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 30. 4. od 17.00 hod.
Čarodějnice na hřišti 
u skautské klubovny vedle 
MŠ. Pro děti a jejich rodi-
če je připravena spousta 
soutěží, dobrot i dobré 
nálady.
 24. 5. od 9.30 hod. 
Běh Satalickou oborou – 

tradiční akce pro sportov-
ní nadšence, pořádá Sokol 
Satalice.
 31. 5. od 14.00 hod. 
Dětský den ve Sportareá-
lu Satalice. Sportovní akti-
vity, hopsadla, opičí dráha, 
diskotéka, zmrzlina a na 
závěr oblíbená pěna!

 6. 6. od 15.00 hod. 
Vítání občánků – na-
rozených od června 
2014 do května 2015. 
Prosíme rodiče, aby 
svou účast potvrdili na 
tel. 286 851 326 nebo 
urad@satalice.cz do 
15. 5. 2015.

 13. 6. od 14.00 hod. 
Streetdance Open Air 
2015 – taneční soutěž 
o pohár Vemexu ve Sport-
areálu Praha-Satalice.
 13. 6. od 9.00 hod. 
Mezinárodní letecký den 
 Airshow Praha-Kbely – 
uvidíte i ze Satalic ☺. 

Pokud byste chtěli aktiv-
ně pomoci při organiza-
ci některé z  chystaných 
akcí, kontaktujte prosím 
Petru Dolejšovou (e-mail:   
petra.dolejsova@email.cz, 
tel. 603 404 128). 

Děkujeme!

Dotace pomáhají, 
kde rozpočet nestačí
Městská část Praha-Satalice hos-

podaří s  rozpočtem, který do-
stačuje pouze na její běžný pro-

voz a nejnutnější opravy budov a zařízení, 
avšak na rozvoj obce nebo větší investiční 
akce fi nančních prostředků nezbývá. Pro-
to se snažíme využít dotační tituly, kte-
ré nám mohou pomoci tam, kde peníze 
z rozpočtu nestačí. 

V  únoru 2015 jsme zažádali o  dotaci 
z  fi nanční rezervy Magistrátu hlavního 
města Prahy na opravu domu pro senio-
ry a  na opravu budovy základní školy 
v Satalicích v celkové výši 1 575 000 Kč. 
Oba naše požadavky byly vyhodnoceny 
kladně, a tak začínáme připravovat výbě-
rová řízení. V základní škole dojde k za-
teplení podkroví a opravě štítů hlavního 
traktu budovy, v domě pro seniory budou 
během letních měsíců provedeny drenáže 

a izolace suterénu objektu, které odvlhčí 
suterén budovy od zemní vlhkosti. Vzhle-
dem k  havarijnímu stavu rozvodů vody 
bude provedena výměna vodovodního 
potrubí a na základě revizní zprávy budou 
nahrazeny stávající plynové kotle, včetně 
expanzomatů a kouřovodů. 

V březnu 2015 jsme podali na Minister-
stvo životního prostředí žádost o dotaci 
na „Vytvoření veřejné parkové zeleně“ 
v areálu sadu bývalého statku mezi ulice-
mi Zahrádkářů, Rašovická, K Rokli v cel-
kové výši 463 925 Kč. Projekt revitalizace 
sadu vychází z  dendrologického průzku-
mu a počítá s využitím stávajících dřevin 
sadu, které budou prořezány, s odstraně-
ním starých a  doplněním nových ovoc-
ných stromů a keřů. Tím se omezí výskyt 
škůdců a  onemocnění z  již nakažených 

POZVÁNKA NA AKCE KULTURNÍ, SPORTOVNÍ I JINÉ

Slovo 
starostky
Shodnete se doma pokaž-
dé na tom, kam pojedete 
na dovolenou? Co daruje-

te babičce k  sedmdesátinám nebo co kou-
píte k večeři? A přitom jsou to tak radost-
né záležitosti… Naše rozhodování je o  to 
složitější, že satalická „rodina“ má téměř 
2 500 členů a to, co musíme řešit, často není 
právě veselé. 

Je nám jasné, že změny v dopravě všech-
ny nepotěší. Každý máme také trochu jinou 
představu o tom, co by mohlo být v areálu 
statku. Zánik Českých dřevařských závodů, 
kde mnoho Satalických strávilo skoro celý 
svůj profesní život, a působení jejich nástup-
ců může vyvolat rozporuplné pocity. Opravy 
silnic v jedné části obce budí otazníky, proč 
se nespraví i ta „moje“ část. Podobných otá-
zek bychom mohli vyjmenovat spousty. 

Jsou však základní principy, na kterých 
se shodneme: nechceme spoléhat na úspo-
ry, ale čerpat dotace, i když příprava žádos-
tí a projektů vyžaduje spoustu času a také 
fi nanční spoluúčast. Rádi bychom vytvořili 
v  Satalicích prostory pro setkávání obyva-
tel, relaxaci a volný čas, podpořili spolkovou 
činnost a povzbudili ostatní, aby se zapojili 
do společenského života. S  okolními měst-
skými částmi pracujeme na větší možnosti 
propojení území pro pěší a cyklisty a odve-
dení dopravy mimo střed obcí. Jednáme s in-
vestory, aby vnímali problémy stávajících 
obyvatel a  respektovali stávající prostředí, 
a  stejnou optikou řešíme všechny aktuální 
změny na magistrátu hl. m. Prahy. A o tom 
všem se dočtete nejen na stránkách dub-
nového zpravodaje, ale nově také na Face-
booku, kam jsme jako městská část vstoupili. 

