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Vážení  spoluobčané, 
 mnoho firem se vydává cestou spole-
čenské odpovědnosti, ke které neodmysli-
telně patří i filantropie, dobročinnost. Ta-
kové firmy máme i v Satalicích. Podporují 
náš projekt „Zelené Satalice“, který je za-
měřen na zlepšování životního prostředí, 
nyní zejména na výsadbu nových stromů 
a keřů, v budoucnu více na jejich údržbu.
 Do projektu se formou daru do dnešní-
ho dne zapojili následující a patří jim náš 
velký dík:
 firma Audiolight –   7.000,- Kč
 firma Koutecký –   2.000,- Kč
 firma Kamat –   5.000,- Kč
 firma Xannatos – 15.000,- Kč
 firma 2e Kompresory –   5.000,- Kč
 firma Civop – 15.000,- Kč
 za soukromé osoby
 manželé Kaplanovi –   5.000,- Kč

 Na projektu je možné se podílet také 
výběrem určitého místa, kde se může firma 
nebo obyvatelé o zeleň starat.  Zde spolu-
pracujeme se společností Pragis, která no- 
vě udržuje park v ulici Budovatelská, dále  
s firmou Tezas, která pečuje o zeleň v ulici 
Panelová a v rovnoběžné ulici směřující  
k vjezdu do jejich areálu, o své okolí pečuje 
i mnoho občanů.
 Děkujeme a budeme rádi i za další pod-
poru v této oblasti. Zapojit se může kaž-  
dý, kdo má nějakou městskou zeleň před 
svým domem a chce ji zkrášlovat. 
 Žáci 9. třídy základní školy vysadili 
keříky mochny křovité a lísky. Další výsad-
ba nám byla doporučena až v podzimních 
měsících, vzhledem k příznivějším pod-
mínkám pro ujmutí vzrostlých stromů. 
 V projektu tedy budeme pokračovat na 
podzim a věříme, že stejně úspěšně jako 
dosud.

Leona Táborská

 V napjaté atmosféře se ve dnech  
30.–31.5. 2015 v Praze-Satalicích uskuteč-
nilo mistrovství České republiky ve stol-
ním Stiga hokeji, které pořádal místní klub 
HCS Žabka Praha. A bylo pro Satalice vel-
mi úspěšné! 
 V hlavní kategorii jednotlivců zvítězil 
Zdeněk Matoušek ml. (člen HCS Žabka 
Praha, kapitán domácího družstva), když 
ve finále porazil Michala Hviždě. Třetí 
místo získal Patrik Petr. HCS Žabka Praha 
měla do 15. místa celkem 6 zástupců.
 Turnaj družstev přinesl finálové dra-
ma se šťastným koncem pro obhájce titulu 
THC Stiga Elites – finálový zápas rozhodl 
až dodatečný zápas kapitánů. Smutným fi-
nalistou se stal domácí klub HCS Žabka 
Praha, který tak získal stříbro. Třetí místo 
vybojoval klub Big Band. 

 Vítězem turnaje juniorů se stal Jirka 
Chylík (opět člen domácího klubu HCS 
Žabka Praha), když ve finále porazil Hon-
zu Sládka, juniorský bronz bral Michal Ko-
brle. Jirka Chylík tímto obhájil své loňské 
vítězství a stal se prvním juniorem, který 
vyhrál titul dvakrát za sebou.

 Mezi veterány zvítězil Honza Dryák 
z klubu Bid Band, druhé místo vybojoval 
Vašek Pikl a třetí skončil Pavel Plešák. 
 Mistryní republiky se stala Aneta Jac-
kowská, druhá skončila Iva Mašková a třetí 
místo patří Báře Petrové.  
 Mistrem republiky v kategorii ZTP 
se stal Jiří Junek. Porazil Milana Zemana  
v dramatické sérii 4:3 na zápasy (2:1, 0:2, 
1:2, 0:1, 3:2, 2:0, 3:2P). 

 Celkem si klub HCS Žabka Praha 
odnesl z MČR titul v jednotlivcích, titul 
v juniorech, stříbro v soutěži družstev. 
Oslavil tak své 20. výročí založení. Zají-
mavostí bylo sestavení družstva B Žabka 
Praha ze zakládajících členů, kde kapitá-
nem byl Miroslav Čadil, zakladatel klu-
bu.

