
Milí sousedé,
ačkoli spravujeme silnice, 
zateplujeme školu, rekon-
struujeme statek, stavíme 
byty, čistíme ulice, pečujeme 
o  zeleň, připravujeme stu-
die, pořádáme akce a řešíme 
spousty dalších věcí, je jed-
na, která nám všem chybí, 
a  to je obchod. Proč stále 
nemáme samoobsluhu jako 

u sousedů? Důvodů je několik: 1. Pro takový ob-
chod bychom museli mít pozemek, který je podle 
územního plánu vhodný k zastavění. 2. Místo by 
muselo být takové, aby nezatížilo vás nebo vaše 
sousedy – obchod znamená více aut, více lidí a také 
více hluku. 3. Zároveň však by mělo být na hlav-
ním tahu, protože o „obchod na mýtince“ investoři 
nemají zájem. 4. I kdybychom jej měli, investor by 
pravděpodobně nedostal stavební povolení kvů-
li nedostatečné kapacitě čistírny odpadních vod 
(pozn.:  Vinoř má svoji čistírnu, proto může mít 
novou Billu). O soukromých pozemcích rozhodují 
pouze jejich vlastníci. Pokud byste tedy měli tip na 
místo, kde by podle vás byl obchod vhodný, napiš-
te nám – možná vám patří vhodný pozemek nebo 
vás napadne prostor, na který ještě nikdo nepřišel.

Ráda bych ale ještě obrátila vaši pozornost ke 
dvěma výše zmíněným aktivitám, které jsou nyní 
velmi aktuální. Jednou je blokové čištění ulic, kte-
ré proběhne ve dnech 9. a  10.  října od 7.30 do 
15 hod. na komunikacích ve správě městské části 
(viz str. 9), a proto vás žádáme o dočasné parková-
ní vašich aut mimo tyto úseky. Druhou je možnost 
vysadit si svůj stromek v aleji, a podpořit tak nové 
pěší a  cyklo propojení se sousední Vinoří, která 
připravuje na cestě do Satalic nové atraktivní spor-
toviště (viz str. 12 ).

Děkujeme všem za součinnost a  přejeme pěkné 
podzimní dny.

Milada Voborská
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Městská část Praha-Satalice průběžně eviduje 
stále narůstající žádosti satalických občanů o by-
dlení v domě s podporovanými byty pro senio-
ry, jehož kapacita (6 bytů) je neustále naplněná. 
Požádali jsme proto o dotaci z Fondu rozvoje 
dostupného bydlení hlavního města Prahy, 
který má sloužit k podpoře bydlení pro handi-
capované, nemocné, seniory, samoživitelky a ji-
nak znevýhodněné občany Prahy. Komisi pod 
vedením radního pro oblast zdravotnictví a by-
dlení Radka Lacka jsme tedy představili projekt 
pro rekonstrukci jedné z budov v areálu statku a 
na jeho základě nám byla v září přidělena dota-

ce ve výši 11 391 000 Kč. Pro žadatele, kteří žijí 
v Satalicích celý svůj život a z objektivních pří-
čin (fyzický stav, sociální podmínky) nemohou 
nadále pobývat ve svých domovech, vznikne  
6 nových malometrážních bytů s regulovaným 
nájemným, 4 byty o velikosti 1 + 1 (cca 25 m2) 
s  předzahrádkou v přízemí, 2  byty o  velikosti 
2 + 1 (cca 48 m2) v 1. poschodí objektu (s výta-
hovou plošinou). Výběrové řízení na zhotovitele 
stavby již bylo zveřejněno, předpokládaný ter-
mín dokončení rekonstrukce objektu je srpen 
2018. 

BYTY PRO SENIORY 
– NOVĚ V AREÁLU STATKU

Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY

6. 10. 2017 v 19.30 – Divadelní představení 
„BEZ_SÝTKA“ amatérského souboru RYJO 
s  pásmem humorných scének, ve stylu besíd-
ky studia Sklep. Prodej vstupenek od 19 hodin  
u vstupu do sokolovny. Občerstvení zajištěno! 

11. 11. 2017 – Svatomartinský lampionový 
průvod s  husou a koštem svatomartinského 
vína v  sokolovně. Více informací o průběhu 
akce bude na webu Satalic a plakátech.

21. 11. od 18.00 – Podzimní koncert žáků 
ZUŠ – zváni jsou rodiče i veřejnost.

1.–2. 12. 2017 – ADVENTNÍ VÍKEND 
V SATALICÍCH

1. 12. od 19.30 – Adventní koncert v sokolov-
ně v podání amatérského souboru profesionál-
ních kvalit Brass Avenue.

2. 12. odpoledne – Oblíbené vánoční dílnič‑
ky v  sokolovně a stánek sousedského pečení  

s hudbou a vánoční atmosférou. Tradiční roz‑
svícení vánočního stromu s vystoupením sata-
lických dětí ze školek a škol. 

20. 12. od 18.00 – Vánoční koncert žáků ZUŠ 
– kouzelné hudební zastavení vpředvečer vá-
nočních svátků.

24. 12. od 10.30 – Tradiční zpívání u kaplič‑
ky – vánoční písničky v podání malých i vel-
kých muzikantů. Zvonečky a rolničky s sebou! 

POZVÁNKA NA AKCE
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
Základní škola
Byly zahájeny práce na východní straně pláště 
budovy a  elektroinstalace ve vnitřních pro-
storách školy pro osazení venkovních žaluzií, 
nyní probíhá zateplení obvodové zdi. Více info 
v samostatném článku rekonstrukce ZŠ.

Statek v ul. K Rybníčku
Na budově sýpky pokračují stavební práce 
podle projektu komunitního centra. Budova 
neztratí svůj historický ráz, naopak opravou 
zase vynikne její původní krása. Komunitní 

centrum v městské části Praha - Satalice je 
spolufinancováno Evropskou unií; Evropský 
fond pro regionální rozvoj, Operační program 
Praha - pól růstu ČR.