Přejeme vám krásné jarní dny.
Milada Voborská

(pokračování na následující straně)
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 Nové komunitní 
centrum Satalice
Areál bývalého statku se mění v chát-

rající dvůr se skládkami a  staveb-
ními buňkami. Při  řešení tohoto 

neutěšeného stavu nelze spoléhat na při-
dělené  fi nanční prostředky a  vzhledem 
k  nemalým problémům hlavního města 

ani na jeho zásadní fi nanční účast při re-
konstrukci areálu. Projekt nového komu-
nitního centra chceme vybudovat za při-
spění evropských fondů a  ve spolupráci 
s Magistrátem hlavního města Prahy.

Při projektu jsme se zamýšleli nad po-
třebami obyvatel Satalic a přilehlého oko-
lí, ale také nad následnou udržitelností 
projektu. Dalším rozhodovacím prvkem 
bude skladba vypsaných dotačních pro-
gramů, díky kterým je možné získat po-
třebné fi nanční prostředky. Následné 
provozní náklady a údržba objektů musí 
odpovídat fi nančním možnostem městské 
části. Nově otvírané výzvy pro příští roky 
sledujeme a  ze zkušeností minulých let 
můžeme očekávat, že se budou zaměřo-
vat především na sociální oblast a rozvoj 
vzdělávání. Jednáme s odborníky pro ev-
ropské fondy Magistrátu hlavního města 
Prahy, zpracovateli dotací i starosty okol-
ních městských částí, kteří mají s podob-
nými projekty své zkušenosti.

V  rámci komunitního centra tedy 
může vzniknout prostor pro zájmovou 
a  kulturní činnost dětí a  mládeže, chrá-
něná dílna, bezbariérové byty pro seniory, 
soukromá škola, ordinace lékaře, lékárna 
apod. O dalších postupech a možnostech 
vás budeme informovat.

■  Projekt 
„ZELENÉ SATALICE“

Nový projekt, se kterým jste se už moh-
li seznámit na našich webových strán-
kách, iniciuje městská část Praha-Sata-
lice s cílem zlepšit estetický vzhled obce 
formou nové výsadby zeleně, zlepše-
ní údržby stávající. Projektem chceme 
vyzvat společnosti a  fi rmy, které pod-
nikají na území naší obce, k  dlouho-
dobé spolupráci s cílem zlepšit životní 
prostředí. Zároveň chceme více zapojit 
i jednotlivé občany, aby nám pomáha-
li, nejen svými náměty, dotvářet vzhled 
jejich bezprostředního okolí. Jsme rádi, 
že se do projektu zapojila také místní 
základní škola formou přípravy projek-
tu i výsadby některých dřevin. Projekt 
bude probíhat dlouhodobě. V  první 
fázi zahrnuje výsadbu nových stromů 
a keřů v intravilánu obce, jejich násled-
nou údržbu a prořez. Opravy dětských 
hřišť a  údržbu nových parků. Doufá-
me, že výsledkem bude kultivovanější 
vzhled veřejných prostranství v  měst-
ské části.

Vedení obce ve spolupráci s  komi-
sí životního prostředí vytvořilo pro-
gram připravované výsadby, který je 
na webových stránkách městské části. 
Další informace rádi poskytneme osob-
ně nebo telefonicky.

Rádi bychom požádali občany, je-
jichž keře a stromy zasahují do chod-
níků a  komunikací, aby ostříhali 
větve pro snazší průchod chodců či 
průjezd vozidel. I  městská část na 
svých keřích zapracuje.

Mistři se sjíždějí do Satalic!
Máte doma stolní hokej? Zajímalo by vás, jak to vypadá, když se hraje na 
čtyřiceti stolech zároveň? A když se za ně navíc postaví ti nejlepší, jaké 
naše republika má? Takovou příležitost budete zanedlouho mít právě 
tady v Satalicích, protože mistrovství republiky už je za dveřmi!

Táhlový hokej začala vyrábět švéd-
ská fi rma Stiga v 80. letech a o desetiletí 
později už nadšení kolem plastové hrací 
plochy a  barevných fi gurek zasáhlo celý 
svět. Doby, kdy Švédové poráželi každého, 
koho chtěli, jsou ale dávno pryč. Asociace 
stolního hokeje ITHF dnes sdružuje šest-
náct národních organizací a nás může tě-
šit, že ani Češi se v mezinárodním měřít-
ku neztratí. I oni dobývají přední místa na 
světových turnajích i čelní příčky na mis-
trovství světa či Evropy.

Každoročně se v České republice ode-
hraje deset velkých turnajů Českého po-
háru. Ti nejlepší si vybojují právo zúčast-
nit se Mistrovství republiky, kterým pak 
sezona pravidelně končí. Letos čest po-
řádat národní mistrovství připadla jed-
nomu z  nejúspěšnějších českých klubů 
HCS Žabka Praha, který sídlí právě v Sa-
talicích a obhajuje druhé místo z předcho-
zího šampionátu. Osmé nejlepší družstvo 
z  loňského Mistrovství světa klubů tak 
bude mít příležitost představit se domá-

cím fanouškům právě v roce, v němž slaví 
20. výročí svého založení!

Mistrovství republiky začíná v tělocvičně 
satalické základní školy v sobotu 30. května 
v 9 hodin dopoledne soutěží družstev. Ne-
děle je pak vyhrazena turnajům jednotlivců. 
Postupně se představí junioři, ženy, veteráni 
i zdravotně postižení hráči, odpolední pro-
gram pak vyvrcholí elitní kategorií „open“. 
Česká republika má v současnosti hned tři-
náct hráčů v první stovce světového žebříč-
ku. Srdečně zveme všechny zájemce o stolní 
hokej. Přijďte se podívat a fandit!

Rádi bychom i tímto poděkovali vede-
ní ZŠ Satalice, které nám umožnilo koná-
ní mistrovství v prostorách školy.