Účast 
 18 družstev (po 5–7 členech)
 Jednotlivci – 48 nejlepších z Českého  
 poháru (celoroční soutěž)
 Ženy – 8
 Junioři – 10
 Veteráni – 16

Zdeněk Matoušek

Poděkování
místo 
úvodníku

Úspěšné mistrovství republiky 
2015 ve stolním Stiga hokeji



2 3www.facebook.com/satalice www.facebook.com/satalicewww.satalice.cz www.satalice.czSATALICKÝ ZPRAVODAJ SATALICKÝ ZPRAVODAJ

 Příjemné letní odpoledne 6. 6. 2015 
bylo věnováno slavnostnímu vítání dětí na-
rozených dětí od loňského června do letoš-
ního května. Z 18 jsme přivítali 12 rodin, 
které přijaly naše pozvání k symbolickému 
přijetí dětí mezi satalické občany. Rodičům 
děťátka byl předán pamětní list a dárková 
poukázka do prodejny Dráčik.

 Milou atmosféru vytvořily děti z hu-
dební školy paní učitelky Koutníkové  
a malá sólistka Verunka. Všem zúčastně-
ným děkujeme a přejeme hodně zdraví  
a do budoucna mnoho krásných společ-
ných zážitků. 

Milada Voborská

 V Satalicích se začaly objevovat modré 
uliční cedule, které informují kolemjdou-
cí o původu názvů ulic nebo posilují naše 
povědomí o tom, kde žijeme. Jistě se na ně 
nevejde všechno, kvůli omezenému mís-
tu musí být údaje zkráceny, ale snad nám 
všem pomohou při utváření našeho okolí  
i k uvědomění si místa, kde žijeme.
 A kde se vlastně vzaly? Je to práce 
jednoho z našich spoluobčanů, který bez 
nároku na honorář či jakoukoli pomoc 
ze strany úřadu začal s jejich realizací  
a osazením, a navázal tak na řadu dalších 
obyvatel. Význam cedulí autor koncipuje 
nejen jako místopisný text, ale zahrnu-
je do popisů záměrně i vzdělávací fakta. 
V každém případě vždy tak, aby přiměl 
kolemjdoucí hledat další informace, na-

značit zajímavosti a vyvolat větší zájem 
o Satalice. Jak sám říká, „každý z nás 
může něco pro obec a své spoluobčany 
udělat, natřít si vlastní plot, aby nehyzdil 
okolí, uklidit trávník před vlastním do-
mem (i když není jeho) nebo narovnat 
dopravní značku, kterou v noci vandal 
přetočil. Čím více toho budeme pro svou 
obec dělat sami, tím více budeme mít 
svou obec rádi. Čím více toho budeme  
o místě, kde žijeme, vědět, tím více si ta-
kového místa – obce budeme vážit. A ne-
jenom své obce, ale všech, kteří v této obci 
vůbec kdy žili, protože to byli oni, kteří se 
spoluzasloužili, že obec Satalice může být 
krásná i dnes. Budeme pak v Satalicích 
nejenom bydlet, ale hlavně tady žít“.
 S tím naprosto souhlasíme.

 Celoroční projekt, do kterého se za-
pojili žáci devátého ročníku, mapuje pro-
blémy městské části Praha-Satalice a vý-
sledkem jsou nejrůznější  návrhy řešení. 

Závěrečná zjištění projektu Mikroklima

 Zjistili jsme, že v Satalicích je největším 
problémem prach v ovzduší především  
v oblastech, kterými vede silnice. Občané 
si stěžovali na prach v ovzduší v oblasti 
kruhového objezdu.
 Naše skupina též zjistila, že prach za-
těžuje dýchání a lze se jej zbavit zvlhče-
ním vzduchu. 
 Přemýšleli jsme, co bychom mohli 
udělat pro zlepšení ovzduší v Satalicích. 
Obyvatelé by měli přestat topit uhlím 
a nahradit jej plynem nebo elektřinou. 
Spalováním uhlí vzniká SO2, který škodí 
našemu zdraví a dráždí sliznice.
 Prachu by se obec postupně mohla 
zbavit po zvlhčení ovzduší, které by za-
příčinila výsadba zeleně kolem silnic. Vý-
sadba břečťanu je též vhodným řešením, 
jelikož zachycuje prach a zároveň zvlhču-
je své okolí. 
 Do Satalic bychom se měli dopravovat 
hromadnou dopravou nebo jezdit jedním 
autem ve větším počtu. V oblasti kruho-
vého objezdu by tak nebylo tolik prachu 
a celkově bychom nepřispívali ke znečiš-
ťování ovzduší tak jako při dopravě osob-
ním autem.
 Zajistit více dešťových srážek nemů-
žeme, ale lze se postarat o výsadbu zeleně. 
Proto se škola připojila k projektu Zelené 
Satalice, který se na problematiku dosad-
by zeleně na území Satalic zaměřuje.