Budova kravínu bude mít do konce září no-
vou střešní krytinu, budou vyměněna okna, 
mříže a vrata. Součástí rekonstrukce je také sa-

nace zdiva, nová fasáda, odizolování základů 
proti vlhkosti, odvětraný venkovní sokl, nové 
okapy. Dále bude opravena zeď podél komu-
nikace. Obnovíme povrch na přístupových 
cestách k budově ze zámkové dlažby.
Plynová přípojka areálu byla dokončena, 
nyní ji kolaudujeme. Budou následovat rozvo-
dy topení v  jednotlivých budovách a osazení 
samostatnými plynoměry.
Na budově bývalé ubytovny začnou v měsíci 
říjnu stavební úpravy. Vznikne zde šest ma‑
lometrážních bytů (viz str. 1). Současně bude 
rekonstruován přilehlý objekt, který je posled-
ní budovou určenou k přestavbě.
V návaznosti na stávající rekonstrukce budov 
chceme podpořit areál také možností trávit 
volný čas ve venkovním prostoru, proto bude 

vybudován fitpark, na který nám poskytlo do-
taci hlavní město Praha.

Obnova komunikací Hálova, Marvano‑
va, K  Pyramidce, Drahelická, Zahrádkářů 
a chodníku v ulici Za Školkou
Projekt v celkové výši 2.505.870,65 Kč byl fi-
nancován převodem finančních prostředků 
z odboru technické vybavenosti HMP na MČ 
Praha -Satalice ve výši 2.500.000 Kč, MČ měla 
spoluúčast ve výši 5.870,65 Kč. Práce byly 
ukončeny k 31. 7. 2017.

Rekonstrukce komunikace U Arborky
Pokračuje dle harmonogramu, plánované do-
končení stavby  – prosinec  2017. Ke zvýšení 
bezpečnosti návštěvníků Sportareálu přispěje 
vybudování chodníků a úprava parkovací plo-
chy při vjezdu z ul. Budovatelská.

Souvislá údržba komunikace v ul. K Rado‑
nicům
Společnost SKANSKA obnovila povrch v  ul. 
K Radonicům, a to v extravilánu Satalic. Tato 
etapa je ukončena. Následuje obdobný proces 
v úseku Rážova – Filipovského.
Proč nezačali od kruhového objezdu? Pro-
tože v  této části nešlo o  rekonstrukci, došlo 
„pouze“ k obnově poškozeného povrchu ko-
munikace, která je ve správě spol. TSK Praha. 
Úsek od kruhového objezdu k  oboře projde 
zevrubnou rekonstrukcí, kterou pro nás při-
pravuje Odbor technické vybavenosti hl. m. 
Prahy a na kterou bylo vydáno územní řízení. 
Nyní byla dokončena dokumentace ke staveb-
nímu povolení, ke které se vyjadřují dotčené 
orgány. Po vydání stavebního povolení (a za-
dání výběrového řízení a vysoutěžení zhotovi-

tele) bude možné začít s rekonstrukcí, jestliže 
na ni budou vyčleněny finanční prostředky 
v rozpočtu hl. m. Prahy. Rozpočet takové akce 
se pohybuje v částce cca 50 milionů.

Obytný soubor Za Školkou
Odbor výstavby – stavební úřad P19 přerušil 
územní řízení pro vydání územního rozhod-
nutí na žádost stavebníka, který tímto reaguje 
na rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy. Ten 
na základě odvolání účastníků řízení zrušil 
územní rozhodnutí ze dne 10. 11. 2016 a vrátil 
věc k novému projednání.

Čistírna odpadních vod Kbely
Byla dokončena EIA na projekt intenzifikace 
ČOV Kbely – zveřejněna byla na úřední desce 
hl. m. Prahy, MČ Praha -Satalice a v informač-
ním systému EIA, na portálu www.cenia.cz/eia.

Studie na přírodní park K Radonicům
Tým odborníků ze společnosti Neolokator 
připravil pro městskou část Praha -Satalice 
mezioborovou studii na revitalizaci území, 
potřebnou pro změnu územního plánu na 
ploše mezi biokoridorem a  lesoparkem v  ul. 
K Radonicům (viz příloha). Ve studii jsou pro 
dané území navrženy: přírodní krajinná ze-
leň, skupiny porostů, plochy zeleně, pobytové 
louky, veřejně přístupné herní plochy, drobné 
vodní plochy, zpevněné cesty pro pěší  atd. 
Představení podkladové studie pro změ‑
nu územního plánu proběhlo v  úte‑
rý 19.  9. od 17 hod. ve školní jídelně, 
studii představil Ing.  Martin Sucharda. 
Proběhla také prezentace probíhající rekon‑
strukce areálu statku. Bylo vysvětleno využití 
jednotlivých budov a  předložen časový har-
monogram staveb.

Územní studie Praha ‑Satalice
Zastupitelstvo městské části Praha -Satalice 
dalo začátkem roku 2016 podnět pro zpra-
cování územní studie rozvojové části Satalic 
v oblasti Rádiovka, Za Novákovou zahradou 
a přilehlých oblastech bývalých dřevařských 
závodů, ohraničené na západě ulicí Budova-
telskou, na severu ulicí Trabantskou a  K  Ci-
helně a na východě a jihu zhruba hranicí zasta-
vitelného území dle platného Územního plánu 
SÚ HMP. Jejím účelem bylo ověření možností 
a stanovení využití řešeného území z hlediska 
komplexního řešení krajiny a zejména s ohle-
dem na dopravní propojení a obslužnost úze-
mí.
Pořizovatelem studie byl odbor územního 
rozvoje magistrátu hl. m. Prahy, pořizovatel 
územně plánovacích podkladů a dokumenta-
cí, který ve výběrovém řízení vybral zhotovite-
le studie – společnost SURPMO, a. s., Projek-
tové středisko Hradec Králové. Ten vypracoval 
návrh studie, který byl nejprve připomínkován 
jak zadavatelem, tak vedením městské části. 
Veřejné projednání návrhu územní studie pro-
běhlo 19. dubna 2017. Na základě připomínek 
dotčených orgánů, veřejnosti i zástupců měst-
ské části zhotovitel dokončil studii v průběhu 
měsíce července  2017. Připomínky městské 
části byly do výsledného řešení studie zapra-
covány. Studie je zpracována ve dvou varian-
tách, přičemž Varianta I. je v souladu s platnou 
Územně plánovací dokumentací HMP a Vari-
anta II. bude sloužit jako podklad pro změnu 
platné Územně plánovací dokumentace HMP. 
Studie je zveřejněna na webových stránkách 
městské části.
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Hlavní prázdninovou aktivitou našeho sboru 
bylo uspořádání Anenské pouti. Během tří dnů 
se v  satalickém Sportareálu vystřídalo několik 
set návštěvníků, kteří si užili rozličné pouťové 
atrakce. Mezi nimi byla například staročeská 
střelnice, malý a velký řetízkový kolotoč, vláček 
a dětský kolotoč. Pro mlsné jazýčky byl připra-
ven stánek s pouťovými perníčky a dalšími dob-
rotami. Kromě pouťových atrakcí jsme si pro 
návštěvníky připravili i doprovodný večerní pro-
gram v podobě letního kina, kde se promítala 
rodinná komedie Špunti na vodě.
V  sobotu ve 13  hodin se rozezněla aparatura 
a  na pódiu začal Festival amatérských kapel. 
V průběhu odpoledne se přestavilo celkem pět 
kapel různých žánrů. Vystupovali v tomto pořa-
dí:1. Atlantic Foam hrající psychodelic -garage 
rock, 2. skupina Chlupaté lekníny hrající folk-
-experimental, 3. vystoupila zahraniční kapela 
Do Seba!, která zahrála punk -rock, 4. se přesta-
vila rokycanská formace 7’Znamení, hrající folk. 
Na závěr nastoupila na pódium skupina Bez 
paty boty s punkrockovým bigbeatem. Po skon-
čení festivalu večer pokračoval taneční zábavou 
pod širým nebem v rytmech kapely Fragment 
Band.
Nedělní dopoledne patřilo opět pouťovým 
atrakcím a po obědě na nás čekalo balení a závě-
rečný úklid areálu.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na 

