑
jemný toť měsíc.

Léto končí, i když podle toho, jaké má sluníč‑
ko ještě sílu, nic tomu nenasvědčuje. Ale je to 
tady, jako každý rok přijde září a my hurá do 
školky. A proč se tam těšíme? No protože se 
setkáme se svými kamarády, protože si bude‑
me hrát se staronovými hračkami a čekají nás 
nové hry, které nemáme všichni doma, pro‑
tože potkáme nové kamarády, které ještě do 
Mateřské školy v Satalicích nechodily. Spous‑
tu dětí odešlo do Základní školy, a tak určitě 
nových dětí bude hodně, budou koukat, co se 
tady ve školce naučíme. Na zahradě nás čeká 
kousek nového hřiště s pítkem, sprchou, zví‑
řátky a skákacím panákem. A protože přijde 
hodně nových a malých dětí, my starší děti 
na ně budeme dávat pozor hlavně na zahradě, 
aby se nezranily. Budeme jim říkat, kde si mo‑
hou brát jaké hračky, jaké jsou pro ně nejlepší, 
kde si mají dávat pozor, aby nespadly, aby se 
nezranily. A také se těšíme na všechno, co nás 
bude čekat, co se naučíme, a věřte, do mateř‑
ské školy chodíme moc rádi.

Děti a paní učitelky  
z 5. třídy Motýlků

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZAHRANIČNÍ STÁŽE 2015/2016 PLNĚ HRAZENÉ 
PROGRAMEM ERASMUS

Ahoj školko!!!
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Vážení občané,
jsem ráda, že jsem se dožila 25leté historie 
naší rodinné školy. Když rodina táhne za jeden 
provaz, překoná všechny překážky. Ve stopách 
rodičů pokračují moje dvě dcery. S manželem 
a dcerami jsme škole dali do vínku motto J. A. 
Komenského: „Kdo prospívá na vědění a ztrá‑
cí na mravech, více ztrácí, než získává.“

V  tomto duchu chceme pokračovat při pří‑
pravě programu UNIVERZITY 3. VĚKU. 
Budeme vám postupně představovat předná‑
šející, kteří celý život prověřovali svoji profesi 
v praxi. Přednášky budou 1x měsíčně v budo‑
vě Obchodní akademie, Vinořská 163, vždy ve 
čtvrtek od 10.00 do 12.00 hod.

ZAHAJUJEME ve čtvrtek 20.  října  2016 
v 10.00 hod. přednáškou pod názvem Námoř-
níci bez lodí. Přednášet bude Kap. Ing. Karel 
Zeman, který plul třicet let na čs.  zaoceán‑
ských lodích, které vlastnila Československá 
námořní plavba. Jako palubní důstojník a po‑
sléze i  jako velitel lodi poznal všechny linky, 
které v té době ČNP obsluhovala. Kuba, Blízký 
východ, Brazílie, Japonsko, Čína, po r.  1989 
i  jiné, více exotické země. Velmi nás potěší, 
když si z  přednášky, složené z  konkrétních 
příběhů tohoto muže, zapamatujete informace 
o životě na moři, stavbách lodí, jejich obslu‑
ze, o práci námořníků v zemích, kam se tře‑
ba nemáte ani možnost podívat. Ne všichni 
znáte historii těchto lodí  – například to, jak 
byly v  době kupónové privatizace, kdy velmi 
dobře na námořním trhu prosperovaly, prodá‑
ny českým státem finančnímu dobrodruhovi 
Viktoru Koženému. Utkví vám jistě v paměti 
i krátký film, který bude na toto téma promí‑
tán. Budete mít možnost poznat námořníka, 
který tyto události zažil a chce se s vámi o ně 
podělit. Odpovíte si na otázku, proč se tato 
tragédie stala a jaké nese následky.

Další neméně poutavé přednášky pro vás při‑
pravujeme a budete se o nich dozvídat postup‑
ně z webových stránek a vývěsek. Po ukončení 
série přednášek, to je v květnu r. 2017, obdrží 
každý přihlášený účastník osvědčení o absol‑
vování a sborník všech přednášek. Zájemci si 
mohou vyzvednout přihlášky a další informa‑
ce obdrží v Obchodní akademii v sekretariátu 
školy, na adrese Vinořská 163, nebo na úřadě 
Městské části‑Satalice, K  Radonicům, Praha 

9, nebo na této zahajovací přednášce. Cena za 
dvouhodinovou přednášku je 100 Kč.