Šárka Boháčová, Klára Votrubová, 
Ondřej Hošek, Miroslav Pastrňák

 První vlaštovkou na poli kulturních 
akcí primárně zaměřených na dospělé di-
váky Satalic, bylo uvedení divadelní hry 
„Noc bláznů“, které se uskutečnilo v pátek 
29. května od 19.30 v prostorách místní 
sokolovny. Organizátory i herce z amatér-
ského divadelního spolku Ryio velmi mile 
překvapila hojná divácká účast a atmosféra 
v sále během představení. Přestože nebylo 
moc času na propagaci představení, tak se 
sál sokolovny během chvíle zaplnil deva-
desáti diváky. Divadelní představení „Noc 
bláznů“ , které líčilo peripetie zkoušení di-
vadla v psychiatrické léčebně, proběhlo ve 
velmi uvolněném duchu a přineslo příjem-
ný kulturní zážitek a prostor pro sousedské 
setkání.
 K občerstvení byla díky příznivému 
počasí hojně využívána zahrádka restau-
race U Ulrichů, kam k překvapení diváků 
dorazili i herci a včas tak oznámili všem 
konec přestávky zvukem mobilního zvon-
ku. Tento prvek byl velmi jedinečný a při 

návštěvě Národního divadla byste se s ním 
nesetkali. 
 Bezprostřední dojmy diváků byly ve-
skrze pozitivní, a pokud bude zájem o po-

kračování, rádi zorganizujeme další před-
stavení v podzimních měsících. Ráda bych 
poděkovala za podporu a spolupráci při 
organizaci divadelního představení dobro-
volníkům z řad Spolku Občané Satalic za 

udržení životního prostředí, vedení MČ 
Satalice, členům kulturní komise a Sokol-
ské obci, která pro představení poskytla 
prostory.

Petra Dolejšová

Přivítali jsme nové občánky Satalic
PROJEKT
MIKROKLIMA

„Noc bláznů“ 
v Satalicích

KDE SE VZALY MODRÉ ULIČNÍ CEDULE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STÁLE V AKCI!

Projekt - Deváťáci čtou prvňáčkům

Páťáci ve Vídni

Závod tajfun I. stupeň

Pokračování ze str. 2

Pokračování na str. 3

Závod tajfun II. stupeň
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 Slunce svítí, venku je stále tepleji. Zá-
věr školního roku znamená i poslední 
dětská dílka na keramické tvoření.
 Také letos jsme pro velký zájem praco-
vali ve dvou skupinách a 2x  jsme přizvali  
i rodiče, aby si spolu s dětmi zakeramičili. 
Děti tvořily z ruky, z plátku i z válečků. Ně-
které mají rády tu část, kdy výrobek vzniká, 
hněte se, kroutí, válí, vyřezává, sestavuje  
a spojuje. Ruce přitom hladí keramickou 
hlínu a oči žasnou, jak vzniká cosi nové-
ho, pěkného. Jiní zase dychtivě sahají po 
štětci a barvách a postavený výrobek oživí 
barevnou duhou vlastní fantazie. Každé 
to dílko originál s podpisem konkrétního 
dítěte bez zásahu a „vylepšování“ dospě-
lým.
 A všechny to náramně baví a už se 
nyní těšíme, jak budeme pokračovat.