úspěšném průběhu sata-
lické Anenské pouti podí-
leli, a  to: pouťové atrakce 
pod vedením pana Artura 
Vocáska, firmě Audio-
Light, kapelám Atlanic 
Foam, Chupaté Lekníny, 
Do Seba!, 7’Znamení, 
Bez paty boty a Fragment 
Band. Velký dík patří 
SDH Jenštejn za vybavení 
stánku a  osobní pomoc. 
Dále Sportareálu za pro-
story pro pořádání pouti 
a Městské části Praha -Satalice za finanční pod-
poru. Největší dík, ale po právu, patří členům 
SDH Satalice, bez jejichž nadšení a  bezplatné 
práce by Satalice tuto akci neměly.

Kromě Anenské pouti jsme si užili také dvě sou-
těže a podnikli jsme výlet do Zbiroha na tradiční 
akci Tatrování.
Dne 15. 7. 2017 jsme se rozjeli na Florian Cup 
do Vykáně ke kolegům do nymburského okre-
su. Účastnili jsme se zde v  úctyhodném po-
čtu čtyř družstev. Dvě družstva mužů, jedno 
družstvo žen a  jedno družstvo mladších dětí. 
A  jak jsme dopadli? Muži A  4. místo, muži B 
6. místo v  kategorii PS 12 z  celkového počtu  
17 družstev. Ženy skončily na krásném 2. místě 

v kategorii PS 12 z celko-
vého počtu 5 družstev 
a  děti se umístily též na  
2. místě ze 7 družstev.
Hned další víkend jsme 
se zúčastnili závodů „tak 
trochu jinak“ ve Velence – 
tzv.  Velenkiády. Čekalo 
nás sedm disciplín nejen 
s  hasičskou tematikou. 
Dostavili jsme se opět 
v hojném počtu, a  to dvě 
družstva mužů a  jedno 
družstvo žen. Doprovázel 
nás samozřejmě i náš fan-
club z řad rodin a kamará-
dů. Užili jsme si zde opět 
krásné odpoledne a domů 
jsme si přivezli pohár za  

3. místo v kategorii mužů. O posledním prázd-
ninovém víkendu dne 2. 9. 2017 jsme vyrazili do 
Zbiroha na zdejší Tatrování, letos již pořádané 
sedmým rokem. Kromě skutečných automobilů 
značky Tatra zde byly k vidění i jejich věrné mi-
niatury sloužící ke sběratelským účelům či pro 
potěšení dětí.
V podzimních měsících nás čeká přípra-
va našich mladých hasičů na další závody: 
14.–15. 10. 2017 ZPV (závody požární všestran-
nosti), 11.–12. 11. 2017 XVI. ročník memoriá-
lu Marty Habadové (atletika). Přes zimu pak 
příprava na jarní uzlování a závody v požárním 
útoku.

Za SDH Satalice
Tomáš Maršál a Josef Mandys

Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil dne 
2.  5.  2017 termín konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České Republiky na pá‑
tek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017. Vol-
by proběhnou v pátek od 14.00 do 22.00 hodin, 
v sobotu pokračují od 8.00 hodin a volební míst-
nosti se uzavřou ve 14.00 hodin.
Hlasování bude probíhat ve volebních míst‑
nostech na území České republiky a  ve vo‑

lebních místnostech, zřízených při zastupitel‑
ských úřadech České republiky.
Hlasovat lze i na voličský průkaz, o který je třeba 
požádat osobně do okamžiku uzavření stálého 
volebního seznamu (středa 18. 10. 2017 do 16.00 
hod.) nebo písemnou žádostí s ověřeným podpi-
sem voliče, případně v elektronické podobě za-
slané prostřednictvím datové schránky (písem-
né žádosti musí být doručeny nejpozději 7 dnů 

přede dnem voleb tj.  do pátku 13.  10.  2017). 
Voličské průkazy budou vydávány nejdříve ve 
čtvrtek 5.  10.  2017. Po předložení voličského 
průkazu bude voliči umožněno volit v  libovol-
ném volebním okrsku na území České republiky 
i v libovolném zvláštním volebním okrsku v za-
hraničí.
V Satalicích se volby budou konat jako obvyk‑
le v jídelně základní školy.

20.–21. 10. VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Chtěli byste se stát dobrovolným 
hasičem? 
Máte šanci! Stále probíhá nábor no-
vých členů do výjezdové jednotky. 

Podmínky: plnoletost, dobrý zdra-
votní a fyzický stav, ochota pomáhat 
druhým, bydliště v  Satalicích nebo 
blízkém okolí. 
Nabízíme: přátelský kolektiv, mo-
derní vybavení a zásahovou techni-
ku, získání dovedností použitelných 
i v  osobním životě a  společenskou 
prestiž. 
Více informací podá Tomáš Maršál 
(tel: 734 570 384), velitel JSDH.