Luděk Příhoda

Klub našich seniorů
V minulém čísle Satalického zpravodaje jsme vás, čtenáře, seznámili 
s činností našeho klubu seniorů. Dovolte nám, prosím, abychom vás 
v tomto čísle v krátkosti informovali o tom, co bychom chtěli podni-
kat v letošním roce.

Nezaháleli jsme ale ani v prvém čtvrt-
letí a řadu akcí jsme již uspořádali nebo 
se jich zúčastnili. Stručně o co šlo:

Pravidelné pondělní schůzky jsou již 
naší stálicí. Kromě nich jsme uskutečnili 
tři vycházky. První byla zaměřena na po-
znání naší „devítky“ a šli jsme Prosekem 
až do Podvinného mlýna. Druhou vycház-
ku jsme směřovali od Kyjských rybníků 
kolem Kejřova mlýna a dále po cyklistické 
stezce až k Vysočanské poliklinice a třetí 
vycházka vedla do Ctěnic, kde jsme se se-
známili se Ctěnickým zámkem a navštívili 
výstavu cukrářských strojů na výrobu cuk-
rovinek a výstavu z historie Vinoře. Tam 
jsme my starší mohli zavzpomínat na dobu, 
kdy jsme byli mladí a většina z nás chodila 
do vinořské školy. Připomněli jsme si naše 
ošetřující lékaře a věřící svoje kanovníky. 
Seznámili jsme se s historií cechů.

Další naše činnost, spíš individuál-
ní, spočívala v  účasti na různých před-
náškách či výstavách, které si vzájemně 
doporučujeme. Zajímavé přednášky pro-
bíhají nejen ve Ctěnickém zámku, ale 
i  v  Satalicích, např. při vzpomínkovém 
večeru k uctění obětí bombardování obce 
v roce 1945. Poslední naší společnou akcí 
byla vydařená návštěva trhů v Ředhošti, 
a to i přes nepřízeň počasí a fakt, že trhy 
nebyly tak bohaté jako jindy.

Konečně se dostáváme k tomu, co by-
chom chtěli uskutečnit v  příštích měsí-
cích. Samozřejmě budou dál pokračovat 
schůzky v naší klubovně. Chtěli bychom 
docílit stavu, kdy se účast na těchto se-
tkáních zvýší a přivítáme nové členy. Jis-
tě by přišli s novými nápady a naši čin-
nost obohatili, neboť víc hlav přece jen 
víc zná. Plánujeme další vycházky jed-
nak v  blízkém okolí, jednak na vzdále-
nější místa v Praze i za její hranice. I le-
tos bychom chtěli uskutečnit alespoň tři 
výlety. Těšíme se na výlet do korun stro-
mů na Šumavě, dále do Chrudimi a Sla-
tiňan a poslední je zatím tajný… Čeká-
me totiž na nápad – většinu blízkých 
míst jsme již navštívili a na delší výlety 
nám schází fi nanční prostředky. Pokud 
bude zájem, zopakujeme cestu na trhy 
do Ředhoště.

Budeme vděčni, když se našich schůzek 
častěji zúčastní představitelé obce a sezná-
mí nás s některými akcemi (Zelené Sata-
lice apod.). Ne každý má počítač a  také 
mluvené slovo je lepší než si něco přečíst.

Závěrem dovolte poděkovat našim 
představitelům nejen za fi nanční dar, 
který nám umožňuje organizovat čin-
nost našeho klubu, ale i za jejich účast 
na naší činnosti.

Jaroslav Henzl

■   Malí 
hasiči 
v akci

Kolektiv mladých hasičů, který je sou-
částí Sboru dobrovolných hasičů Pra-
ha-Satalice, se schází každé úterý 
v  prostorách hasičské zbrojnice vždy 
od 17 do 18.30 hodin. V průběhu schů-
zek se mladí hasiči učí poskytnout prv-
ní pomoc při úrazech, jak předcházet 
požárům a připravují se na plnění od-
znaků odborností. Družstvo mladších 
získalo v loňském roce odznak odbor-
nosti PREVENTISTA JUNIOR.

Družstvo mladších i starších se také 
v rámci schůzek připravuje na soutěže. 
Každoročně se účastní mnoha akcí po-
řádaných městskou částí Praha-Satalice 
jako dětské dny nebo pálení čarodějnic 
a také akcí pořádaných dobrovolnými 
hasiči, jako je Bambiriáda. Ze soutě-
ží si děti dost často přivezou některou 
z medailí nebo pohárů. Letošním prv-
ním úspěchem bylo 3. místo v kategorii 
mladších Petra Švarce v uzlové štafetě 
s časem 20:43 s a 2. místo v kategorii 
starších Filipa Švarce s časem 13:03 s.

Oddíl mladých hasičů vedou v sou-
časnosti dva vedoucí – Anna Malinová 
a Marek Mor.

Kdo má zájem podívat se na naše 
schůzky a podle zájmu se zapojit do 
kolektivu, může přijít v kterékoli úte-
rý (kromě prázdnin) do hasičárny od 
17 do 18.30 hodin, případně telefonic-
ky kontaktovat jednoho z vedoucích 
na telefonu 731 828 848 (Anna Mali-
nová) nebo 724 464 045 (Marek Mor).

Za SDH Satalice 
starostka Anna Malinová

dřevin. Po schválení dotace dojde k  vý-
sadbě nových geografi cky původních dře-
vin, jejich skladba pomůže i  k  výskytu 
dalších živočichů a celkové ekologické sta-
bilitě. Zároveň vznikne nový veřejný pro-
stor, zeleň odhluční prostranství a zlepší 
vliv povětrnostních podmínek. 

Na základě stavebně technologické-
ho průzkumu statku jsme vyhodnotili 
možnosti využití stávajících budov areá-
lu a  u  Státního fondu životního prostře-
dí jsme požádali o  dotaci na vnější re-
konstrukci nejzachovalejšího objektu 

– bývalých kanceláří – v celkové hodnotě 
5 056 000 Kč. 