Růža Štanclová

 Na začátku jara jsme se opět sešli  
k plánování Běhu Satalickou oborou. Říka-
la jsem si: „6. ročník, to už půjde rychle.  
Z chyb jsme se již poučili, organizaci nacvi-
čili.“ Ale opak byl pravdou. I šestý ročník 
nás dokázal překvapit a přinesl řadu změn.
Největší změnou bylo zapojení IT techniky 
do organizace závodu. Na palouku vznik-
la polní kancelář s počítačem, tiskárnou  
a tabletem. Důmyslný program měl zpra-
covat prezentaci závodníků i výsledky. 
Závodníci měli možnost se registovat přes 
webové stránky BEHSATALICKOUOBO-
ROU.CZ, což využilo 169 závodníků. Od-
měnou jim byl již dopředu připravený zá-
vodnický balíček. Odměnou pro nás bylo 
urychlení registrace (všech 251 závodníků 
během 60 minut), s urychlením zpracování 

výsledků to  bylo malinko horší. Tam zatím 
počítačové programy pokulhávají za rych-
lými závodníky.
 Další novinkou bylo chutné občerstve-
ní, které s láskou a velkou péčí připravily 
šikovné maminky. Jistě přispělo k přátelské 
a uvolněné atmosféře.
 A jak fakticky probíhal závod? Trať – 
suchá, nebe – oblačné, výkony – strhující, 
emoce – dojemné, moderátorka Mery – 
sršící vtipem a energií. Na start se postavilo  
a do cíle dorazilo 251 dětí v šesti katego-
riích a 45 dospělých v kategorii rodinného 
běhu.
 Více na www.behsatalickouoborou, 
nebo na www. sokolsatalice.klenot.cz.

Za TJ Sokol Satalice Kateřina Mlčochová

za dinosaury. Ti byli jako živí a vítali nás 
hlasitým řevem. Po prohlídce dinoparku 
jsme se přesunuli do zoo, kde jsme viděli 
spoustu krásných zvířat a jejich mláďata.  
 V části zahrady zvané „Madagaskar“ 
na nás v útulné restauraci „Kiboko“ čekal 
řízek s kaší a džusem. Po obědě jsme prošli 
zbytek zahrady a vydali se k autobusu. Na 
cestě zpět nám pan řidič pustil pohádku, 
při které si někteří z nás schrupli. A zdálo 
se nám o dinosaurech.

Rybičky 

Berušky na Karlově Koruně
 
 Tak jsme konečně i my, předškoláci, vy-
razili na dlouho očekávaný výlet na zámek 
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. 
Počasí nám sice moc nepřálo, ale přesto 
jsme se vydali cestou víl, kde splnění úko-
lů byla hračka a všechny jsme zvládli na 
jedničku. A to nás ještě čekalo to nejlepší 
– prohlídka zámku, kde nás provedly prin-
cezny pohádkovými komnatami. Čekala 
nás Sněhurka s trpaslíky, Zlatovláska s Ji-
říkem, Šípková Růženka, Popelka se svými 
princi a nakonec Zubejda a Lotrando. Po-
tom jsme se vyfotografovali v nádherných 
kostýmech princezen a rytířů a fotku jsme 
si odnesli domů.
 A protože nám už kručelo v bříšku, 
připravili nám výborný oběd. Ale všechno 
jednou končí a tak i my jsme se vydali na 
cestu domů.

Vaše děti ze třídy Berušek
a paní učitelky

Novinky 
ve Sportareálu

Jak jsem se mýlila…
KERAMIKU MÁME RÁDIKoťátka a Motýlci

na Starých Hradech

 Výlet do pohádek čaroděje Archibalda I.  
jsme si opravdu užili. Celý den nás pro-
vázelo sluníčko, autobusem jsme dojeli až  
k Jičínu do Starých Hradů. Tam se nás ujala 
čarodějnice, která nás učila létat na koště-
ti na nádvoří hradu. Moc nás nechválila, 
vždyť jsme se to teprve učili! Potom nás za-
vedla na půdu mezi spousty skřítků, stra-
šidýlek, pavouků a jiné havěti, mezi staré 
kočárky, valchy, škopky, mlýnky, pohád-
kový čarostroj, netopýry a jiné pohádkové 
kamarády.
 V krčmě jsme si dali výbornou rajskou 
omáčku, knedlík, polévku a limonádu. Pak 
nás čekalo sklepení, dračí sluj s mocnými 
čarodravci Mocjeďáci, pekelná kuchyně, 
žabí říše, zmrzlá jeskyně. Na závěr jsme si 
z pekelného pytle vybírali pekelně dobré 
bonbony.
 Byli jsme se podívat v čarodějné Besty-
jole, kde byla živá zvířátka, potvůrky, pávi 
celí bílí, zlatí bažanti a králíčci.
 Bylo to krásné a opravdu jsme se nenu-
dili!

