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V  dubnu se koneč-
ně probudilo jaro 
a teplé počasí nám 

všem vylepšilo náladu. 
O  pozitivní proměnu se 
mi také postarala rekon-
strukce komunikace mezi 

Satalicemi a Vinoří, jejíž stav po celkové 
opravě volal řadu a  řadu let. Už jsem 
tak udělal prostřednictvím webových 
stránek, ale rád zopakuji poděkování 
prostřednictvím Satalického zpravodaje 
náměstku primátora pro dopravu Josefu 
Noskovi, který pro tuto akci našel pocho-
pení, a  hlavně pak vedoucímu Oblastní 
správy Sever TSK Jiřímu Tumpachovi, 
který dokázal zajistit peníze, přestože 
byly tlaky, aby z  rekonstrukce nakonec 
sešlo. Díky i za další opravy v Satalicích!

Komunikace jsou pro mne od začátku 
klíčovým tématem. Místostarostka říká, 
že je mám jako hobby. Tak jaká je situace 
u dalších silnic, které nejsou v optimálním 
stavu? U nedokončené části komunikace 
K Cihelně došlo k významnému posunu. 
Po více než roce a půl se podařilo man-
datáři stavby vykoupit všechny potřebné 
pozemky a udělat takové změny v projek-
tu, že jsou akceptovatelné i pro odbor ži-
votního prostředí na kbelském úřadě. Co 
je podstatné, projekt počítá s vybudová-
ním dvou zastávek pro autobusy MHD 
v  každém směru blíže k  novým zástav-
bám. Potěšitelné je, že už probíhá územní 
řízení. Finanční otázka je na magistrátu, 
který vzhledem k problémům s tunelem 
Blanka podporuje akce na výstavbu kana-
lizace. Uvidíme, ale dokončení územního 
řízení dává šanci o fi nančních prostřed-
cích jednat.

Na komunikaci K Radonicům je rovněž 
hotový projekt, který také počítá s posu-
nem zastávky MHD blíže k nové zástav-
bě. Současná zastávka u kapličky je plá-
nována jako parkoviště pro návštěvníky 
mateřské školy. Tato akce je mimořádně 
fi nančně náročná, přesto jsme se nezba-
vili vize udělat v  okolí kapličky prostor 
podobný náměstíčku. V každém případě 
je projekt připraven.

Na  komunikaci Budovatelská od  Kbel 
k  železničnímu přejezdu včetně silnice 
Před Tratí se projekt předělává tak, aby 
odpovídal i  požadavkům milovníků cyk-
listiky. Pozor – k revoluční změně se však 
schyluje už teď. TSK podpořila vznik pře-
chodu přes koleje i přes komunikaci, čímž 
budou moci zejména děti konečně chodit 
do sportovního areálu bezpečně. 

FRANTIŠEK JENČÍK, starosta 
Městské části Praha-Satalice

SLOVO   na úvod

Pozvánky   na akce

www.satalice.cz

ATMOSFÉRA PŘI PREZENTACI ve sportovním areálu byla pozitivní. Zleva na snímku starosta MČ F. Jenčík, náměstek primátora pro dopravu 
J. Nosek, marketinkový ředitel společnosti Vemex H. Kysilka, jednatelka sportovního areálu L. Táborská a ředitelka základní školy Z. Nováková. 

30. 4. Čarodějnice na skautském hřišti – oheň, čarodějni-
ce, soutěže pro děti do 15 let

16. 5. Odpoledne s mašinkou a hodinami pro nejmenší – 
na dětském hřišti u domu pro seniory

18. 5. Satalický běh oborou – 4. ročník běhu, doprovodný 
program, tombola pro děti do 11 let 

19. 5. „Měl bych víc sportovat“ – sportovní odpoledne 
pro děti i rodiče – kola, in-line brusle, beach volejbal, 
petangue 

2. 6. Den dětí ve Sportareálu + slavnostní otevření cyklo-
parku za účasti našich nejlepších bikerů

Čas akcí bude upřesněn.

Městská část Praha-Satalice se 
zapojila do  zajímavého pro-
jektu „Jízdní kolo = ekologie 

a zdraví“, který je určen nejen pro místní 
obyvatele, ale i její návštěvníky. 