V  březnu 2015 zaslala Mateřská škola 
ve spolupráci s  městskou částí na Mini-
sterstvo školství, mládeže a  tělovýcho-
vy žádost o  dotaci na zlepšení zabezpe-
čení školského zařízení v  celkové výši 
308 250 Kč, která by byla využita na po-
řízení nových bezpečnostních dveří a vrat 
při vstupu do MŠ.

V  letošním roce bude Magistrát hlav-
ního města Prahy rozhodovat o  grantu 
na sport, kam podal Sportareál ve spolu-
práci s městskou částí koncem minulého 
roku žádost na opravu a nátěr oken budo-
vy v celkové výši 411 000 Kč.

Další dotační programy sledujeme 
a budeme se snažit je využívat v maximál-
ní míře. Pokud i vás někde nějaký dotační 
titul zaujme, prosíme, informujte nás.

■  Co se událo u hasičů od začátku letošního roku
V pátek 16. 1. 2015 se konala výroční val-
ná hromada SDH Praha-Satalice. V  je-
jím rámci proběhly volby nového vedení 
sboru na následující pětileté období. Sta-
rostkou sboru byla opět zvolena Anna 
Malinová a velitelem Tomáš Maršál. 

14. 3. 2015 jsme v satalické sokolovně 
uspořádali II. Hasičskou zábavu. Mile 
nás překvapil zájem o  lístky, které byly 
vyprodány již 14 dní před akcí. K  tan-
ci i poslechu báječně hrála skupina Víla 
Análka. Dle ohlasu většiny zúčastněných 
se akce velmi povedla, a proto zvažujeme 
uspořádání další zábavy letos na podzim.

24. 3. 2015 se naše jednotka zúčastnila 
taktického cvičení v Centru Černý Most. 
Námětem byl výbuch a následný požár 
v  prostorách multikina. Úkolem bylo 
vyhledávání zraněných, jejich záchrana 
z  ohroženého prostoru a  následné po-
skytování před lékařské první pomoci. 

Cvičení se zúčastnili kromě profesionál-
ních hasičů a dobrovolných hasičů z blíz-
kého okolí také podnikoví hasiči MET-
RO a SŽDC.

31. 3. 2015 vyhlásilo Krajské operační 
a  informační středisko HZS Praha naší 
jednotce pohotovost na hasičské zbroj-
nici z důvodů blížícího se silného větru. 
V nočních hodinách byla jednotka vyslá-
na ke dvěma případům likvidace spad-
lých vzrostlých stromů.

Pokud vás zajímá práce dobrovol-
ných hasičů, máte možnost přijít mezi 
nás každé pondělí od 17.00 do 19.00 
hodin do hasičské zbrojnice, kde probí-
hají naše schůzky. V jednotce rádi při-
vítáme muže od 18 let, kteří se nebojí 
pomáhat ostatním v nouzi a jsou fyzic-
ky a psychicky způsobilí.

Tomáš Maršál, DiS.
velitel jednotky

(pokračování z předchozí strany)

Dotace pomáhají, 
kde rozpočet nestačí
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 Vzpomínka na tragický nálet
Před měsícem jsme si připomněli 70. výročí náletu na Vysočany, Kbely, Satalice a Vi-
noř. Rád bych se k tomuto výročí vrátil osobní vzpomínkou pana Vladimíra Hendry-
cha. Mohu vám říci, že když jsem tuto jeho vzpomínku četl žákům 8. a 9. třídy, tak 
po přečtení bylo dlouho velké ticho. Libor Vrabec

Vzpomínky 
na květnou neděli 1945
Vladimír Hendrych
Počasí na Květnou neděli 25. 3. 1945 sli-
bovalo od rána krásný den. Bylo mi nece-
lých 18 let, učil jsem se prodavačem v ob-
chodě a válka byla před ukončením, ale 
to ještě nikdo netušil. V ten krásný den 
jsme chtěli slavit 2. narozeniny mojí malé 
sestřenice Haničky, přijela i její babička 
a  teta. Otce Haničky popravilo gestapo 
na Pankráci a její maminka byla uvězně-
na v koncentračním táboře Ravensbrück. 
O Haničku se proto starali moji rodiče.

Od rána rozhlas stále opakoval ně-
mecky i  česky hlášení: „Pozor, pozor, 
nad územím Říše nejsou žádná nepřá-
telská letadla (anglická a  americká)!“

Po desáté hodině se hlášení v rozhlase 
náhle razantně změnilo. Hlasatel ozna-
moval místa, kde se svazy nepřátelských 
letadel objevily, počet letadel, směr letu 
a pravděpodobné cíle jejich náletu.

Kolem jedenácté hodiny se nad Vy-
sočany objevila letadla a ozývaly se vý-
buchy dopadajících bomb. Zvědavost 
mě donutila vylézt na půdu, odkud jsem 
z komínové lávky viděl obrovský dým za 
kbelským letištěm. Další letadla přelé-
távala nad Vinoří ze směru od Radonic 
a i nad satalským hájem se začal ozývat 
hukot motorů letadel.

Rychle jsem seběhl po schodech dolů 
varovat otce, stojícího před domem 
s Haničkou v náručí, na blížící se nebez-
pečí. Otec poslal hosty do sklepa a sám 

s Haničkou v náruči utíkal do vybudo-
vaného krytu na zahradě, kam jsem se 
měl schovat i já.

Následujících pár okamžiků změnilo 
celé naší rodině život.

Otec uběhl pár kroků za roh domu 
a  vtom se ozvala ohlušující rána. Prv-
ní bomba dopadla na chodníček přímo 
před otce. Zůstal jsem stát před vcho-
dem do domu, zasáhla mě tlaková vlna 
a detonace mě ohlušila. Byl jsem v šoku 
a nemohl jsem udělat jediný krok.