Vážení občané, věřím, že naše Univerzita vám 
přinese hodně nových poznatků a hlavně zá‑
žitků strávených v  kolektivu a  v  přítomnosti 
příjemných a  vzdělaných lektorů. Doufám, 
že využijete naši nabídku programů pro vás 
a  přijdete si nejen pro vzdělání do školy, ale 
i na školní dvůr zatančit a zazpívat třeba i to, 
že život je opravdu jen náhoda.

Dovolte mi ještě připomenout, že v  sobotu 
8. 10. 2016, se koná již třetí koncert na škol‑
ním dvoře. Tentokrát vystoupí živá hudba 
z Vraného nad Vltavou pod vedením známého 
kapelníka Václava Havlíčka, který moderuje 
k tanci, poslechu a zpěvu. 5 muzikantů a zpě‑
vačka mají na programu hudbu a  písničky 
pro všechny generace. K tanci i poslechu. Od 
evergreenů od Michala Tučného až po taneční 
hudbu v moderním rytmu.

Za Obchodní akademii PaedDr. Eliška  
Pospíchalová – zřizovatelka Obchodní akademie

PROGRAM UNIVERZITY 3. VĚKU
čtvrtek 24. listopadu 2016 10.00–12.00 hod.
Marketing a  my ‑ přednáší PhDr.  Jiří Eibel, 
člověk s  bohatými zkušenost v  zahraničním 
obchodě, kde pracoval jako manažer v zahra‑
ničních společnostech.

čtvrtek 15. prosince 10.00–12.00 hod.
Sám sobě psychologem a kreativita – před‑
náší PaedDr. Eliška Pospíchalová, zřizovatelka 
školy. Na UK v  Praze vystudovala obor VV 
a matematika a obor psychopedie na katedře 
speciální pedagogiky. Publikační činnost pro 
MŠ ČR při výzkumu diagnostiky rodiny.

čtvrtek 26. ledna 2107 10.00–12.00 hod.
Léčba a  prevence zdraví  – přednáší 

MUDr.  Vladimír Hübsch, lékař s  bohatou 
chirurgickou praxí, např.  rakovina hrtanu, 
poruchy sluchu, implantáty. Nenechte si jeho 
přednášku ujít!

čtvrtek 23. února 2017 10.00–12.00 hod.
Rehabilitace pohybového aparátu – praktic‑
ké ukázky předvede Mgr. Alena Litošová, fy‑
zioterapeutka.

čtvrtek 30. března 2017 10.00–12.00 hod.
Cukrovka, epidemie 3. tisíciletí  – předná‑
ší MUDr.  Zuzana Vlasáková,  CSc., která od 
roku1985 pracuje v  IKEMU jako vedoucí 
lékař. Věnuje se problematice diabetu 1. a  2. 
typu.Také pečuje o pacienty po transplantaci 
ledviny a o pacienty s onemocněním slinivky. 
Přednáší a školí lékaře a sestry, pořádá vzdělá‑
vací kurzy pro pacienty s cukrovkou.

čtvrtek 27. dubna 2017 10.00– 12.00 hod.
Mistři světového umění. Příběhy obrazů 
a  umělců  – přednáší výtvarnice MgA Zita 
Miklošová. Vystudovala obor scénografie, 
pracovala pro různá divadla v Československu 
a v Čechách (Divadlo Pod Palmovkou, Karlín, 
Na Fidlovačce, Vinohradské a v Národní diva‑
dlo. Autorka inscenací a kostýmů.

čtvrtek 4.  května  2017 10.00  – 12.00 hod. 
Rezerva na přednášku dle volby účastníků. 
Předání certifikátů, beseda, pohoštění a hod‑
nocení.

Prosinec nás hřeje Vánočním kouzlem. 
Proto připravujeme na 15.  prosince  2016 
v  19.00 hod. malý vánoční koncert se sva-
řákem a perníčky. Bez Vaší účasti nebude té 
správné radosti!