Co se dělo u hasičů o prázdninách?
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Nemůžeme, a ani nechceme zůstat lho-
stejní k tomu, co se v posledních měsících 
v  Evropě a ve světě děje. I proto proběhl 
ve čtvrtek 7. září na naší základce branný 
den. Aktivit pořádaných Muzeem branné 
výchovy se žáci 1. stupně účastnili v areálu 
školy, žáci 2. stupně v satalickém lesoparku. 
Během dopoledne si vyzkoušeli základy 
první pomoci. Dozvěděli se o ochraně před 
nebezpečnými chemickými látkami. Zkusi-
li si zabalit evakuační zavazadlo. Zastříleli 
si z  airsoft zbraní, plazili se a připomněli 
si hlavní události z  dějin Československé 
a České republiky. Nejvíce naše žáky po-
bavilo, že si mohli vyzkoušet staré plynové 
masky.

Ing. D. Vočadlová, 
zástupkyně ředitelky školy 

V pondělí 4. září se žáci satalické školy sešli na 
slavnostní zahájení školního roku a přivítání 
nových prvňáčků.
Rodiče těchto mrňousků se sešli v atriu školy, 
kde si poslechli hymnu v podání našeho pana 
učitele Andreje Beneše, poté proslovy paní ře-
ditelky a paní starostky.
Na řadu přišlo to hlavní – paní učitelky před-
stavily nové prvňáčky, kteří v doprovodu de-
váťáků zamávali svým pyšným maminkám, 
tatínkům, ba i babičkám a dědečkům.
Pan učitel Beneš a Adéla Kulhavá z IX. A pří-
tomné potěšili hezkým duetem a pak paní ře-
ditelka prohlásila školní rok za zahájený.
Teď už zbývá jen popřát žákům i učitelům v sa-
talické škole úspěšný a pohodový školní rok!

Tereza Čápová, IX. B

P.S. Reportáž a záznam ze slavnostního  
zahájení najdete na webových stránkách 
školy.

Branný den

NOVÝ 
ŠKOLNÍ ROK

V letošním roce zažádalo vedení MČ Praha-
-Satalic hlavní město Prahu o poskytnutí do-
tace na rekonstrukci základní školy. Dotace 
ve výši 9,7 mil. byla schválena, spoluúčast 
městské části je ve výši 1,029 mil. Projekt 
byl připraven na základě podnětů od učitelů 
i  rodičů žáků. Cílem rekonstrukce je zlepšit 
prostředí, ať už zmírněním teplot v  letních 

měsících ve 
třídách nebo 
poskytnut ím 
prostoru pro 
čekající rodiče 
žáků družiny 
zejména v zim-
ních měsících.

Projekt je eta‑
pizován:
1. etapa řešila 
havarijní stav 
zatmelení oken, 

kterými zatékalo, a byl tak poškozován maje-
tek školy. Tato etapa byla ukončena v červenci 
2017.

2. etapa probíhala také během prázdnin. Re-
konstrukce družiny umožnila zvětšení hra-
cího prostoru pro děti z  družiny a  zároveň 
vytvoření nové čekárny pro rodiče.

3. etapa se realizuje nyní. Zateplujeme celou 
východní část středního traktu budovy, na 
okna budou instalovány venkovní předoken-
ní žaluzie. Tato úprava zlepší kromě energe-
tických úspor i  výukové podmínky ve tří-
dách, kde bylo během slunečných dnů velké 
horko bez možností zastínění. Práce budou 
probíhat do poloviny října.

4. etapa je nyní připravována. Bude zateplena 
ještě západní a  severní část budovy a  umís-
těny předokenní žaluzie. Předpokládané za-
končení čtvrté etapy je 15. prosince 2017.

5. etapa bude nejnáročnější. Z  důvodu vy-
sokých teplot v nejvyšším patře budovy bu-
dou během roku 2018 současné světlíky na  
chodbách nahrazeny jinými, které lépe izolu-
jí, upraví se jejich sklon a tvar a zajistí mož-
nost zastínění.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – průběh rekonstrukce 

Od loňského podzimu působí v  nově zre-
konstruované budově v  Satalicích Základní 
umělecká škola Marie Podvalové. Letos 18. 
září proběhly poprvé talentové zkoušky do 
tanečního oboru, který zde škola nově oteví-
rá. Do tanečního oboru bylo přijato 25 talen-
tovaných dětí. 
Vedení ZUŠ přeje tanečnímu oboru spoko-
jené, šikovné tanečníky a krásná vystoupení.

Za obyvatele Satalic bychom se rádi připojili 
s  poděkováním všem žáčkům školy a jejich 

pedagogům, kteří svými vystoupeními vždy 
zpestří společná setkání jubilantů, vítání ob-
čánků a prezentují se při koncertech, na které 
přichází stále více zájemců. Pro nadcházející 
období jsou přichystány dva koncerty rov-
něž pro veřejnost, podzimní koncert 21. 11. 
a vánoční koncert 20. 12. 

Všichni se těšíme 
na další hudební 
zážitky!

ZUŠ Marie Podvalové zahájila 
druhý školní rok 
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Školní rok letos začal 4. září. Děti už nedo-
čkavě chodily s  maminkami okolo, kdy už 
se bude otevírat, a nemohly se dočkat. Také 
když přišly v  prvních dnech, bylo to slyšet 
všude okolo a přišly skoro všechny! Jako 
každý rok, pro ty nejmenší začal takzvaný 
týden zvykání. Děti chodily domů po sva-
čině, přišly se jen podívat, jak to ve třídách 
vypadá, která paní učitelka zde bude, s čím 
si budou hrát.
V letošním školním roce je opět školka za-
plněna a přišly hodně malé děti. Do první 
třídy, třídy Kuřátek, přišly všechny děti 
nové. Mnohým dětem ještě nejsou ani tři 
roky. Také ve druhé třídě Rybiček je hodně 
dětí, které jsou pouze tříleté. Ale i takto malé 
děti si pomalu budou zvykat a určitě se jim 
zde bude líbit. Poznají nové kamarády, nové 
hračky, krásné prolézačky.
Mateřská škola se musí pochlubit novým 
výukovým programem, který byl rodičům 
předveden na schůzce pro děti s  povinnou 
docházkou. Je to interaktivní program „Ma-
gicBox“, kde děti budou pracovat s obrázky 
na velké ploše na koberci a pohybovat s nimi 
dle daných úkolů. Programy jsou z  oblasti 

přírody, dopravy, početní řady a jiných. Za-
tím s ním budou pracovat děti předškolních 
tříd (Berušky a Motýlci). Jelikož to byla vel-

mi finančně nákladná investice, děkujeme 
za podporu naší městské části, děti jej dosta-
nou pod stromeček.