Když jsem se vzpamatoval, běžel jsem 
za otcem. Došel do krytu? Jsou v pořád-
ku? Bohužel, otce jsem nalezl ležet na 
zemi, před ním velký kráter po dopad-
lé bombě, nehybný, zkrvavený, bez zná-
mek života. Hanička ležela asi metr od 
něj, zasypaná prkny z trosek kůlny.

Tlaková vlna společně se střepinami 
z bomby vnikla do sklepa okénkem. Stře-
piny těžce zranily babičku, která svému 
zranění podlehla, tetě detonace porani-
la sluch. Letadla dále nalétávala v letkách 
nad Satalicemi. Pískající padající bomby 
a jejich výbuchy bylo slyšet v celém oko-
lí. Blížilo se poledne Květné neděle, která 
zanechala v nás všech velký smutek.

Poškozený dům na konci ulice 
K Pyramidce

■  70 let od konce 
světové války

Za několik dní uplyne 70 let od ukon-
čení té nejstrašnější války v  dějinách 
Evropy i celého světa.

9. května v  11.00 se v Satalicích ob-
jevil první sovětský tank 55. tankové 
brigády pod velením generála Davida 
A. Dragunského. A  tím skončila vál-
ka i v Satalicích. Připomeňme si proto 
všechny ty miliony obětí po celém světě, 
i když si musíme uvědomit, že po celá 
tzv. mírová léta byl válečný konfl ikt rok 
co rok po celém světě a že nevinných 
obětí těchto konfl iktů stále a stále při-
bývá i v dnešní době. A připomeňme si 
to i proto, že se opět začíná harašit vá-
lečnými zbraněmi i na evropském kon-
tinentě a že případná třetí světová válka 
by možná neměla ani pamětníky.

A  ještě jedna zajímavá událost se 
před 70 lety uskutečnila. Hned 2 dny 
po ukončení bojů se na hřišti v Satali-
cích odehrál první mezinárodní fotba-
lový zápas v Československu. Proti so-
větským vojákům nastoupil tým Satalic 
a  před více než tisícovkou diváků vy-
hrály Satalice 4:2. Kéž by si z toho vza-
lo lidstvo příklad a bojovalo jen na poli 
sportovním.

Libor Vrabec

Když se přiblížilo jaro

Na zahradách kvetou sněženky 
a bledule, a tak si povídáme o tom, 
že jaro je tady. Již v únoru se děti 

seznamovaly v Botanické zahradě v Troji 
s tím, jak to bude vypadat, až ptáci začnou 
hnízdit, jaká stavějí hnízda, jak se ptáčci 
jmenují. S panem Štanclem, známým or-
nitologem, se půjdou podívat do naší obo-
ry, kde uvidí a dozví se další zajímavé věci. 

Na konci dubna přijede do školky opět 
pán s  velkým stanem, kde bude dětem 
promítat příběh o vesmíru s názvem „Krt-
ci, co je tam nahoře?“. Tento projekt u nás 
byl už vloni a moc se nám i dětem líbil.

V  květnu si ve třídách zahrajeme na 
nemocnici. Děti si přinesou plyšová zví-
řátka, přemění se na jejich maminky a ta-

tínky a budou je spolu s mladými doktory 
z Lékařské fakulty, kteří nás navštíví, léčit. 
Naučí se, proč se nebát doktorů, proč se 
nebát nemocnice.

Od února jezdí nejstarší děti do plavec-
kého bazénu, tak se již ostatní těší na fot-
ky, jak jim to šlo a jak se všichni z vody ra-
dovali. Určitě budou odměněni mokrým 
diplomem.

V květnu pojedou všechny třídy na vý-
let, také do divadla do Počernic, na Den 
dětí máme pozvané JŮHELÁKY a na zá-
věr školního roku a rozloučení máme při-
pravenu Zahradní šou. 

 A  tak krásné jaro, hodně sluníčka 
a úsměvů přejí zaměstnanci a děti z ma-
teřské školy!

■  Prvňáčci prošli 
indiánskou 
stezkou

Ve středu 4. února se budoucí prvňáč-
ci vydali po indiánské stezce. A nevěřili 
byste, s  jakou chutí plnili úkoly spoje-
né s kulturou, která je nám, ale hlavně 
těm malým, poměrně vzdálená. Slova 
jako mokasíny, tee pee, náčelník či to-
tem jim nebyla cizí, a tak počítali úlov-
ky, stavěli indiánskou vesnici, tančili po 
indiánsku. K všeobecné pohodě přispě-
ly starší děti – průvodci po indiánské 
stezce. Zkrátka, kdo přišel s  trémou 
a rozechvěním do školy, ten odcházel 
s úsměvem. 

Tak na shledanou se stejným úsmě-
vem v září!

 Neváhejte a vstupte!
Každé jaro naše škola rozkvete a hučí to v ní jako v úlu, když se 
koná Jarní ples. Tento rok se konal 28. března. 

Je 17.30 a před naší školou postávají hloučky mladých lidí 
ve společenských šatech a oblecích. Jestli jdete právě kolem, 
neváhejte a pojďte dál. Odložte si v šatně, zakupte lístky do 
tomboly a  zaujměte místo. Pokud vám nevyhovuje pohled 
dolů přes zábradlí, pak nejlepší místo na plese najdete v jídel-
ně u barového stolečku. Lehce se opřete a zpovzdálí sledujte 
jednotlivá vystoupení na plazmové obrazovce. V jedné ruce 
držíte mojito (samozřejmě nealkoholické) a druhou se snaží-
te otevřít lístečky tomboly (samozřejmě výherní). Přestávku 
využijete k zakoupení šunkových chlebíčků a čokoládového 
dortíku a vracíte se do centra dění, protože stužkování de-
váťáků právě začíná. Paní ředitelka s paní zástupkyní věští ze 
svých poznámek osud našich zanedlouho již absolventů, ti se 
usmívají, rodiče tleskají a spolužáci je povzbuzují. Ale co to? 