Organizátorem projektu, který pod-
poruje ekologické smýšlení obyvatel, 
propagování kol jako jízdního prostřed-
ku a snížení dopadu výfukových plynů 
na  obyvatele městských aglomerací, 
je společnost Vemex s.r.o., která pře-
dá městské části k užívání 25 jízdních 
kol a  poskytne fi nanční příspěvek 
na  vybudování veloparku. Kola budou 
k  dispozici návštěvníkům Sportareálu 
Praha-Satalice, žákům základní školy 
i  městským policistům, se souhlasem 
vlastníka pozemku a za pomoci dalších 

společností následně vznikne v soused-
ství sportovního areálu zajímavá cyklo-
trialová dráha.

„Jsem přesvědčený, že projekt bude 
úspěšný a budou z něho mít užitek děti 
a mládež z širokého okolí,“ uvedl mar-
ketinkový ředitel společnosti Vemex 
Hugo Kysilka.

 „Věřím, že příznivci cyklistiky ten-
to projekt přivítají. Velice mne těší, že 
Satalice jsou ve  společnosti čtyř ev-
ropských měst, ve kterých bude tento 
projekt také fungovat, včetně olym-
pijské Soči,“ uvedl 11. 4. 2013 po pod-
pisu smlouvy se společností Vemex 
s.r.o. starosta Satalic František Jenčík. 
„V  Praze jako jedné z  mála metropolí 
připadá na každého obyvatele hlavního 

města právě jeden automobil, pro-
to tento cyklistický projekt oceňuji,“ 
konstatoval náměstek primátora pro 
dopravu Josef Nosek, který se podpi-
su smlouvy zúčastnil. „Je to inspirace 
pro další městské části. Moc se mi tato 
myšlenka líbí,“ souhlasila předsedkyně 
Svazu městských částí hlavního města 
Petra Venturová. 

Jednatelka Sportareálu Leona Tábor-
ská a  ředitelka Základní školy Satalice 
Zdislava Nováková ocenily prospěšnost 
využití jízdních kol pro tělesnou výcho-
vu a volný čas dětí a policejní rada Vlas-
timil Olič uvítal možnost použití jízd-
ních kol při práci městských strážníků 
právě v okrajových městských částech.

vob

Satalice jako Soči!
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V   červnu loňského roku rozhodlo 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy o po-
řízení nového Územního plánu 

hlavního města Prahy (Metropolitního 
plánu). Prvním krokem k  jeho přípravě 
je schválení návrhu zadání územního 
plánu pro celou oblast hlavního města 
Prahy, o kterém jsme informovali na vý-
věsce i  webových stránkách městské 
části. 

Občané Prahy mohli posílat své při-
pomínky k  danému textu návrhu, tedy 
k  obecným principům rozvoje města. 
Budoucí plán bude dvouúrovňový – jed-
nak Metropolitní pro celé správní území 
hlavního města Prahy a  jednak budou 
tvořeny územní plány pro vymezené 
části města, které svými podmínkami 
vyžadují podrobnější dokumentaci. 

Celé území města bude podle nového 
plánu členěno na plochy (tzv. lokality) 
s  rozdílným způsobem využití a speci-
fi ckými požadavky na jejich uspořádání. 
Plochy budou podle charakteru území 
barevně označeny, bude označena je-
jich stabilita a následně budou nazna-

čena možná řešení problémů určitých 
území. 

V souvislosti s tvorbou nového územ-
ního plánu se předpokládá rovněž vy-
tvoření nového Strategického plánu hl. 
m. Prahy. Rádi bychom proto vyzvali 
občany Satalic, které daná problemati-
ka zajímá, aby se s danými dokumenty 
průběžně seznámili a se svými podněty 
se obrátili na Úřad městské části Praha-
-Satalice. O tom, že většina občanů Sa-
talic si přeje zachovat jejich stávající ráz, 
chybí jim nákupní centrum nebo plochy 
pro volný čas, jsme se dozvěděli před 
dvěma lety z dotazníků. Které konkrétní 
území zachovat, které revitalizovat, za-
stavět nebo nabídnout k rekreaci, které 
lokality chápat jako veřejná prostran-
ství nebo plochy občanské vybavenosti, 
to vše bude mj. řešit nový plán Prahy. 
Doba k vyjádření je většinou omezená, 
a tak bychom rádi shromáždili vaše při-
pomínky. Můžete využít email urad@
satalice.cz nebo schránku za vstupními 
dveřmi do budovy úřadu.