PaedDr. Eliška Pospíchalová

UNIVERZITA 3. VĚKU

OBCHODNÍ AKADEMIE PRAHA, s.r.o., 
VINOŘSKÁ 163, SATALICE

nabízí studium anglického programu pro žáky  
8. a 9. ročníků ZŠ (pondělí a úterý odpoledne)  

a kurz anglického jazyka pro středně pokročilé s rodilou  
mluvčí (každé úterý dopoledne).

Nabízíme také kurzy anglického jazyka pro 8. a 9. ročníky  
ZŠ 1 x týdně (pondělí nebo úterý odpoledne)  

a individuální kurz anglického jazyka.

Doplňujeme volná místa do dálkového a bakalářského studia.

Obchodní akademie Praha, s.r.o., Vinořská 163, 190 15 Praha 9 
tel.: 296 180 042, www.oapraha.cz

inzerce
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Sportareál čeká velká rekonstrukce wellness, 
která potrvá do konce října a pro veřejnost 
bude wellness otevřena začátkem listopadu. 
Rekonstrukce bude spočívat ve výměně za‑
staralých technologií za mnohem účinnější 
a energeticky o mnoho úspornější, než jsou 
stávající. Dále bude nová podlaha z  ka‑
menného koberce, sprchy, a  nový podhled. 

Na této rekonstrukci se z  větší části podílí 
MHMP. 

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ 
OD 3. ŘÍJNA
Od 3.  října začínáme ve Sportareálu nově 
cvičení pro dospělé pod vedením zkušených 
trenérů. Budou to tato cvičení: pevné břicho, 

kruhový trénink, problémové partie, fitness 
joga, zdravá záda + core, pilates + core, street 
mix. Cena za jednu lekci je 120 Kč s možnos‑
tí nákupu více vstupů za zvýhodněnou cenu. 
Sledujte internetové stránky a  facebook 
Sportareálu, kde se dozvíte podrobnější in‑
formace a budete se moct na lekce registro‑
vat. První lekce je ZDARMA. 

Pavel Kořínek

Datum: 12.11. 2016, 9.30 ‑ 15.00  
Místo: tělocvična ZŠ Satalice 
Pořádá: HO Satalice
 
Satalice Climbing Opening aneb lezecký 
den na satalické stěně. Letos již počtvrté 
otevřeme lezeckou stěnu na ZŠ Satalice 
veřejnosti. Budete si moci vyzkoušet le‑
zení na umělé stěně, slaňování, chození 
na slackline nebo se jen dozvědět, co že 
to lezení na umělé stěně je a co to obnáší. 
Dále budou k vidění filmy o lezení a při‑
praveno bude i malé občerstvení. Vítány 
jsou všechny věkové kategorie. 

Těšíme se na vás!
Tým instruktorů horolezeckého oddílu 
HO Satalice

PODZIMNÍ NOVINKY VE SPORTAREÁLU SATALICE 

HOROLEZCI 

Přátelé a příznivci tenisu,
rád bych vás informoval o  dění v  tenisovém 
oddílu TJ SK Satalice v letní sezóně.
Nejdříve bych začal soutěží družstev, kde se 
naši hráči zúčastnili ve 4 mládežnických ka‑
tegorií a družstva dospělých Přeboru Českého 
tenisového svazu. Družstva bojovala se střída‑
vými úspěchy. Starším žákům unikl o kousek 
postup do vyšší třídy. Oddíl organizuje celo‑
státní turnaje všech věkových kategorií.
Toto období mistrovských utkání jsme zakon‑
čili akcí Posezení u ohně, na kterou dorazilo 
velké množství dětí i s rodinnými příslušníky.
Začátkem prázdnin jsme vyrazili na 5. ročník 
tenisového soustředění v  Hluboké nad Vlta‑
vou, kterého se zúčastnili v prvním týdnu děti 
do 13 let a v druhém náš dorost, z kterého jsou 
již dospělí tenisté.
V druhé polovině prázdnin jsme každý týden 
pořádali Příměstský tábor s  výukou tenisu. 
Účast hráčů na táboře předčila naše očekává‑
ní. Velké díky patří kolektivu Hospoda u Ul‑
richů pod vedením p.  Vítka Ulricha, který 
nám vždy uvařil dobroty na přání dětí.
Děkujeme rodičům, kteří nám s důvěrou svě‑
řili své ratolesti, a  věříme, že nám zachováte 
přízeň i nadále.