Někdo vám zastoupil výhled na obrazovku! Neváháte, opus-
títe barový stoleček a vmísíte se do davu, kde si vychutnáte 
tu opravdovou atmosféru plesu. Ještě zahlédnete stužkování 
třídní učitelky, která za velkého potlesku odvádí svou třídu 
vstříc slibné budoucnosti. A vám nezbývá, než si vyzvednout 
tombolu a  těšit se na další jaro v  satalické škole, které pro 
vás a příští deváťáky opět připraví zaměstnanci školy v čele 
s paní ředitelkou, za velké podpory rodičů a žáků.

V. Hendrych se bohužel vydání svých 
vzpomínek nedožil. Upřímnou sou-
strast všem pozůstalým.

■  Obchodní akademie 
Satalice 
zve na dny 
otevřených dveří

Sobota 23. 5. 2015 od 8.00 do 18.00 hod. 
nebo kdykoliv jindy po dohodě.

Rádi bychom vám představili:
•  anglický odpolední program pro žáky 

8. a 9. tříd ZŠ
•  stáže do Anglie a  Irska hrazené EU 

pro studenty denního studia
•  dálkové studium o sobotách
•  jazykové kurzy pro dospělé a doučo-

vání pro děti ZŠ Obchodní akademie 
Praha 9 

www.oapraha.cz, tel. 286 857 164
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■  Posila 
pracovní čety

Potkáváte je v ulicích městské části při 
úklidu veřejných prostranství, zeleně 
nebo odpadkových košů a  v  zimních 
měsících i při úklidu sněhu. Pracovníci 
v zelených vestách pomáhají naší stálé 
pracovní četě při drobných pracích na 
základě smlouvy mezi úřadem práce 
České republiky a městskou částí. Od 
března do října může být zaměstnáno 
až pět osob z  řad uchazečů o  zaměst-
nání, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu 
práce jako dlouhodobě nezaměstnaní. 
Mzdu a zákonné odvody bude refundo-
vat úřad práce, 85 % prostředků je po-
skytováno Evropským sociálním fon-
dem a 15 % z rozpočtu České republiky. 
Cílem je přispět i  touto formou k  za-
jištění lepšího úklidu a údržby zeleně 
v městské části. 

Boris Csillagi, 
tajemník úřadu

Amazonky v akci
V polovině března nesmí chybět tra-

diční akce Jarní úklid klubovny 
s bowlingem – nejprve práce a pak 

zábava. Počasí nám letos vyšlo chladněj-
ší a  proměnlivé. Scházíme se ale téměř 
v plném počtu, a tak nám práce šla hezky 
a  rychle od ruky – myjeme okna, nádo-
bí, WC a umyvadla, zametáme a myjeme 
podlahy, utíráme prach z nábytku a také 
pavučiny ze stropu, řežeme pastelky a tří-
díme fi xy, vynášíme ekokrabici, vyklepá-
váme matrace z  gauče a  křesel, třídíme 
různé věci ze skříněk, vyklepáváme celty 
a batohy, sbíráme venku šišky a kameny, 
hrabeme ještě zbylé listí u ohniště, sundá-
váme záclony, závěsy a ubrusy apod. Ko-
lem 12. hod. máme hotovo, a  tak jdeme 
obědvat a po jídle následuje venkovní eta-
pa – schovka před slepými vojáky. Poté se 
přemisťujeme na naše bowlingové místo 
u O2 Arény, kam doráží i plno rodičů. Ob-
sazujeme všechny 4 dráhy a  začíná 2ho-
dinová hra ve strefování se koulemi do 
kuželek – no prostě zábava. Chvíli si ještě 
povídáme a hrajeme místní fotbálek, ho-
kej či kulečník. Před 17 hod. se většina už 
rozchází domů s rodiči. 

25.  3. se od 15.30 hod. konalo uctění 
památky obětí náletů na Prahu a její při-
lehlé okolí, a to před místním pomníčkem 
v Satalicích. Byly jsme osloveny od míst-
ního úřadu jako čestná stráž k pomníku, 
a tak pár světlušek a skautek v krojích vy-
razilo památku uctít. 

Poslední březnový víkend ještě vyráží-
me na čekatelský kurz do Jaroměře, kde se 
starší děvčata a chlapci ve věku roverů učí, 
jak vést smysluplně mládež. 

A co nás čeká v dubnu? Nebude chybět 
určitě velikonoční schůzka, tradiční eko-
logická akce u naší klubovny zvaná Eko-
den při níž se vždy zabýváme ochranou 
přírody a probíhá plno eko aktivitek. Pro-
běhne také vyráběcí dopoledne plné ruko-
dělek – ušijeme si panenku z látky, navlék-
neme si náušnice z korálků a vyzkoušíme 
si enakustickou malbu žehličkou a  vos-
kem. V  závěru dubna se uskuteční tra-
diční volba Miss čarodějnice u klubovny 
s plno soutěžemi a ohněm a nebudou chy-
bět ani čarodějnice pro veřejnost – akce 
společná s místním úřadem přímo 30. 4. 
od 17 hod. – tak se přijďte podívat – jste 
všichni srdečně zváni!

Za 83. dívčí skautský oddíl 
Amazonky ze Satalic

napsala vedoucí oddílu 
Eliška Hermannová – Rusalka

Přijď se podívat k  nám do klubov-
ny – scházíme se každou STŘEDU od 
17.00 do 19.00 hod. Více informací na-
jdeš na našich webových stránkách: 
 www. skautkyamazonky.blog.cz.