Milada Voborská, místostarostka

Dočkali jsme se. Komunikace mezi 
Satalicemi a  Mladoboleslavskou 
směrem na  Vinoř prošla v  dub-

nu celkovou rekonstrukcí. Její stav byl 
špatný dlouhé období. Řidiči se po zimě 
měnili ve slalomáře. Nyní jezdí po kvalitní 
vozovce. Akce, jejíž realizace je pro sa-
talické občany významným počinem, si 
proto zaslouží podrobnější informace.

jen

Objednatel: Hlavní město Praha v  za-
stoupení TSK
Stavební dozor: TSK
Projektant: Sinpps s.r.o.
Zhotovitel: Eurovia CS
Doba realizace: 2. 4. 2013 až 21. 4. 2013
Délka komunikace: 1,24 km
Plocha: 6295 m2
Cena: 11 400 000,- Kč
Krajnice: zpevněna v celé délce komu-
nikace

Územní plán se změní

Na výroční valné hromadě jsme zhodnotili uplynulý rok, 
naše úspěchy, ale i ty méně podařené akce. Zároveň jsme si 
stanovili nové cíle po rok letošní. 

Na začátku března naše děti obhajovaly výborné umístění 
v Zimním poháru v uzlování. Loňské skvělé 2. místo se sice 
uhájit nepodařilo, ale i  třetí pozice je velice krásná. Proto 
bych chtěl touto cestou poděkovat našim medailistům Filipu 

Brejchovi, Tondovi Čadovi, Zuzce Jeřábkové, Matouši Pernicovi a Péťovi Švarcovi. 
V dubnu se výjezdová jednotka zúčastnila soutěže O pohár starosty Letňan. Zde 

si výjezdová jednotka vyzkoušela všechny situace, se kterými se ve své činnosti 
muže setkat.  Tomáš Maršál, DiS., velitel SDH 

Do Vinoře konečně v pohodě!

SLAVNOSTNÍHO STŘÍHÁNÍ PÁSKY se 
zúčastnili zleva starosta Vinoře F. Švarc, šéf 

TSK L. Pivec, náměstek primátora pro dopravu 
J. Nosek, starosta Satalic F. Jenčík, vedoucí 

oblastní správy Sever TSK J. Tumpach.

Aktivní dobrovolní hasiči
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Přes webové stránky
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V  Satalicích žije asi 2300 obyvatel. 
Minimálně čtvrtina, možná i  polovina 
z  nich má přístup k  internetu ze svých 
počítačů, mobilů, tabletů. K  odběru no-
vinek z našich webových stránek je jich 
však zaregistrováno pouhých 73. 

Nevíte, kdy bude 
zápis do  školky? Za-
pomněli jste zaplatit 
za pejska nebo jste ne-
postřehli změnu jízd-
ních řádů? Nevíte, proč 

je zákaz vjezdu do  Vinořské? Pokud se 
zaregistrujete k odběru novinek z webo-
vých stránek, budou vám do vaší mailové 
schránky přicházet krátké zprávy o tom, 
co je v  Satalicích nového, co se chystá, 
nebo naopak už není aktuální. 

Jedním kliknutím na ikonku DOPLNIT 
IKONU v pravém rohu pod fotografi í se 
vám otevře obrazovka s  polem pro při-
hlášení. Ke stejnému místu dojdete, klik-
nete-li nahoře na liště na pole „Úřad MČ“ 
a poté vlevo na  liště na poslední políčko 
„Odběr informací“. 

Váš počítač přemírou informací jistě 
nezahltíme, a pokud by vás život v Satali-
cích už nezajímal, stejnými kroky se do-
berete k odhlášení. Služba je poskytována 
ZDARMA. vob

Celkem dvanáct starostů jednalo 
17. 4. 2013 ve  sportovním areálu 
v Satalicích v rámci zasedání Sva-

zu městských částí hlavního města Pra-
hy! A témata byla žhavá. Dotační vztahy 
a složitá fi nanční situace ve školství.

„Budeme aktivně pracovat na  změně 
dotačních vztahů, které by byly spraved-
livější pro malé městské části, a které by 
se mohly na magistrátu změnit v příštím 
volebním období,“ konstatovala před-
sedkyně svazu Petra Venturová. Zdeňka 
Javornická, zástupkyně ředitele magist-
rátu, která se jednání zúčastnila, sdělila, 
že může se svazem na změně dotačních 
vztahů spolupracovat. 