Hurá do školky

inzerce

Díky programu, hrazenému z fondů Erasmus+ 
a organizovanému Obchodní akademií Praha 
Satalice, máme možnost navštívit různé kou-
ty světa. Absolvoval jsem studijní stáž na jihu 
Anglie ve městě Portsmouth, kde jsem mohl 
měsíc pracovat pro The IBD Partnership. Tato 
firma se zabývá organizací stáží pro zahraniční 
studenty, mimo jiné zařizovala i náš pobyt.
Náplní mé práce bylo hledat zajímavé akce 
v  okolí, zapisovat informace o  studentech, 
chodit na nákup zásob pro firmu, doprovod 
skupin a celkově pomáhat v kanceláři. Stáž mi 
přinesla spoustu nových zkušeností. Kromě 
toho, že jsem byl celý měsíc v jiné zemi, jsem 
se dozvěděl spoustu nových věcí o každoden-
ním fungování kanceláře společnosti.
Dále jsem se rozhodně zlepšil v  angličtině, 
protože jsem nemusel stále přepínat mezi 
češtinou a angličtinou. To mi umožnilo se do 
jazyka ponořit a  mluvit více plynule. Na-
víc jsem byl ubytován s dalším studentem 
u rodiny v Portsmouth, což jsem měl kousek 
od mé práce.
Každý víkend jsme se všichni sešli a šli někam 
do města například do místního skate parku, 
muzea, přístavu atd. Jeden den jsme jeli s naší 
paní učitelkou, která tam s námi byla prvních 
pár dnů, do Londýna.
Peněžní grant od EU mi hradil většinu výda-
jů jako stravu a MHD. Před odjezdem na stáž 
jsem také chodil na přípravný kurz angličtiny 
a připravoval jsem se na pobyt v Anglii. Jsem 
si jistý, že tento kurz mi velice pomohl pro ná-
sledný pobyt na stáži. Celkově jsem byl se stáží 

velmi spokojen a  mám pocit, že mi přinesla 
spoustu nových zkušeností nejen ze zaměstná-

ní v zahraničí, ale ze zaměstnání obecně.
Kristián Černoch, (student OA Praha)

Studenti Obchodní akademie sbírají zkušenosti v zahraničí
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22. září odpoledne proběhlo v  sále ZUŠ 
další milé setkání satalických jubilantů s 
vedením MČ a členy Klubu důchodců. Po 
krátkém flétnovém koncertu žákyně umě-
lecké školy v doprovodu klavíru obdrželi ju-
bilanti blahopřání s pozorností od zástupců 

městské části, při kávě a drobném pohoštění 
pak byli informováni o dění a novinkách 
v Satalicích. Mezi všemi vzácnými jubilanty 
byla tím nejvzácnějším nejstarší obyvatelka 
Satalic, která oslavila své 98. narozeniny (na 
fotografii s květinou).

Jsme rádi, že se nás při společných schůz-
kách schází stále více. Příští setkání plánu-
jeme na 8.  prosince. Všichni naši občané, 
kteří v průběhu října až prosince oslaví své 
jubileum, obdrží osobní dopis s pozvánkou.
Budeme se na Vás těšit.

Setkání jubilantů v sále ZUŠ

Domažlicko. Kraj v  jižních Čechách, místo hu-
sitských válek a  porážky křižáckého vojska, ale 
také kraj odporu českého lidu proti německému 
útlaku v době temna po bitvě na Bílé hoře. Vlas-
teneckých tradic bylo v tomto kraji dost a neměli 
bychom na ně zapomínat. Zejména proto, že řada 
významných míst tuto historii nabízí a připomí-
ná. A právě sem uspořádal Klub důchodců dne 
13. září 2017 zájezd pro své členy a další zájemce.
První zastavení bylo na zámku v  Horšovském 
Týně. Zámek byl v roce 1995 zapsán na seznam 
národních kulturních památek. Ze dvou stran je 
obklopen rozsáhlým zámeckým parkem v  pří-
rodně krajinářském slohu. Na zbývajících stra-
nách jsou obranné příkopy. Měli jsme možnost 
si zámek prohlédnout se zasvěceným výkladem 
průvodkyně. Přístupných komnat má zámek sko-
ro desítku a  jsou zde vystaveny cenné exponáty. 
Všichni ze zájezdu se obdivovali spoustě obrazů, 
nádhernému nábytku, třpytivým křišťálovým 
lustrům, malovanému porcelánu, kachlovým 
kamnům, ale třeba i krásným kobercům. Co míst-
nost, to jiný příběh, jiný pohled na život rozmařilé 
šlechty. Historie zámku sahá do patnáctého století 
a byl v držení rodu Ronšperků, Lobkoviců a nako-
nec Trauttmansdorffů.
Po takovém zážitku všem vyhládlo a  přišel čas 
zajet do restaurace Výhledy na oběd a chvilku po-
sezení. Jméno restaurace není samoúčelné, neda-
leko je vyhlídka na město Domažlice a kilometry 
okolní krajiny. Hned vedle stojí pomník katolic-
kého kněze, básníka a spisovatele Šimona Baara. 
Zde se také „konečně“ většina účastníků zájezdu 
sešla ke skupinovému foto na památku.
Co by to bylo za zájezd, kdybychom v kraji chod-
ského vůdce Jana Sladkého Koziny nenavštívili 