N a š e  t r a d i č n í  a k c e :
Leden – účast na orientačně šifrovacím závo-
dě „Prahou plnou strašidel“ po Praze – Sta-
rém městě (naše úspěchy v nejstarší kategorii 
C – 1. a 3. místo)
Únor – Zimní přechod Brd (1denní akce od 
PRJ – vyměňování si brdských kartiček a spo-
lečný sraz na Kytínské louce) • Oslava „Dne 
Sesterství“ (akce u klubovny či na Vyšehradě)
Březen – Jarní úklid naší klubovny a návště-
va Bowlingu
Duben – Ekoden (ekologickém aktivitky 
u klubovny) • Volba Miss Čarodějnice (oblí-
bená akce u klubovny s volbou nej čarodějky, 
čarovné soutěže a oheň + slavnostní koruno-
vace Miss a zakopání listiny)
Květen – Květinový den (prodej kvítků mě-
síčku zahradního na Rajské Zahradě u metra, 
pořádá Liga proti rakovině) • Skautský jar-
mark (středisková akce u Kyjské klubovny – 
akce pro děti a veřejnost)
Červen – Den dětí (akce spolu s  MÚ – sta-
noviště, soutěže, pohoštění, výrobky) • Závě-
rečná 3denní výprava (vyhodnocení celoroční 
etapové hry)
Červenec – 14denní tábor (tábořiště – Trkov 
u Sedlčan)
Říjen – 4denní výprava – Podzimní prázdni-
ny (pěší poznávací výlety)
Listopad – Maraton na chůdách (stře-
disková akce – štafetový běh 3členných 
hlídek, 65 minut na chůdách) + brigáda 
u klubovny (hrabání listí)
Prosinec – Mikulášská besídka a  vánoč-
ní schůzka • Předvánoční charita (pomoc 
různým organizacím) • Vánoční 3denní 
výprava (se všemi vánočními zvyky)

Několik slov o myslivosti 
v oblasti Satalic a Vinoře
Současná myslivost v  citované oblas-

ti se nedá s  historickou myslivostí 
(konec 19. až tři čtvrtiny 20.  stole-

tí) zvláště s hlediska počtu ulovené zvěře 
srovnat. Dnešní myslivost je spíše o ochra-
ně lovné zvěře, zabezpečení podmínek pro 
její přirozenou i  umělou reprodukci, za-
jištění krmení zvěře a  její ochraně před 
predátory (škodnou zvěří), chorobami 
a škůdci a v neposlední řadě o brigádách 
na opravách mysliveckých zařízení (kr-
melce, krmítka, budky pro zpěvné ptactvo 
a myslivecká chata se zázemím a oploce-
ním) nebo výsadbě lesních stromků, sběru 
odpadků, které někteří nezodpovědní ob-
čané odkládají místo ve sběrných dvorech 
v  lesících, na polních cestách a podobně. 
Vlastní lov zvěře se stal už pouhou třeš-
ničkou na dortu myslivosti. Je maximálně 
regulován na nejvýše 2 až 3 procházky se 
zbraní v  ruce ročně a  stal se pro aktivní 
myslivce vzácnou odměnou za celoroční 
péči o  lovnou zvěř. (Například celoroční 
úlovek v honitbě Satalice–Vinoř , která má 

výměru 880 ha za rok 2014, činí: 38 ks ba-
žant kohout (z toho 15 kohoutů uměle od-
chovaných), 33 zajíců, 60 kachen na tahu 
(z toho 25 uměle odchovaných), 3 ks srnce 
a 3 ks srnčat.

V  letech 1920 až 1980 se počty ulove-
ných bažantů kohoutů počítaly na stovky 
a zajíců na tisíce (zpravidla na 1 ha země-
dělské plochy byli 1–2 zajíci). Na rozdíl od 
toho bylo ulovení lišky v  těchto dávno mi-
nulých letech v místním sdružení velkou 
událostí a lovce vyšlo velmi draho, protože 
v té době musel zaplatit pití pro všechny 
účastníky honu. Naproti tomu v loňském 
roce se v našem sdružení ulovilo díky de-
sítkám hodin strávených po nocích na po-
sedech a díky desítkám hodin věnovaných 
výcviku psů 21 ks lišek (čili téměř stejně 
jako zajíců). Jestliže staří myslivci dříve ří-
kali: „Jedna liška, jeden výřad“, dovedete si 
představit kolik mláďat i dospělých jedin-
ců by tyto ulovené lišky za svůj život zkon-
zumovaly? (Jeden výřad je cca 30–40 ks 
drobné zvěře).

Od dob bohatých úlovků se změnila vý-
razně i krajina. Vznikly velké zemědělské 
celky, narostly městské i příměstské aglo-
merace, změnily se způsoby zemědělského 
hospodaření, přibylo výrazně dopravních 
prostředků, které se často stávají poprav-
čími drobné, ale i  vysoké zvěře. Výrazně 
také narostl počet chovaných psů a koček 
a  tím se výrazně zhoršily podmínky pro 
hnízdění pernaté zvěře (v případě křepe-
lek a koroptví téměř likvidačně) a pro vy-
vádění mláďat ostatní drobné zvěře (divo-
ký králík a zajíc), ale i srnčat.

Z  těchto uvedených důvodů si mys-
livci dovolují požádat veřejnost o  po-
chopení pro svou činnost a prosí zvláště 
chovatele psů, aby zvláště v  době hníz-
dění pernaté a vyvádění mláďat drobné 
a  srnčí zvěře (květen–červen) dodržo-
vali klid v  polních a  lesních kulturách 
a měli své miláčky na vodítku, a dopřáli 
tak i ostatním žijícím tvorům klid při je-
jich reprodukci.

František Černý

■   Nové jízdní řády
autobusových linek včetně nové midi-
busové linky č. 386 ze Satalic do Vino-
ře a Přezletic jsou k dispozici na úřadu            
městské části nebo na www.ropid.cz.