Starostům malých městských částí 
vadí, že v  porovnání s  tzv. velkými mají 
k  dispozici méně fi nančních prostředků 
na opravy vozovek či údržbu zeleně. Sou-

časné platné dotační vztahy navíc neod-
povídají počtu obyvatel, protože v malých 
městských částech došlo k jejich nárůstu.

Svaz městských částí hlavního města 
Prahy rovněž kriticky hodnotí fi nanční si-
tuaci ve školství, protože jsou zřizovateli 
mateřských a  základních škol. „Nejsme 
schopni jejich provoz fi nancovat z vlast-
ních zdrojů,“ varoval starosta Lysolají Petr 
Hlubuček. Na  zhoršené situaci má vliv 
i rozpočtové určení daní, které metropoli 
připravilo o více než miliardu korun. „Ob-
rátíme se na primátora s požadavkem, aby 
došlo ke kompenzaci za výpadek ze stát-
ních dotací už v tomto roce,“ řekla místo-
předsedkyně svazu Jana Plamínková. 

Svaz městských částí hlavního města 
Prahy má už patnáct členů, nově byly 
přijaty Lysolaje.

František Jenčík, tiskový mluvčí svazu

12 starostů 
v Satalicích!

in
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Dvanáctého dubna proběhla ve sportovním areálu preventivně vý-
chovná akce pod názvem „Bezpečně na  kole“, která byla určena 
všem dětem, které se aktivně účastní silničního provozu. 

Dětem se mohly poučit, jak se mají chovat na silnici v pozici chodce, ale 
i cyklisty. Vyzkoušely si jízdu zručnosti pod vedením Městské policie Hl. 
m. Prahy, prohlédly si vybavení Policie ČR a mohly se posadit i na motocykl 
užívaný dopravní službou Policie ČR.

Veliký úspěch sklidila pořádková jednotka PČR, která dětem umožnila 
vyzkoušet si zásahovou výstroj. Úspěch sklidila i společnost RedRes, která 
dětem ukázala základy první pomoci a zájemcům provedla fi lmové mas-
kování různých druhů zranění. Děti si mohly prohlédnout také vybavení 
jednotky SDH Praha–Satalice. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila!

Tomáš Maršál, DiS., předseda volnočasové komise

Úspěšní mladí 
tenisté

Naši mladí tenisté se aktivně 
účastnili zimních halových turna-
jů pořádaných Českým tenisovým 
svazem po  celé republice. Někte-
rým se podařilo umístit na  prvních 
příčkách. V  mini tenisu se prosadil 
Filip Jakimič, v  baby tenisu Sabina 
Lišková. Nejsilnější skupinou jsou 
mladší žáci Aneta Bíšková, Terezie 
Štěpánová, Marie Anna Červenková 
a Petr Koubovský. V dorostu Vojtěch 
Kopřiva a  Zdeněk Kopřiva. Všem 
bych chtěl pogratulovat k  úspěchu 
a poděkovat za vzornou reprezentaci 
klubu a Satalic.

Od  května začíná soutěž druž-
stev, máme obsazeny všechny ka-
tegorie.

Oddíl také pořádá o  prázdninách 
dva tenisové kempy od 8. 7.-12. 7. 2013
a 26. 8.-30. 8. 2013. Dále probíhá 
nábor do tenisové školičky – info. tel. 
602315847.

Nově Beach volejbal – dne 29. 4.
a 1. 5.2013 vždy od 15-17 hod. proběh-
ne nábor pro děti do 15 let.

Zvu všechny „SATALÁKY“ -  přijď-
te si zahrát, nebo jenom podívat 
a podpořit naše malé hvězdy. 

Více na www.tenissatalice.cz 
Milan Bíško, předseda TK

Změny v tělovýchovné jednotě
S jarem přišly změny v tělovýchovné jednotě. Po členských schůzích v jednotlivých 

oddílech byl zvolen hlavní výbor tělovýchovné jednoty, který bude pracovat ve složení 
Milan Bíško - předseda, Roman Hogen - místopředseda, Václav Petráň-  hospodář, 
Jiří Lukáš a Michal Bohdanecký -  členové.