Koťátka a motýlci

Rybičky v plzeňské Zoo
a dinoparku

 V pondělí 10. 5. jsme vyrazili na vý-
let. Počasí nám přálo, sluníčko se na nás 
po celý den smálo. Byli jsme velmi natě-
šení, tak cesta rychle ubíhala. Po příjezdu 
jsme se nejprve nasvačili a pak vyrazili 

 V létě bude ve Sportareálu Satalice 
působit firma PHYSIO POINT pod ve-
dením zkušeného maséra s dlouholetou 
praxí pana Šiguta. Tato firma nabízí ši-
rokou škálu služeb týkajících se Vašeho 
zdraví.

Zde jsou některé služby z jejich nabídky:
 - rekondiční, relaxační a sportovní masáže
 - lymfatické masáže
 - poradenská činnost v oblasti výživy 
  a redukce váhy
 - spolupráce s chiropraktikem
 - lázeňské programy – pohybové ústrojí
 - individuální programy 

Postizometrická relaxace
 - Vojtova metoda
 - masáže pro těhotné, kojence
 - parafinové zábaly
 - antimigrenozní masáže
 - Dornova,Breussova metoda

Provozní doba bude
 po–pá 7.00–20.00
 so–ne  individuální programy
Objednávky na tel:  731 83 66 84

 V srpnu plánujeme uspořádat unikát-
ní turnaj v ledním hokeji na umělém ledě 
poslední generace, který zajišťuje skvělý 
skluz. Turnaj se bude odehrávat na hřišti 
o rozměrech 9 x 14 m na malé branky bez 
brankáře a dle věkové kategorie. Turnaj 
bude určen od mládežnických kategorii 
po dospělé. Mužstva budou hrát proti sobě  
3 proti 3. Mužstvo se může skládat max. 
z 6 hráčů. Hrací čas bude určen dle po-
čtu přihlášených mužstev, hrát se bude na  
3 třetiny se systémem základních skupin  
s play-off. Vítáni jsou jak amatérští, tak 
aktivní hokejisté. 

 Přesné datum turnaje, startovné na 
mužstvo a ceny za vítězství budou brzy 
upřesněny.

 O působení firmy Physio Point  
a o termínu hokejového turnaje budeme 
informovat na Facebooku a na stránkách 
www.sport-areal-satalice.cz.

 Turnaj v hokeji bude pořádat firma 
HFL Sports Group

Pavel Kořínek

POHÁDKOVÉ VÝLETY 
DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Míčové hry v angličtině
  TJ Sokol Satalice nabízí od září 2015 
nový oddíl pro děti od 6 do 13 let.
 
 • Děti čekají fyzické aktivity s míčem  
i bez míče, zároveň se naučí pravidla  
a techniky několika míčových her (ze-
jména basketbalu a florbalu), ale i budo-
vání týmu a herní disciplínu. Vše bude 
probíhat v anglickém jazyce s rodilým 
mluvčím.

 • Kdy a kde: Pondělí od 18 do 19 hodin 
  v satalické sokolovně.
 • Cena: 1 000 Kč za půl roku, nutné je 
  členství dětí v Sokole (300 Kč na rok).
 • Kontakt: Robert J. Woodard 
  tel.: 773 566 382. 
 Znalost angličtiny není podmínkou!
 Oddíl se otevře při minimálním počtu 
čtyř zájemců.

 V termínu 1. 7. 2015 – 31. 8. 2015 
bude knihovna pro veřejnost otevřena 
vždy ve čtvrtek 9–11 a 16–18 h. Na adre-
se:
http://www.kronikasatalic.cz/knihovna/ 
najdete potřebné údaje o knihovně. Kro-
mě adresy a otevírací doby zde uvádíme 
aktuální seznam všech knih. Seznam je 
řazen jak podle přírůstkových čísel, tak 
abecedně podle autorů. Je zde také se-
znam knih z výpůjčního fondu Městské 
knihovny.       