výstavní síň věnovanou jeho památce. Taková je 
v obci Újezd v bývalém Kozinově statku. Většina 
budov je původní. Výstavní síň obsahuje doku-
menty a artefakty ze života Chodů s přihlédnu-
tím na chodské rebelie. Zhlédnout bylo možno 
dobové hospodářské nástroje, chodské kroje 
a něco si vyslechnout o chodských obyčejích. Tak, 
jak to spisovatel Alois Jirásek popsal ve svém ro-
mánu Psohlavci. Zmíněn byl i  Wolf Maxmilián 
Lamminger, známý spíše jako Lomikar. Ten, kte-
rý dal Jana Sladkého Kozinu popravit oběšením. 
Ten, na kterého došlo dle legendárního „do roka 
a do dne“. Je zde ale i další pověst. Pokud si pohou-
páte původní dětskou kolíbku, tak do roka a do 
dne můžete očekávat narození potomka.
Jako poslední na programu byly Domažlice, 
v minulosti centrum stavovskému povstání a ná-
sledně povstání Chodů. V Domažlicích byl vol-
ný program. Někdo poseděl v  kavárně, někdo 
nakupoval. Já jsem se rozhodl zdolat 194 schodů 
a  vystoupat 54 m na Do-
mažlickou věž. Výhled na 
Domažlice a okolí je odtud 
vskutku impozantní. Rov-
něž kostely a další kulturní 
památky byly velmi pěkné 
a rozhodně stály za shléd-
nutí. Náměstí je po obou 
stranách lemováno maleb-
nými podloubími s  řadou 
krámků, restaurací a  ob-
chodů. K  obdivování toto 
bylo v  Domažlicích dost, 
ale čas odjezdu se neúpro-
sně blížil. Na zpáteční cestě 
si všichni sdělovali svoje 

zážitky. A o to šlo především. Zážitek, na který se 
dlouho pamatuje. Chvíle, na které se rádo vzpo-
míná a o kterých je vždy radost hovořit. Akce pro 
seniory, na které MČ Satalice nezapomíná a ráda 
je podporuje při jejich pestrých aktivitách.

Za účastníky výletu Jan Piroch

ZÁJEZD SENIORŮ ZE SATALIC NA DOMAŽLICKO 
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Jak si jistě každý Sataličák povšimne, dochází 
k  postupné přeměně bývalého statku v  nej-
starší části obce na příjemné a odpočinkové 
centrum. Prostor toho statku patří k nejstar-
ším obývaným částím obce. Sice víme, komu 
patřil již od 14. století, ba dokonce známe je-
jich majitele či nájemce, ale jak se zde žilo, se 
bohužel nezachovalo. 

Proto mě ohromně potěšilo, když se mi ozva-
la rodina Stelzerova z Plzně s žádostí, kde by 
v  Satalicích našli „řepařský dům“, o kterém 
píše jejich babička ve své rodinné kronice. 
Zjistil jsem, že se jedná právě o tento přesta-
vovaný statek. Manželé Stelzerovi již Satalice 
navštívili a přeposlali mi přepis kroniky jejich 
babičky. 

A tak se přede mnou otevřel život nejen na 
statku, ale i v obci na počátku 20. století, kdy 
si její tatínek, pan Čepek, pronajal od Černí-
nů statek. A protože je to zajímavé čtení, budu 
rád, když se s ním seznámí i občané Satalic. 

Od manželů Stelzerových jsem dostal povole-
ní k otištění částí, věnovaných pobytu v Satali-
cích, a tak se můžete v příštím čísle Satalického 
zpravodaje začíst do přílohy věnované kronice 
paní Čepkové-Stelzerové.

Libor Vrabec, 
kronikář

STATEK SATALICE

Po odchodu K. Lejskové ze Satalic v  roce 
1951 byl novým kronikářem jmenován pan 
MILOSLAV KITTLER. Byla to šťastná vol-
ba.
Miloslav Kittler se narodil 30. 3. 1900 v Pro-
střední Nové Vsi u Nové Paky, kde byl jeho 
otec mlynářem. Obchodní školu vychodil 
v  Praze a  po 1. sv.  válce se stal poštovním 
zaměstnancem a ve službách Čs. pošty pra-
coval až do svého odchodu do důchodu. 
V roce1928 se přistěhoval do Satalic. Bydlel 
v dnešní Bošínské ulici. Od svého příchodu 
do Satalic se zapojil do veřejného života, kde 
se věnoval zejména práci v Sokolu a zde to 
byla hlavně režisérská práce u  divadelního 
souboru. Ochotnickému divadlu se věno-
val až do 60. let. Stejně tak přistoupil M. 
Kittler k  práci kronikáře. Díky jemu byla 
kronika doplněna o  mnoho nových infor-
mací z historie obce. O historii obce vytvořil 
i  divadelní pásmo „Historie Satalic“, které 
bylo několikrát úspěšně uvedeno v  50.–60. 
letech v místní sokolovně. M. Kittler zemřel 
v roce 1966. Bohužel jeho úmrtím se ztratilo 
i mnoho dokumentů, které nasbíral během 
své kronikářské činnosti o  historii obce, 
protože jak vzpomínají pamětníci, skončily 
kvůli jeho příbuzným na spáleništi v  blíz-
kém poli.
Vedle Miloslava Kittlera jmenoval MNV 

i jeho spolupracovníky:
Byl to Jaroslav Svoboda, který se narodil 
v roce 1899 ve Vysočanech a od roku 1905 
žil v Satalicích. Jeho zápis v kronice zajímavě 
popisuje počátky ochotnického divadla v Sa-
talicích kolem roku 1915. Jaroslav Svoboda 
byl jmenován ideovým spolupracovníkem, 
jehož úkolem bylo, aby v kronice nechybělo 
politické dění v republice té doby. Od 60. let 
již tato funkce byla zrušena.
Druhým spolupracovníkem byl Jaroslav 
Chlumecký, narozený v  roce 1888, který 
prováděl zápisy do kroniky.
Další kronikář začal pracovat až v roce 1972, 
ale o tom až příště.

Libor Vrabec, kronikář

KRONIKÁŘI SATALIC II

Statek v roce 1985
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V letních měsících ve sportareálu proběh-
ly dvě větší akce  – Dětský den a  Anen-
ská pouť. Dětský den byl plně v naší režii 
a i přes nepřízeň počasí si myslím, že účast 
byla pěkná a ti, co přišli, si odpoledne užili. 
Operativně jsme zřídili scénu pro dětské 
divadlo v salonku restaurace a bylo vypro-
dáno. Chtěl bych touto cestou ještě jednou 
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se 
na akci podíleli.

Anenská pouť začala pátečním letním 
kinem, pokračovala dnem plným hudby 
a vrcholem celé akce byla sobotní zábava 
pod širým nebem. Tuto akci připravovali 
dobrovolní hasiči pod vedením velite-
le p. Maršála. I přes to, že se akce konala 
o prázdninách, přišlo mnoho návštěvníků. 
To, co předvedli hasiči při přípravách a ná-
sledném úklidu prostor, klobouk dolů!