Září pro nás bylo plné očekávání, neboť naši 
nejmladší hráči se chystali na Mistrovství 
Prahy v minitenise. Po celoroční přípravě jak 
v  oddíle, tak v  MŠ Satalice a  týdenním sou‑
středěním pod vedením kapitána M. Písaříka 
se podařilo vybojovat krásné 2. místo.
Tým hrál ve složení Matěj Köhler, Eliška Dvo‑

řáková, David Janda, Maty Drul a Fabián Čáp.
Všem děkuji za vzornou reprezentaci klubu, 
jak po sportovní i týmové stránce.

Milan Bíško,
předseda oddílu tenisu

V  sobotu 10.  9.  2016 se sedm členů našeho 
kolektivu mladých hasičů zúčastnilo soutě‑
že Dětský železný hasič v  Kunraticích. Tato 
soutěž vychází svými pravidly ze soutěží TFA 

pro dospělé hasiče. V kategorii mladší chlapci 
jsme měli dva zástupce ‑ Honzu Koláře, který 
skončil na krásném čtvrtém místě, a Domini‑
ka Růžičku, který si zaslouženě odnesl zlatou 

medaili za první místo.
V  kategorii starší chlapci 
jsme měli zástupce tři ‑ Pe‑
tra Švarce, který skončil na 
13. místě, Matouše Perni‑
cu, který skončil 7., a Filipa 
Brejchu, který bral 5. místo.
Další dva zástupce jsme 
měli v  kategorii Dorost 
chlapci, kde Jan Jiroušek 
skončil na 9. místě a  Filip 
Švarc na skvělém 2. místě.
Děkujeme všem zúčast‑
něným za perfektní repre‑
zentaci sboru. A  rodičům 
a všem, co nám drželi pěsti, 
děkujeme za podporu.

Marek Mor

TENIS V SATALICÍCH

Úspěch na dětském TFA
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Během srpna byla zrealizována v Satalicích 
dvě hřiště pro větší děti i dospělé – jedno, 
tzv.  workoutové, se nachází v  lesoparku 
K Radonicům, je volně přístupné a mohou 
na něm cvičit větší děti i dospělí, a druhé 

hřiště, multifunkční, se jsme vybudovali 
na pozemku skautů. V  dopoledních ho‑
dinách bude sloužit školským zařízením 
a  odpoledne veřejnosti s  výjimkou doby 
určené pravidelným schůzkám Amazonek 

(spolek Junák) a předem plánovaným ak‑
cím. Multifunkční hřiště má rozměry vo‑
lejbalového kurtu, síť bude k zapůjčení na 
úřadu MČ.
Provozní řád bude uveden na oplocení.