Miloš Koděra

KNÍŽKU NA PRÁZDNINY SI 
MŮŽETE PŮJČIT V KNIHOVNĚ 
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Náhoda je nevyhnutelný jev, způsobený čin-
ností nezměnitelných přírodních zákonů. 
[Bierce Ambrose Gwinett]
 Co má náhoda společného se satalic-
kou hájovnou? Jak vás přesvědčím, tak 
mnohé. Na začátku všeho byla opravdu 
náhoda, když pan Vladimír Kadlec, oby-
vatel ulice K Čističce, jel jednoho dne 
ráno vlakem do Prahy a jen náhodou 
se dal do řeči s pánem, kterého neznal.  
 A ukázalo se, že pán sice bydlí u Lan-
škrouna, ale jinak že jezdí do Vinoře, pro-
tože tam má nejen příbuzné, ale míval tam 
i dědečka, pana Holého, což byl zcela ná-
hodou poslední hajný v satalické hájovně. 
No a milý Vladimír nelenil, požádal ho  
o adresu a tu mi hned poslal, abych se po-
kusil ho kontaktovat.  Ani já jsem tedy ne-
chtěl nic nechat na náhodě a napsal panu 
Šolcovi dopis. A ono se nic nestalo. Čas 
utíkal, já jsem byl na návštěvě u Poddaných  
v ul. K Nádraží a paní Poddaná mi zača-
la vyprávět, jak měla kamarádku Jiřinku, 
dceru hajného Holého, a jak za ní chodila 
do hájovny. Jiřinka se později provdala za 
ing. Šolce a odstěhovala se někam k Lan-
škrounu. A já zas vyprávěl, že jsem psal je-
jímu synovi, ale že se neozval, a tak když 
mu budu psát znova, zda se můžu zmínit 
o ní, že byla kamarádkou jeho maminky. 
No a když jsem si večer pustil internet, 
tak tam najednou zpráva od pana Šolce  
z Vinoře, že mě už dlouho shání, mluvil 
prý s bratrem a ten  jemu i dalším příbuz-
ným dal vědět o mé žádosti. Krátce nato se 
ozvala paní Stanislava Glöcknerová, vnuč-
ka pana Holého, která poslala i řadu krás-
ných fotografií. Dotace hl. m. Prahy na přeměnu top-

ných systémů z tuhých nebo kapalných 
paliv na ekologicky ušlechtilá paliva  
a využití obnovitelných zdrojů energie na 
území hl. m. Prahy slouží jako motivace 
fyzických nebo právnických osob k rea-
lizaci změn topných systémů ve prospěch 
ušlechtilých paliv nebo k využití obno-
vitelných zdrojů energie v trvale obýva-
ných bytových objektech nevyužívaných 
k podnikání, tedy bytů.

 Dotace může být poskytnuta fyzickým  
i právnickým osobám. Vztahuje se na 
zdroje uvedené do provozu mezi 1. 9. 2014 
a 30. 9. 2015, posledním termínem pro 
podání žádosti je 30. 9. 2015.

 Veškeré informace a dokumenty jsou  
k dispozici na:
http://portalzp.praha.eu.

 Prázdniny jsou za rohem a mnoho  
z nás se již chystá na dovolenou nebo si 
připravuje plány, kam vyrazit. Napadlo 
vás někdy, že stejně, jako se potřebujete 
na dovolené pročistit vy, prospěje to čas 
od času i vašemu šatníku? Tím, že oble-
čení vložíte do kontejneru na textil, za-
bráníte jeho konci na skládce, kde by se 
jen obtížně rozkládalo. Navíc by při jeho 
rozkladu vznikal metan, amoniak a skle-
níkové plyny.
 Kromě této ekologické stránky záro-
veň podpoříte několik neziskových orga-
nizací. Společnost POTEX spolupracuje 
s organizacemi Naděje, CSSP, Společnou 
cestou a Progressive. Tam pak putuje vy-
tříděné oblečení pro potřebné. Finančně 
pak ještě Potex pomáhá např. Klokánku 
Chabařovická, Pomocným tlapkám a Pro-
Contactu. Oblečení, které se pro nezisko-
vé organizace nehodí ani tak nepřijde na 
zmar. Potex má další partnery, kteří toto 
oblečení dokáží zpracovat. Zpracuje se na 
spoustu dalších výrobků, jako jsou čisticí 
hadry, výplně do autosedaček, podkla-
dy pro koberce, izolace, papír nebo také 
bankovky. Nic tak neskončí na skládce  
a je dále efektivně využito.
 Nejbližší sběrný kontejner najdete na-
příklad v ulici Za Školkou, další informa-
ce si můžete vyhledat na
www.recyklujemetextil.cz