Dále proběhla dvě soustředění zahranič-
ních fotbalistů, pro které jsme zajistili i mi-
mosportovní aktivity. Účastníci soustře-
dění Tělovýchovné jednoty, Inlinetalentu 
a FK Dukla Praha využili stravování v naší 
nově otevřené restauraci.

Od září nově funguje restaurace i pro ši‑
rokou veřejnost! V restauraci lze uspořá-
dat rodinné oslavy, firemní akce, školení. 
Přijďte ochutnat naše obědové menu.

M. Bíško, jednatel SAS

ZPRÁVY ZE 
SPORTAREÁLU

Milí sportovní příznivci,
chtěl bych vás informovat o průběhu letní se-
zóny nejen na dvorcích, ale i  na fotbalových 
hřištích.
Tenisté opustili svůj areál jen na čtrnáct dní 
v červenci, kdy se konalo tradiční soustředění 
na Hluboké. Díky vaší důvěře a přízni, kterou 
k  nám máte, byly oba termíny opět vypro-
dány. Celý srpen pak probíhaly v  Satalicích 
tzv.  příměstské tábory s  výukou tenisu a  po-
slední týden v měsíci se uskutečnilo tenisové 
soustředění.
Prázdniny jsou výbornou příležitostí objet 
některé celostátní turnaje. Někteří naši hráči 
se těchto turnajů zúčastnili a mezi těmi, kte-
ří uspěli, jsou: Šimon Dvořák, Jan Kroj, Ester 
Martincová, Matviy Drul. Nejpilnější, i co do 
počtu umístění mezi prvními třemi místy, je 
Matěj Köhler.
Co nás čeká? Momentálně se připravujeme na 
zimní provoz, stavbu hal a  přípravu termínů 
pro klubové turnaje a akce pro zimní sezónu. 
Mezi ně patří již tradiční turnaj smíšených 
dvojic nebo Vánoční vločka. Ze společenských 
akcí je to vyhlášení výsledků uplynulé sezóny 
a posezením u krbu.
Ani na fotbale se nezahálí. Oživení na trávní-
ku přinesla FK Dukla Praha, která zde využí-

vá nejen venkovní prostory, ale i  tělocvičnu 
a whirlpool pro regeneraci. Mezi další fotbalo-
vé kluby, které tu trénovaly, patří týmy z Fin-
ska a Německa.
Naši mladí fotbalisté naopak opustili areál 
a  vyjeli na soustředění pod vedením trenéra 
p. Lišky. Poté všichni, včetně mužstva „A“, za-
hájili přípravu na podzimní část sezóny. Mi-
strovská utkání právě probíhají, poté se bude 
připravovat plán tréninků na umělé trávě, jak 
pro místní, tak další zájemce. Také je v  plá-
nu další ročník zimního turnaje dospělých. 
Turnaj bude organizovat předseda fotbalu 
p. R. Hogen.
Proběhla regenerace fotbalové plochy přírod-
ní trávy, o  kterou se svědomitě stará správce 
p. Janoušek s novou sekačkou.
Mladý oddíl beachvolejbalu se po letní sezóně 
chystá na přesun do haly, kde bude ve své čin-
nosti pokračovat i v zimě.
Jsme připraveni přivítat sportovce, příznivce 
i fanoušky našich sportů.
Tímto vás zvu, přijďte podpořit naše hráče 
nebo se zúčastnit našich akcí.

M. Bíško,
předseda TJ SK Satalice

V pondělí a úterý 9. a 10. října vždy od 7.30 
do 15 hod. proběhne na území MČ Praha-Sa-
talice strojové a mechanické čištění komuni-
kací, které má městská část ve správě. Prove-
dou jej Pražské služby, a.s. 

Jedná se o tyto ulice:
Za Školkou, Bošínská, Drahelická, U Čistič-
ky, K Hluboké cestě, Hronětická, Netřebická,  
U Obory, Stratovská, Pod Poštou, Marva-
nova, Hálova, K  Pyramidce, Šimkova, Sová-
kova, Horníčkova, Kemrova, Hrušínského, 
K  Rokli, Pod garážemi, Zahrádkářů, K  Ryb-
níčku, Za Stodolami, Rašovická, Nouzo-
vá, Filipovského, Rážova, Nového, Vlasty 
Buriana, Dany Medřické, Menšíkova, Vo-
skova, K  Lindě, Rovná, Pilařská, Ostrá,  
U Starého hřiště, Za Novákovou zahradou, 
Za Kapličkou, cyklostezka podél ul. K Rado-

nicům.

PROSÍME MAJITELE VOZŮ, ABY SVÁ 
AUTA V  TYTO DNY PARKOVALI NA 
SVÝCH POZEMCÍCH NEBO MIMO VÝŠE 
UVEDENÝ SEZNAM. 

Děkujeme za pochopení a především za sou-
činnost!

9. a 10. října 2017 blokové čištění 
komunikací – přeparkujte si vozidla

KAM S ODPADEM...

ÚSPĚCHY SPORTOVCŮ 
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inzerceAž budete hledat ideální místo pro pouštění draků, vydejte se na vy-
cházku na nedaleký pahorek do Horních Počernic. Někoho zaujmou 
východy/západy slunce, jiného nezvyklé pohledy na Horní Počerni-
ce a  okolí. Terén s  nejvyšším místem v  okolí (302,4  m  n.  m.) nalez-
nete v  poměrně izolované severozápadní části Počernic  – v  lokalitě 
„U  dubu“. Na místě mezi železnicí Praha–Čelákovice, zářezem Praž-
ského silničního okruhu a Vysočanskou radiálou se rozkládá kdysi na-
vezený, nyní volný travnatý terén se zajímavými výhledy na blízkou či 
vzdálenější Prahu i kopce od Českého středohoří po Krkonoše.

Na místo se dostanete 
z  ulice K  Cihelně, ces-
tou podél areálu objektu 
České pošty - viz obrázek 
vpravo.

Pokud pojedete na kole, 
často je využívána i trasa 
Bystrou ulicí (tuto trasu 
rovněž využívají auto-
mobilisté, kteří potom 
parkují pod svahem, 
u  mostu Vysočanské ra-
diály). 

Nejsnazší cesta pěšky 
vede od MHD na Čer-
ném Mostě:
Nad Makrem po cestič-
ce projdete propustkem 
pod železnicí na Čelá-
kovice a  stoupáte lesem 
vzhůru.