WORKOUTOVÉ 
HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ 
U SKAUTŮ

inzerce

Víte, jak má vypadat takový správný autovrak? 
Jestli se domníváte, že by to mělo být vozidlo 
dlouhodobě odstavené, hyzdící prostředí, zne‑
možňující údržbu komunikace a bez poznáva‑
cí značky, pak vás zřejmě zklameme. Jak nás 
informuje zákon č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, pak: „Vrakem je silniční vozi‑
dlo, které je pro závady v  technickém stavu 
zjevně nezpůsobilé k  provozu na pozemních 
komunikacích a obnovení způsobilosti by si 
vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu pod‑
statných částí mechanismu nebo konstrukce 
silničního vozidla.“ Laicky to tedy znamená, 
že dokud má vozidlo technickou v  pořádku  
a všechna čtyři kola, pak není možné prohlá‑
sit jej za autovrak, i když máte pocit, že je tam 
zaparkované od nepaměti a nemá ani espé‑
zetku…  
Vybavuji si okolnosti z letošního roku, kdy byla 
jedna z hlídek pražské městské policie volána 
k zaručenému vraku. Oznamovatelka se přes 
tísňovou linku 156 domáhala odtažení vozidla 
se slovy: „Musí to být vrak! Je tu strašně dlou‑
ho. Za stěrači má spadané podzimní listí, a to 
je duben.“  Ač bylo vše pravda a u auta bylo 
zřejmé, že za volantem dlouhou dobu nikdo 
neseděl, nebylo možné jej na místě prohlá‑
sit za zjevně nezpůsobilé, tedy za autovrak.  
V takovém případě postupují strážníci a poli‑
cisté vždy stejně. Celou věc (tedy ono vozidlo) 
zdokumentují, sepíší kratičký úřední záznam 
(tzv. úřeďák), ve kterém se uvede kdy, kde, kdo 
a co a společně s  fotografiemi či videozázna‑
mem jej zašlou na místní úřad. Zde se vozidlo 
zaeviduje a výzva k  jeho odklizení se vyvěsí 
na vozidlo samotné, ale také na úřední desku 
úřadu. V  případě, že se do dvou měsíců od 
výzvy majitel vozidla nepřihlásí nebo vozidlo 
neodstraní, pak se příslušný automobil stává 
majetkem města, které zajistí jeho odstraně‑
ní z  pozemní komunikace. Následně, podle 
čísla karoserie, je dohledán majitel, aby mu  
mohla být naúčtována pokuta za zábor veřej‑
ného prostranství a poplatek za náklady zajiš‑
těného odtahu.  Rozhodně je tedy lepší zajistit 
si likvidaci svého starého vozidla sám/sama. 
Nepochybně se tím vyhneme minimálně ne‑
příjemnostem s pokutou za neoprávněný zá‑

bor. Sběren 
kovového 
o d p a d u 
je na úze‑
mí České 
republ iky 
několik de‑
sítek. Jejich 
seznam lze 
v y h l e d a t 
na inter‑
n e t o v ý c h 
stránkách ministerstva životního prostředí  
http://www.mzp.cz/ . Pak již stačí naše staré 
auto dovézt na místo a mít u sebe velký tech‑
nický průkaz.

MOŽNÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Kdy mohou strážníci městské policie nařídit 
odtah vozidla?
• stojí-li vozidlo neoprávněně na vyhrazeném 
parkovišti (parkoviště vyhrazené pro invalidy, 
modré zóny apod.)
• je-li překážkou provozu na pozemní komu‑
nikaci (stání v  křižovatce, stání na kolejích 
apod.)

Kdo zaplatí náklady spojené s odtahem?
provozovatel vozidla (tedy majitel nebo řidič)

Kolik stojí odtah?
samotný odtah stojí 1900 Kč + „parkovné“ 
první tři dny 250 Kč, další dny se cena vyšplhá 
na 450 Kč

Kdo zajišťuje odtahy?
Správa služeb hlavního města Prahy. Přesně‑
ji Oddělení odtahů a vraků. Prostřednictvím 
svých techniků a řidičů odtahových vozidel 
zajišťuje takzvané nucené odtahy. „Objed‑
navatelem“ odtahů může být kromě městské 
policie a policie státní, také Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a to z důvodu prová‑
dění komplexní údržby komunikací jednotli‑
vých městských částí. 

Za Městskou policii hl. m. Prahy, 
Zuzana Gašpar

AUTOVRAK: VÍME, JAK MÁ  
VYPADAT? A MOHOU JEHO  
ODTAH ZAJISTIT STRÁŽNÍCI?
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Novou kulturně ‑sportovní sezónu jsme za‑
hájili 28.  srpna akcí v  našem Sportareálu 
nazvanou LOUČENÍ S  PRÁZDNINAMI. 
Všichni návštěvníci měli možnost si zaspor‑
tovat a především si zajezdit na kolečkových 
bruslích.

A na jaké akce se můžeme letos na podzim 
ještě těšit?

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE 
Děti se mohou těšit na pohádkové postavy, 
pod jejichž dohledem budou plnit nejrůz‑
nější sportovní úkoly. Závěrem pak bude na 
všechny malé sportovce čekat zasloužená od‑
měna v podobě opékání buřtů u táboráku na 
skautském hřišti a pro rodiče tradiční občer‑
stvení a sousedské setkání.
Oproti loňskému ročníku, kdy byla cesta 
pohádkovým lesem spojena s  lampiono‑
vým průvodem, bude říjnová akce tentokrát 
pouze sportovní a  na lampiony se můžeme 
těšit v  listopadu. Sraz je na hřišti u skautů 
v 15 hodin.