 Vážení čtenáři,
 čas utíká a my – klub seniorů Satalic 
– pomalu naplňujeme, co jsme si před-
sevzali, že uskutečníme v letošním roce. 
Naše plány pro pondělní schůzky, pravi-
delné poznávací vycházky či společné vý-
lety jsme popsali v dubnovém čísle zpra-
vodaje. 
Od té doby se mnohé událo. 
Naší schůzky se zúčastnila paní starostka 
Milada Voborská s paní místostarostkou 
Leonou Táborskou. Vzájemně jsme se 
informovali, my o tom, co chceme dělat,  
a na oplátku jsme byli zpraveni o tom, co 
se bude dít v Satalicích. Byli jsme rádi, že 
jsme dostali informace o tom, co se chystá, 
ať již v uvolněných prostorách po dřevař-
ských závodech či ve statku nebo v našem 
okolí, o nových možnostech v dopravě  
i o předpokládaném ozelenění Satalic, 
stejně jako to, že Satalice mají i svůj Face-
book. Dostalo se nám odpovědi i na naše 
zvídavé otázky. Důležitý byl příslib, že si 
najdou svůj čas a opět se s námi sejdou. 
Nemůžeme a ani nechceme zapomenout 
na paní Moniku Vlčkovou, pracovnici 
úřadu, která nám vždy velmi ochotně po-
máhá ve všem, o co ji požádáme.
 Když jsme již u té zasloužené chvály  
z naší strany, chtěli bychom i při-
pomenout, že jsme si plně vědomi  

i finanční podpory, která je nám vě-
nována. Kromě již pravidelně po-
skytované částky na naše výlety je to  
v letošním roce i zajištění vstupenek na di-
vadelní představení v Karlínském divadle  
i místní sokolovně. V závěru loňského roku 
nám byl poskytnut také příspěvek při za-
jišťování občerstvení. Jistě by se toho našlo  
i více: vzpomeňme na gratulace věnované 
starším občanům při kulatých výročích 
našeho narození a také máme na mysli  
i morální podporu. 
 Ale vraťme se i k tomu, co jsme sko-
ro do pololetí uskutečnili. Kromě již 
stále opakovaných pravidelných schů-
zek to bylo několik vycházek za po-
znáním nejen okolí, ale i toho, co je  
v našem hlavním městě nového, posled-
ní byla vycházka po novém Trojském 
mostě a dále po nábřeží proti proudu 
Vltavy až k ZOO, kde jsme navštívi-
li nově vybudovaný výběh pro slony  
a hrochy. Nesmíme zapomenout na usku-
tečněný výlet na Stezku v korunách stro-
mů. Nádhera, opravdu stojí za vidění! 
 Rovněž jsme zahájili společná jednání  
o možnosti vysadit strom seniorů, který 
bychom chtěli umístit ve vhodném pro-
storu i čase.

Jaroslav Henzl

Pošlete své
oblečení na dovolenou

Program Čistá 
energie Praha 2015

Zprávy z klubu seniorů NÁHODA  =  HÁJOVNA

P. Holý na hradišti

P. Holý a v té době již majitelka panství Ma-
rie Luisa Bělohříbková

Hájovna kolem r. 1950

LESNÍ ŠKOLKA A LESNÍ DRUŽINA
NOVĚ V SATALICÍCH
 Pokud přemýšlíte nad tím, jak zajistit 
svým dětem pravidelný a zajímavý pobyt 
v přírodě během školního roku, mohla by 
vás zaujmout nově vznikající lesní školka  
s lesní družinou Satalický pramínek, která 
je zároveň součástí Hnutí Brontosaurus.

 Cílem tohoto propojení je nabídnout 
dětem i jejich rodičům alternativu k běž-
né mateřské školce a školní družině, pod-
porující zdravý, přirozený vývoj a pobyt  
v přírodě, a zároveň dětem umožnit reálně 
se podílet v rámci svých projektů a akti-
vit na ochraně místní přírody a památek. 
Satalický pramínek nabízí také několik te-

matických příměstských táborů, připrave-
ných ve spolupráci s absolventy gymnázia 
Přírodní škola již o těchto letních prázd-
ninách.