TIP NA PODZIMNÍ VYCHÁZKU ‑ nejvyšší místo 
v Horních Počernicích 
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Máte rádi zvířata nebo květiny? Adopto‑
vali jste zvířátko? Teď můžete mít i  svůj 
strom!
V rámci podpory propojení okolních měst-
ských částí vznikne podél silnice Vinořská 
nová stezka pro pěší a cyklisty, podél kte-
ré bude vysázena alej ozdobných třešní  – 
a k její výsadbě bychom vás rádi přizvali.
Proč nová trasa do Vinoře? Kromě toho, 
že stezka rozšíří možnosti pěších a  cyk‑
lo vycházek, bude novým napojením na 
budovanou trasu cyklostezky do Kbel a za 
druhé bude pohodlným spojením k připra-
vovanému zimnímu a plaveckému stadio‑
nu! Sportoviště by mělo vzniknout na jejím 
konci a už nyní je začíná projektově připra-
vovat MČ Praha -Vinoř. Výstavba zimního 
bude sloužit především juniorským katego-
riím a podpoří nedostatečnou infrastruktu-
ru v  ledním hokeji. Projekt je podporován 
hlavním městem Prahou i Českým svazem 
ledního hokeje.
Stezka na Vinoř, která vede dvěma ka-
tastrálními územími, je již nyní osázena 
trávou. Zároveň je připraven projekt TSK 
na rekonstrukci a  rozšíření můstku přes 
Vinořský potok včetně prostoru pro pěší. 
Nyní jednáme s  TSK o  změnu povrchu ze 
stávající trávy na mlatovou úpravu pro pěší 
a cyklisty v šíři 3 m.
Satalickou část cesty, ležící na jejím katas-
trálním území, chceme zkrášlit alejí okras‑
ných třešní. Tato výsadba v rámci pokraču-
jícího projektu „Zelené Satalice“ proběhne 

na podzim 2017. Patronát nad třešňovou 
alejí převezme Mateřská škola Satalice 
a  děti budou v  rámci sledování změn pří-
rody dohlížet na zdravý růst stromů a jejich 
dostatečnou zálivku.
Nabízíme tedy občanům i občánkům Sata-
lic, aby si adoptovali svůj strom. Za popla‑
tek ve výši 550 Kč si zakoupí cedulku se 
svým jménem a ta bude umístěna na ků‑
lech u vysazeného stromu. Strom si mohou 
v  případě zájmu sami vysadit. Adopcí bu-
dou mít možnost se o strom následně starat, 
případně upozornit na potřeby jeho ošetře-
ní. Doufáme, že se díky možnosti vybrat 
a  pojmenovat si svůj stromek podle svého 
přání, většina dětí z mateřské školy se svými 
rodiči do této akce aktivně zapojí a budeme 
mít alej plnou fantazie!
Vyhlašujeme tedy akci pro všechny oby‑
vatele MČ Praha ‑Satalice: „Dejte stromku 
jméno“.

Satalice se letos prvně zúčastnily pelotonu  
cyklozvonění 17.  září  2017, který vedl do 
Kaizlových sadů na Sportovní festival pro 
celou rodinu v  pražském Karlíně. Akce byla 
doplněna o  jízdu Prahou s průvodcem. Sata-
ličtí účastníci startovali v  10.00 od kapličky 
sv. Anny a připojili se spolu s vinořskými cyk-
listy do pelotonu jedoucího z Čakovic a Kbel. 
Tato akce byla v Satalicích novinkou, a tak vě-
říme, že příště se zapojí více milovníků těchto 
bezmotorových vozidel.

DEJTE STROMKU JMÉNO! Pražské 
cyklozvonění 

V  neděli 10. prosince vstoupí v  platnost na 
železnici nový jízdní řád, který dozná na naší 
trati několik dílčích novinek. Dojde k posílení 
ranního provozu v  pracovním dni ve směru 
do centra Prahy, a to v podobě nového ranní‑
ho vlaku 9549 linky S3 s odjezdem v 8:37 ze 
Satalic na hlavní nádraží a do Vršovic. Pravi-
delně přetížený osobní vlak 9505 s odjezdem v 
7:56 do centra Prahy bude veden kapacitnější 
soupravou! Od prosince o víkendech bude vy-
tvořeno zcela nové noční spojení, které vypl-
ní mezeru mezi půlnocí a pátou hodinou ráno. 
Noční vlak 9553 v sobotu a v neděli pojede ze 
Satalic na hlavní nádraží v 1:59, zpáteční vlak 
9552 z hlavního nádraží vyrazí ve 2:33.
Na konci příštího roku se ještě předpokládá 
na lince S34 obměna motorových vozidel řady 
810 za vozidla modernějšího typu.  

Zajímavý tip na víkendové pěší nebo cyklo‑
výlety budou nabízet vlaky vedené společností 
KŽC Doprava. V  Satalicích sice oba tyto ví-
kendové rychlíkové spoje vedené historickou 
soupravou umožňující přepravu kol zastavovat 

nebudou, ale ze Satalic na čakovické nádraží 
přes letňanský park to není na kole daleko. 
Prvním tedy je Kokořínský rychlík v ranních 
hodinách z Prahy do Mšena a odpoledne zpět.  
U tohoto spoje dojde k podstatnému rozšíření 
provozního období od brzkého jara do pozd-
ního podzimu. Druhým zajímavým spojením 
v letním období bude zcela nový Podtrosecký 
rychlík. Tento vlak vytvoří přímé spojení do 
několika atraktivních oblastí Českého ráje po 
železničních tratích, kterými z  Prahy dosud 
žádný spoj bez přestupu nikdy nejezdil.

V rámci Evropského týdne mobility jsme ve 
spolupráci s hl. m. Prahou a městskými část-
mi Čakovice a  Kbely připravili pro cestující 
vlakem občerstvení s prezentací minulosti  
a současnosti železniční trati mezi Prahou  
a Neratovicemi. Pro všechny byla připravena 
výborná káva, čaj nebo čokoláda a poctivý 
štrúdl jako poděkování za to, že pro cestu do 
centra města využívají železniční dopravu.  

Chystané změny ve vlakovém jízdním 
řádu pro rok 2018

Snídali jsme na peróně

Kontaktní mail pro zájemce: taborska@satalice.cz.