■  Satalice vstoupily 
na Facebook!

I když Facebook nemůže nahradit ofi -
ciální komunikaci s Úřadem MČ, rádi 
bychom tímto krokem otevřeli nový 
informační kanál pro všechny, kte-
ří jsou zvyklí Facebook používat pro 
sdílení a  vyhledávání událostí. Chce-
te-li se o  akcích v Satalicích dozvídat 
i z Facebooku nebo o nich chcete sami 
informovat své sousedy, jděte na www.
facebook.com/satalice.
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Sportareál plný novinek
Sportareál připravil na jaro pro oby-

vatele Satalic a  okolí spoustu novi-
nek. Jedná se především o  cvičení 

pro dospělé. Jelikož tato služba pro naše 
návštěvníky chyběla, tak se zde bude na-
bízet cvičení pod vedením profesionál-
ního trenéra Lukáše Filipa. Na své si při-
jdou ti, kteří chtějí zhubnout, i  ti, kteří 
se chtějí dostat do dobré fyzické kondice. 
Zatím začne jen několik druhů lekcí a po-
stupně se budou přidávat další. Nyní to 
jsou cvičení: Zdravá záda, Pevné bříško 
a kruhový trénink. Dále zde budou pro-
bíhat kurzy pro maminky s novorozenci 
a pro těhotné. 

Kruhový trénink: Je mnoho způsobů, 
jak být v kondici, ale s profesionály víte, 
že jste ve správných rukách. Střídání sta-
novišť/cviků   v  krátkých časových úse-
cích. Během tréninku se v kruhu přesou-

váte z  jednoho stanoviště na druhé a  to 
tak, abyste rovnoměrně procvičili všech-
ny svalové skupiny. Cvičení je jednoduché, 
výsledky viditelné!

Zdravá záda: Hlavní náplní lekcí  je od-
stranění bolesti zad a krční páteře, protažení 
zkrácených a posílení oslabených svalů zad 
a  břicha. Cvičení, během kterého posílíte 
všechny skupiny zádových svalů, včetně těch 
hlubokých, a napravíte svalové disbalance.

Pevné bříško: Naše cvičení je zaměře-
no přímo na tu nejvýraznější část lidské-
ho těla – břišní svalstvo. Říká se, že jediná 
cesta k němu vede skrze kuchyni, ale jak 
tomu bývá, jenom změna stravovacích ná-
vyků nestačí. Pevný a vysportovaný střed 
těla se dostaví jen po pořádně tvrdém 
a vytrvalém tréninku.

Pro bližší informace navštivte www.
sport-areal-satalice.cz. 

Další kurzy povede zkušená lektorka psy-
chomotorického vývoje dětí Jitka Rubešová. 

Jemná náruč rodičů: Nošení, zvedá-
ní, otáčení, přebalování, to vše jsou ma-
nipulační techniky, které dítěti nabízíme 
v  průběhu celého dne. Touto manipula-
cí velmi výrazně ovlivňujeme jeho vývoj. 
Nevědí-li rodiče na co dávat pozor, mo-
hou udělat hodně chyb, které pak negativ-
ně ovlivňují psychomotorický vývoj dítěte. 
S námi se dozvíte, jak na to.

Rozvíjej se, maličký: Cílem kurzu je 
předat rodičům informace o  způsobu 
správné a účinné stimulace dítěte na pod-
poru jeho správného vzpřimování i  jeho 
celkového psychomotorického vývoje.

Pro bližší informace a  rezervace vo-
lejte na tel: 723 602 556 nebo navštivte 
facebookové stránky Sportareál Satalice 
nebo www.vyvojdeti.cz.

■  Kontejnery
V O K  –  v e l k o o b j e m o v é  k o n t e j n e r y 

16. 5. (9–13 h. Zahrádkářů), 17. 6. (14–18 h. K Hluboké cestě) 
Do VOK je možné odložit: starý nábytek, pohovky, gauče, 

koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, autosk-
lo a kovové předměty (např. staré bojlery). Do VOK nelze od-
kládat: živnostenský, stavební a nebezpečný odpad, bioodpad, 
pneumatiky a výrobky podléhající zpětnému odběru. 
B I O  k o n t e j n e r y 

16. 5. Za Novákovou zahradou a 6. 6. Rážova – vždy 9–12 h. 
M o b i l n í  s b ě r  n e b e z p e č n ý c h  o d p a d ů 

Čtvrtek 2. 7. 2015 – zastávka: křižovatka ul. Trabantská – Za 
školkou v čase 17.00–17.20 h., zastávka: křižovatka ul. K Rado-
nicům – U obory v čase 17.30–17.50 h.

Podrobné informace ke svozu nebezpečného odpadu 
v roce 2015 naleznete na webu HMP: portalzp.praha.eu/jnp/
cz/ odpady. Kompletní informace jsou k  dispozici na www. 
satalice.cz/odpady.htm.

■  Cyklisté na společné trase
Zástupci městských částí Praha 9, Praha 20, Praha 19, Praha-
-Satalice a Praha-Vinoř se shodli na společném postupu při 
projednávání projektu Severovýchodní cyklomagistrály, dří-
ve nazývaného „pražská greenway“. Cílem je zjištění možnos-
tí zprovoznění bezkolizního chráněného koridoru pro pěší 
a cyklisty od Podvinného mlýna (respektive Balabenky) až po 
hranici HMP (Čertousy) a napojení na infrastrukturu měst-
ských částí. O projektu byl informován radní pro dopravu Petr 
Dolínek, který vyzval městské části k zaslání podnětů na řeše-
ní cyklodopravy v hlavním městě. 

Kromě této významné trasy spolupracují Kbely, Vinoř 
a Satalice na možnostech propojení městských částí pěšími 
a cyklo stezkami mimo hlavní komunikace.
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