Momentálně dochází k předávání agendy tělovýchovné jednoty od minulého před-
sedy Pavla Janouška.

Výbor tělovýchovné jednoty se dohodl na strategii fungování celé tělovýchovné 
jednoty jako celku a klubů tenis, fotbal, nohejbal. Jedním z cílů je zlepšení podmínek 
pro sport a zázemí klubů ve sportovním areálu pro tělovýchovnou. Dále pak nastar-
tovat užší spolupráci s MČ Satalice a se starostou p. F. Jenčíkem. První konstruktivní 
jednání už máme za sebou.

Mým přáním je, abychom vytvořili z tělovýchovné jednoty silnou a zdravou orga-
nizaci, do které se vyplatí investovat.  Milan Bíško, předseda TJ

Úspěšná preventivní akce
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Obyčejná sobota 23. 3. 2013 se 
v  základní škole v  Satalicích 
proměnila v nevšední. Žáci ško-

ly se svými učiteli a vedoucími krouž-
ků nacvičili program 11. Jarního plesu.  
„To nezvládnu,  podívej těch lidí,“ říká 
žákyně před svým vystoupením. „Lidí 
je opravdu hodně, řekla bych tak 500 
určitě,“ souhlasí další účinkující. „Ale 
ty to zvládneš, jsi šikovná stejně jako 
další, kteří vystupují, a není jich zrovna 
málo. Vem si tu gymnastku na koni, jak 
se to jen jmenuje – voltiž, nebo další 
gymnasty, vystoupení zumby a  dal-
ší.“ „To máš pravdu, ukážeme jim, co 
umíme,“ zasměje se a  už poskakuje 
s ostatními na scénu. 

V  závěru večera proběhlo také 
slavnostní stužkování žáků devátých 
tříd. „Program byl velmi nabitý. Tímto 
děkuji všem účinkujícím, panu Ned-
vídkovi za  ozvučení a  další techniku, 
učitelům a  vedoucím kroužků, kte-
ří s  žáky nacvičili program, ale také 
rodičům, kteří pomáhali s  přípravou 
plesu,“ zaznělo z  úst paní ředitelky 
a nastává volná zábava pro žáky. „To 
byl fajn večer,“ zhodnotí žákyně.

Mgr. Veronika Valová, učitelka ZŠ

Překvapení 
pro děti

Jaká čekají děti v mateřské škole pře-
kvapení? Už tento měsíc je navštívil so-
kolník, který je seznámil s orlem, sovou, 
sýčkem a jinými opeřenými dravci, kteří 
se na zahradě předvedli v plné kráse.  So-
kolník dětem vysvětlil, čím se v přírodě 
živí, co všechno loví, jak se o ně stará člo-
věk, když jsou v zajetí, jak je naučí létat 
na ruku. 

Dále se děti mohou těšit na návštěvu 
divadla v Horních Počernicích, kde uvidí 
dvě pohádky, přijde mezi ně fotograf, 
čekají je pravidelná divadla ve  školce. 
Na  Den dětí máme připravený skákací 
hrad a také několik motorek na baterie, 
připravujeme vystoupení pro rodiče. Ka-
ždá třída se rozloučí se školním rokem 
programem před svými rodiči. Pokud 
nám to dovolí počasí, bude toto rozlou-
čení probíhat na zahradě školky. 

V  letošním školním roce pojede ka-
ždá třída na jiný školní výlet. A na závěr 
školního roku se děti z  předškolní třídy 
zúčastní školní Akademie v  základní 
škole.  

Marie Špalková, ředitelka MŠ

Studenti 
do zahraničí

Šestnáct studentů Obchodní aka-
demie Praha, s.r.o., odjede během 
května na čtyři týdny do Irska a Ang-
lie. V zahraničí absolvují stáže, které 
jsou součástí programu Leonardo da 
Vinci. Jde o evropský program, který 
podporuje mobility studentů. 

Účastníci stáží budou pracovat v za-
hraničních fi rmách na různých admini-
strativních pozicích. Náplň práce bude 
odpovídat jejich studijnímu zaměření. 

Zahraniční stáž nabízí studentům 
kromě nových profesních poznatků 
i zajímavou životní zkušenost, zdoko-
nalení se v angličtině i poznání dané 
země, místní kultury a mentality. 