KOMEDIE OSKAR DIVADLA RIYO
V pátek 21. října k nám zavítají opět „umělci 
z  Prahy“, divadelní spolek RiYo a  tentokrát 
nám přivezou opravdu něco extra :‑) Fran‑
couzská situační komedie Oskar podle před‑
lohy Claudea Magniera slavila úspěch nejen 
na divadelních prknech, ale v roce 1967 byl 
podle hry natočen i úspěšný film s Louisem 
de Funèsem v hlavní roli.
V repertoáru divadla RiYo je veselohra Oskar 
od roku 2000 a dočkala se mnoha úspěšných 
repríz. Začátek představení je v 19:30 hodin 
v  sokolovně, vstupné 70 Kč. Pro jarní diva‑
delní sezónu jsme už v jednání s dalšími di‑
vadelními spolky a soubory, které by k nám 
mohli přivézt zase jiný styl a představení.

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
Na svatého Martina potkáme se u vína… Pá‑
teční večer je obvykle čas, kdy se schází celá 
rodina doma. Letošní pátek 11.  listopadu 
však bude v  Satalicích ideálním dnem pro 
setkání sousedské.
Nejprve si přijdou na své milovníci všech 
rozsvícených balónků na tyči, což jsou pře‑
devším děti. V 18 hodin totiž vyjde od kap‑
ličky lampionový průvod. Po jeho skončení 
bude odměněn dětský majitel nejkrásnější‑
ho ručně vyrobeného lampionu a  na louce 
za novými domky se můžeme těšit na oh‑
ňostroj. Majitelé zvířecích mazlíčků by měli 
dát pozor na možný hluk způsobený petar‑
dami.

V případě dostatečného zájmu, můžeme na 
závěr v  sále sokolovny (od 18 do 21:00 ho‑
din) společně ochutnat i  svatomartinskou 
husu a další delikatesy. Degustace letošního 
nového svatomartinského vína z  vinařství 
Znovín Znojmo je 100% zaručena, podávat 
se bude Svatovavřinecké a  Miller Thurgau 
0,2 za 45 Kč. K  dispozici bude samozřejmě 
i pivo a nealkoholické nápoje.
Příprava pečené husy se však uskuteční 
pouze v  případě vašeho vážného zájmu. 
Ten můžete vyjádřit písemně na adrese:  
urad@mcsatalice.cz do dvou týdnů od do-
ručení Satalického zpravodaje do schrá-
nek. Nabídka svatomartinského menu, které 
bude servírováno na porcelánu s  kovovým 
příborem a víno ve skle je následující: Husí 
kaldoun s  drůbky a  nudlemi 35 Kč, 80 g 
Jemná paštika z  husích jatýrek s  domácím 
chlebem 65 Kč, 200 g Konfitované husí steh‑
no s červeným zelím s rozinkami a karlovar‑
ským knedlíkem za 159 Kč. Tak neváhejte, 
pište a  rezervujte si svou páteční slavnostní 
večeři.

KONCERT MARIKA SINGERS A  ROZ-
SVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Letošní advent se máte na co těšit ‑ zahájíme 
ho dokonce víkendovým nabitým progra‑
mem. Aprílový koncert vokální skupiny Ma‑
rika Singers měl opravdu velký ohlas. Proto 
k  nám zavítají znovu, tentokrát se svým 
předvánočním repertoárem. Poslechnout 
si je můžete přijít v  pátek 25.  listopadu od 
19:30  hodin do sokolovny. Vstupné dospě‑
lí 100 Kč, děti 50 Kč. Každý majitel dospělé 
vstupenky obdrží jako dárek úspěšné CD 
souboru.
V  koncertem navozené adventní atmosféře 
budeme pokračovat i v sobotu 26. listopadu. 
Od 15 hodin se můžeme všichni těšit na před‑
vánoční dílny pro děti i dospělé v sokolovně, 
zdobení perníčků, výstavu betlémů, různé 
vánoční drobnosti k  zakoupení, hudební 
vystoupení satalických dětí před kapličkou 
i závěrečný koncert v kapličce, který měl loni 
velký ohlas. Těšíme se moc i na to, jak spo‑
lu budeme zase péct a  prodávat všechny tu 
vynikající dobroty v rámci Sousedského pe‑
čení. Do něj může přispět kdokoliv. Výtěžek 
z  prodeje bude použit na přípravu dalších 
kulturních akcí  – letos budeme z  loňského 
výtěžku organizovat Svatomartinský lampi‑
ónový průvod s ohňostrojem a pokud něco 
zbyde, tak přispějeme na vylepšení světelné 
výzdoby našeho vánočního stromku.