 Pro bližší informace o Satalickém pra-
mínku navštivte stránky:
www.satalickypraminek.com, kde najde-
te mimo jiné i kompletní seznam příměst-
ských táborů připravovaných na léto 2015.

 Pokud máte jakékoli dotazy, nebojte se 
být zvědaví! Bez váhání volejte nebo pište  
a my vám vše rádi zodpovíme! :)

Lenka Belcherová

 A já vám díky všem těmto náhodám  
a hlavně díky paní Glöckerové mohu uká-
zat pár zajímavých fotografií z okolí há-
jovny a hlavně i pana Holého, který – jak 
sami můžete vidět – byl opravdu klasický 
hajný (já v něm vidím pana nadlesního  
z Káji Maříka). Ale to už nechám na vás.

Libor Vrabec- Kvalitní drogerie z Německa
AKCE - Doprava zdarma v okolí Přezletic při odběru

nad 1.500 Kč

Navštivte náš e-shop na www.vegadrogerie.cz
tel. objednávky 775 396 082
nebo naše
výdejní místo na adrese
Pod Hájem 398, Přezletice
(květiny Gábi u silnice Vinořská),
tel. kontakt   777 642 064
(po-pá 14 - 18h, so 9 - 12h)

(Vinoř, Veleň, Kbely, Miškovice, Čakovice, Kbely, Satalice, Radonice, 
Jenštejn, Podolanka, Dřevčice, Brandýs nad Labem)

VeGa

 Investovali jste do svého nového kola  
a nechcete o něj přijít? Krádeže cyklistic-
kých kol stále narůstají. Jednou z možností, 
jak se proti jejich dopadům alespoň trošku 
ochránit, je evidence kol. Ta se bezplatně 
provádí na jednotlivých obvodních ředitel-
stvích Městské policie hl. m. Prahy.
 Pro Satalice je to v ul. Veltruská 576, 
Praha 9 – Prosek. S sebou je potřeba mít 
občanský průkaz, doklad o nabytí kola, 
trvalý pobyt v Praze, souhlas se zaevido-
váním a kolo. Po vyfotografování a zaevi-
dování kola cyklista obdrží průkazní lístek  
a evidenční nálepku.
 V případě prodeje nebo změny majitele 
jízdního kola je nutné nahlásit na přísluš-
ném obvodním ředitelství MP hl. m. Pra-
hy potřebné údaje, které v „Evidenčním 
průkazu jízdního kola“ budou strážníkem 
změněny. Tento registr jízdních kol, který 
provozuje Městská policie Praha, se týká 
jen území metropole. Pátrání po odcize-
ných jízdních kolech, tak jako i jiných věcí 
v souvislosti s trestnou činností, má ze zá-
kona v kompetenci Policie ČR, která má 
celostátní působnost.
 
 Evidenci na OŘ P9 provádí přestupko-
vé oddělení, kam je třeba nejdříve zavolat  
a objednat se.  Tel. č.  222 025 604.

ZAEVIDUJTE SI
SVÉ KOLO!
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 Na druhém nákresu je uvažována 
možnost, že by autobus č. 186 projíž-
děl ulicí K Cihelně dál kolem školy, 
v ulici K Rybníčku by vznikla auto-
busová zastávka u statku a konečná 
autobusu by byla blíž ke vstupu do 
obory. 
 Tím by byla zajištěna lepší obsluž-
nost východní části Satalic, zvětšil by 
se prostor u kapličky a zajistil bez-
pečnější průchod do mateřské školy.

 Na prvním návrhu je zachováno 
stávající obratiště autobusů ve stej-
ném režimu, jako je dosud. 

 Magistrát hl. m. Prahy souhlasil se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci ulice K Radoni-
cům. Zpracovatel, spol. Dipro, dle našich návrhů připravil nákres dvou možností, jak by mohla nově komuni-
kace vypadat. Prohlédnout si je můžete ve větším rozlišení na úřadu MČ.

VARIANTA   A VARIANTA   B

ZAŠKRTNĚTE
VARIANTU A

NEBO 
VARIANTU B

A VHOĎTE DO PŘIPRAVENÉ 
SCHRÁNKY NA ÚŘADU
MČ PRAHA-SATALICE

DO 31. 7. 2015

HLASUJTE PRO NOVÉ ZASTÁVKY DO 31. 7.!

A

B
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