Díky programu Leonardo da Vinci 
mají účastníci hrazeno ubytování, 
stravování, cestu a MHD. Na stáž se 
účastníci ve  škole dlouhodobě při-
pravují, navštěvují kurz cizího jazyka 
a získávají poznatky o místě, ve kterém 
svou stáž stráví. 

Ing. Mária Václavíková, 
ředitelka OA

60 prvňáčků!
Ve školním roce 2013/2014 se budou ot-

vírat dvě první třídy s počtem 60 žáků. K zá-
pisu do 1. třídy do ZŠ Praha-Satalice, který se 
konal dne 8. 2. 2013,  přišlo s rodiči 98 bu-
doucích prvňáčků, tedy o 38 více, než umož-
ňuje kapacita školy, a  tak bohužel nemohli 
být přijati všichni zájemci.  Mgr. Mgr. Zdisla-
va Nováková, ředitelka ZŠ

Velký zájem o MŠ
Ještě než proběhl zápis do mateřské ško-

ly v Satalicích, uskutečnil se 13. března den 
otevřených dveří, čehož využilo hodně rodi-
čů, především těch, co tu ještě děti nemají, 
neznají mateřskou školu z  jiného pohledu, 
a kteří nebydlí v Satalicích. 

Rodičům se mateřská škola líbila, proto-
že je postavena na krásném místě. Ocenili 
zejména zahradu a množství herních prvků, 
na kterých se děti dostatečně vyřádí. 

Zápis se uskutečnil 21. 3. 2013. Přišlo 
94 rodičů nejen ze Satalic, ale i  bydlících 
v  okolních městských částech a  obcích.  
Kapacita mateřské školy však umožňu-
je přijmout 36 dětí. A  to ve  školním roce 
2013–2014 bude plný provoz mateřské školy 
rozšířen na 125 zapsaných dětí. Třída, která 
byla v minulém školním roce polodenní, totiž 
nabídne celodenní provoz.

Marie Špalková, ředitelka MŠ 

I gymnastka na koni…

DEVÁŤÁCI se za několik týdnů rozloučí se školou.
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Hlásí se 
sportovní areál

Chtěli bychom poděkovat fi rmě 
Vemex s.r.o., která nám umožnila rozví-
jet Sportareál dalším směrem. Naplňu-
jeme tím vizi maximálně rozšířit nabídku 
sportů v Satalicích. Firma Vemex věnovala 
Sportareálu 10 ks jízdních kol, které bude-
me půjčovat nejen ubytovaným hostům, 
ale i  zájemcům o  rekreační sport. Další 
podporou je fi nanční částka věnovaná 
na rozvoj tohoto sportu, díky níž jsme 11. 4. 
2013 začali v blízkosti Sportareálu budovat 
cyklodráhu. Cílovou skupinou jsou děti do
10 let, ale vyzkoušet si ji budou moci i do-
spělí. Její budování můžete sledovat na na-
šem facebooku. Záštitu a odborný dozor 
nad touto dráhou provádí Richard Gasper-
totti, který je hvězdou mezi freeridovými 
bikery a patří mezi 30 nejlepších světových 
závodníků v extrémních podmínkách, např. 
v závodu Red Bull Rampage.

19. 5. 2013 jsme pro vás připravili 
akci „Měl bych víc sportovat“, která je 
zaměřená na děti a jejich vztah ke sportu. 
Chceme bojovat proti obezitě, světu virtu-
álních her a lenosti. Ukážeme vám i vašim 
dětem, jakými aktivitami se můžete zabý-
vat. Mimo jiné je připraven in-line kurs, 
výhodný nákup bruslí a dětských kol. Dále 
turnaj v beachveolejbalu, petangový turnaj. 
Pomůcky na sportování zapůjčíme. 

2. 6. 2013 u příležitosti Dne dětí bude 
slavnostně otevřen cyklopark. Jízdu 
vám předvedou profesionální freeridoví 
jezdci, nenechte si ujít jedinečný zážitek! 

Leona Táborská, jednatelka

ODPOVĚĎ: Může, ale také nemu-
sí, to záleží na konkrétních okolnostech, 
které musí zhodnotit soud. Zákaz styku 
rodiče s dítětem je velice závažným zá-
sahem do práv nejen rodiče, ale i dítěte 
(právo na styk má rodič stejně jako dítě). 
Na druhou stranu, pokud se rodič dopou-
ští násilností na své rodině, mohlo by to 
být důvodem k omezení nebo i k zákazu 
styku, a  to tím spíše, pokud obětí bylo 
i dané dítě. Jak už jsem ale uvedl, záleží 
na konkrétních okolnostech. 