SOUTĚŽ O  VÁNOČNÍ VÝZDOBU 
A  ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ PŘED 
KAPLIČKOU
Společné zpívání na Štědrý den před kaplič‑
kou se již pomalu stává tradicí. Sejdeme se 
v sobotu 24. prosince 10:30 hodin společně 
již počtvrté a pod vedením rodinného tria Ji‑
řího (kytara), Ondřeje (flétna) a Adama (kla‑
rinet) Šulcových si připomeneme ty nejhezčí 
koledy. Texty písní budou k  dispozici. Loni 
nás už bylo více než 50, překonáme letos re‑
kord?
Pro ještě lepší atmosféru je vítáno či dokonce 
doporučeno vzíti s sebou na zpívání kelímky 
a termosky s čajem, punčem, grogem či sva‑
řeným vínem, ať nám to všem zní ještě lépe 
:‑)
Výzva pro muzikanty: Pokud umíte hrát 
na housle, violu, kontrabas či jiný nástroj 
a  chcete si s  námi letos zahrát, kontaktujte 
Jirku Šulce (tel. 724116798, jiri.sulc@atlas.
cz]. Zkoušky začnou v říjnu.
Celý prosinec bude také probíhat soutěž 
o  nejkrásnější venkovní výzdobu zahrad 
i  domů. Vyhodnocení proběhne na konci 
prosince a vítěz se bude moci radovat z po‑
ukázky do hobby marketu.

Podrobnosti k  akcím najdete na plakátech 
i webových stránkách MČ Satalice.

Za celý tým Kulturní komise sepsaly 
Petra Dolejšová a Michaela Nováčková

PODZIM VE ZNAMENÍ RODINNÝCH AKCÍ
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Vážení čtenáři,
uplynuly téměř tři čtvrtiny roku, a tak se mů‑
žeme pokusit vás seznámit s  naší činností. 
Nechceme vás obtěžovat tím, že budeme psát 
o  jen tom, kdy se scházíme na pravidelném 
posezení. I když nejde jen o  to, jak se mnozí 
mohou mýlit, že se potkáváme jen tak a pro‑
bíráme, co kdo kde řekl. Diskutujeme o všem, 
co se v našem teritoriu stalo, co se nám líbí, co 
nás trápí, a na konec i o událostech ve světě. 
Tak jsme s povděkem probrali například opra‑
vu silnice, která vede do Počernic, stejně tak 
otevření hudební a  výtvarné školy pro naše 
děti, ale především jsme přijali s  povděkem 
zprávu o vrácení autobusové linky od Černé‑
ho Mostu až do Holešovic. Probíráme i to, co 
bychom ještě v Satalicích chtěli, i  když víme, 
že něco není v moci našich zastupitelů – a to 
je nějaký obchod. Víme, že jde o  soukromé, 
nebo dokonce nadnárodní prodejny. To vše 
úvodem.
Chtěli bychom vás seznámit s  jednou naší 
činností, a  to jsou naše již tradiční výlety za 
poznáním památných míst v naší zemi. Letos 
jsme byli zatím na dvou výletech, a  sice prv‑
ním byla návštěva východočeského kraje, kde 
jsme navštívili městečko Slatiňany. Navštívili 

jsme tzv. kočičí hrad! Jde o miniaturní hrádek, 
který nechala zbudovat pro své děti v nádher‑
né krajině hraběnka Auerspergová. Poté jsme 
pokračovali na návštěvu místního hřebčína, 
kde se věnují chovu krásných černých vraní‑
ků. Prohlédli jsme si městečko Chrudim a dále 
jsme pokračovali návštěvou léčebny pohybo‑
vého ústrojí. Závěrem jsme zhlédli památník 
a muzeum bitvy u Hradce Králové.
Druhým naším výletem byla návštěva města 
Loket, zejména starobylého hradu. Další naše 
kroky směřovaly z Lokte do Bečova, kde jsme 
si prohlédli relikviář sv. Maura. Jde o největ‑
ší český poklad po korunovačních klenotech. 
Tyto výlety můžeme absolvovat díky příspěv‑
kům našeho místního úřadu.
Plánujeme ještě jeden výlet, opět do západo‑
českého kraje, a to do zámku Chyše, Manětína 
a  na závěr do Rakovníka. Ale to bude až po 
uzávěrce Satalického zpravodaje.
Není ale všechno ideální. Máme problémy 
s  docházkou na naše setkávání. I  když podle 
seznamu a  placení malého příspěvku 150 Kč 
za rok je nás dost, našich schůzek se účastní 
malý počet, a to většinou stále stejní členové. 
Myslíme si, že při větší účasti na naší činnos‑
ti bychom dokázali naši práci ještě zkvalitnit. 

Proto vás všechny zveme, přijďte mezi nás se 
pobavit, popovídat a strávit příjemné chvíle na 
zajímavých výletech.

J. Henzl

Vlivem stáří a hniloby kmenů některých stromů opět došlo 
k pádu stromu v oboře. Shodou šťastných okolností se spadlý 
kmen opřel o jiný, silnější strom, a nedošlo tak k poškození 
budovy hájovny. Řešení situace nebylo v možnostech přivo‑
lané jednotky hasičů, proto byli k odstranění stromu přizváni 
odborníci – specialisté na zásahy na dřevinách. Odklízecí prá‑
ce probíhaly v následujících dnech.
Ačkoli současné zásahy v  lese vyvolávají u některých obyva‑
tel silnou nevoli, jejich pozastavení není možné. Stav obory je 
po desetiletích minimálních zásahů v neutěšeném stavu, kte‑
rý správce lesního porostu, Lesy hl. m. Prahy, musí postupně 

řešit. Kácení stromů nikoho netěší, v zájmu ochrany návštěv‑
níků je však nutné upřednostňovat především jejich bezpečí. 
Dovolujeme si požádat všechny návštěvníky obory o obezřet‑
nost při návštěvě lesa, protože zejména při změnách počasí 
jsou pády větví či stromů stále častější.

KLUB SENIORŮ

OPĚTOVNÉ PÁDY  
UHNILÝCH STROMŮ

Žádáme občany, aby respektovali klid sousedů a vyhazo‑
vali skleněný odpad ve výše stanovených hodinách. Dě‑
kujeme, že jste ohleduplní jak k životnímu prostředí, tak 
k lidem, kteří v něm žijí.

Jen neradi musíme konstatovat, že po 
téměř 30 letech práce na úřadu městské 
části odejde na konci roku do důchodu 
naše milá kolegyně, vážená paní Venuše 
Jandová. Skvělá pracovnice, která má 
na starosti zejména agendu evidence 
obyvatel a ověřování dokumentů a pod‑
pisů, ukončí svou práci v prosinci, od 
listopadu bude předávat své pracovní 
povinnosti i zkušenosti nové posile na‑
šeho týmu ‑ paní Jindřišce Merabetové.

TŘÍDĚNÍ SKLENĚNÉHO 
ODPADU OD 8 DO 20 HOD.

OPORA ÚŘADU  
MČ SATALICE  
SE LOUČÍ
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Své životopisy posílejte na

kariera@zasilkovna.cz

Hledáte
práci?

Řidič / Skladník /
Vedoucí směny

V Satalicích pár kroků
od vlakové zastávky?

Až

25 000 Kč
po zapracování

Zákaznický
servis

inzerce
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JÍZDNÍ ŘÁDY OD 15. 10.

Jedná se o definitivní časové polohy spojů, ale zatím běží provozní příprava – není dané, které spoje pojede nízkopodlažní autobus.

Noční linky 513 a 603 se nemění.
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