JUDr. Radomír Šimek, advokát

Právní poradna
OTÁZKA: 
Můj bývalý muž, se kterým mám 
dítě, je obžalován z týrání a domácí-
ho násilí. Pokud ho soud uzná vin-
ným a odsoudí, může to být důvod 
k zákazu styku s dcerou? Děkuji Vám 
za odpověď.

Senioři ve škole
8. dubna 2013 se uskutečnilo každo-

roční setkání satalických seniorů s žáky 
základní školy. Starší obyvatelé Sata-
lic zhlédli kulturní pořad v  podání žáků
1. a  2. stupně, také ochutnali koláč ze 
školní jídelny. Překvapením pro ně letos 
byla malá výtvarná dílna, kde se role uči-
telů ujaly děti ze třídy II. B. Atmosféra 
byla velmi milá a přátelská. Už se těšíme 
na společné setkání příští školní rok. 

Mgr. Zdislava Nováková, ředitelka ZŠ

Před nedávnem začal díky partě 
nadšenců pod vedením místosta-
rostky Milady Voborské fungovat 

Filmový klub, který promítá každý měsíc 
v prostorách Sportareálu. Tak si pojďme 
připomenout, jak to vlastně vypadalo 
s promítáním v Satalicích.

První fi lmová představení byla uvádě-
na v  sále dnešní sokolovny, který dříve 
patřil hostinskému A. Cermanovi a kte-
rý v  r. 1930 získal koncesi na promítání 
fi lmů. V tomto sále probíhalo promítání 
až do roku 1949, kdy bylo rozhodnuto, že 
sál bude sloužit pro tělovýchovné účely, 
a  nové kino bylo Filmovým podnikem 
vybudováno na křižovatce v sále restau-
race U  Malých. Od  počátku se trápilo 
s návštěvností, takže postupně fi lmových 
produkcí ubývalo, až byl koncem šedesá-
tých let ukončen jeho provoz. 

Sál byl využíván pro různé společen-
ské akce, ale většího oživení se dočkal 
na počátku osmdesátých let, kdy byl po-
dle návrhu Pavla Vrabce zrekonstruován 
a  proměněn na  společenské centrum. 
Díky vedoucímu panu Bohumilu Kavalovi 
bylo uspořádáno mnoho kulturních akcí 
za  účasti významných pražských her-
ců a  dalších osobností (Menšík, Sovák, 
Kopecký apod.). Po roce 1990 byla však 
budova vrácena v restituci a nyní zde sídlí 
Obchodní akademie.

PROGRAM letního kina v sedmdesátých letech

Letní kino: 100 000 diváků

V  roce 1966 díky skupině fi lmových 
fanoušků z řad MNV a Tělovýchovné jed-
noty vznikla více než dvacetiletá tradice 
letních fi lmových přehlídek. První dva 
ročníky fi lmové přehlídky se uskutečnily 
na  fotbalovém hřišti a  plátno bylo při-
pevněno na dřevěnou tribunu. Pro velký 
úspěch bylo rozhodnuto vybudovat zá-
zemí pro stálé letní kino na prostranství 
za bývalou klubovnou (v prostorách pod 
plátnem bývaly i šatny pro tenisty). Cel-
kově zhlédlo promítání více než 100 000 

diváků! Promítnuto bylo více než 200 
fi lmů…

Po roce 1989 nebylo letní kino už ob-
noveno a dnes na  jeho místě stojí nová 
budova Sportareálu .

Je proto dobře, že se v  loňském roce 
podařilo po letech dostat do Satalic po-
jízdné letní kino, a že tomu tak snad bude 
i letos a věřme, že i v letech příštích. Proto 
ještě jednou díky partě nadšenců za to, 
že promítání fi lmů v Satalicích ještě ne-
vymřelo. Libor Vrabec

TAKTO VYPADALA budova kina 
na křižovatce kolem roku 1950

LETNÍ KINO při prvních dvou 
přehlídkách – plátno bylo při-
pevněno na fotbalové tribuně

LETNÍ KINO v novém

KINOSÁL po rekonstrukci v osmdesátých letech
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