
Milí sousedé,
drobnosti, které se pove‑
dou v  kratším čase, nám 
zpříjemňují dobu čekání 
na větší projekty v  řádech 
měsíců až let. Máme tak 
radost z  nové KnihoBud‑
ky na nádraží, díky níž si 
zpříjemníte vaše cesty vla‑

kem (pro zajímavost − smlouvu o umístění jedné 
skříňky řešíme do října), těší nás lekníny na ryb‑
níce (ale prosíme, nekrmte kachny a nenasazujte 
ryby), hezké zprávy máme od účastníků akcí, 
které pořádá městská část i komunitní centrum 
(děkujeme všem pomocníkům).
Rekonstrukce ul. K  Radonicům se pomalu blí‑
ží do finále a věříme, že až se všichni vrátíte ze 
svých dovolených, bude připravená ke kolauda‑
ci. Omezení se týkají i  komunikací a  zejména 
mostů v okolních městských částech, v současné 
době neprojedete kvůli rekonstrukci přemostění 
Vinořskou ulicí ze Satalic do Vinoře, z Radonic 
do Jenštejna, na příští rok se připravuje demo‑
lice mostu do Horních Počernic. V  roce 2020 
by měla také proběhnout rekonstrukce části ul. 
Budovatelská v nejvytíženějším úseku od křižo‑
vatky s Trabantskou k přejezdu. A protože v sou‑
sedství se nachází park se vzrostlou zelení, který 
všichni chtějí zachovat, ale je takový nijaký, po‑
žádali jsme o pomoc studio architektů, zda by se 
na toto místo nepodívali jinýma očima. Věnujte 
tedy prosím pozornost dotazníku ve zpravodaji. 
Vaše názory budou podkladem pro studii desig‑
nérům, kteří městům, obcím a firmám umožňují 
v  rámci projektu Nahá Vesnice spoluúčast při 
realizaci proměny veřejných prostranství se za‑
pojením lidí, kteří v  nich žijí (www.blankpage.
cz). Prosíme vás o odevzdání do konce školního 
roku, tedy do 28. 6.
Dovolte popřát všem krásné letní dny a příjemné 
dovolené, dětem skvělé prázdniny plné zážitků, 
a pokud vás někde něco zaujme, co v Satalicích 
chybí, pošlete nám fotografii. Předem si ale 
troufneme tvrdit, že moře v Satalicích asi neza‑
jistíme.

Milada Voborská
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Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY

Na jaře byly úspěšně dokončeny stavební práce 
dílčího projektu hlavního města Prahy v Satali‑
cích s názvem Les Arborka. Na ploše větší než 
18 hektarů, což odpovídá ploše pětadvaceti fot‑
balových hřišť, bylo vysázeno více než 89 tisíc 
stromků. Nyní je zde možné na kole, bruslích 
i pěšky využívat i nové cesty, která tvoří okruh 
v délce přes 2,5 kilometru. V nejbližších týdnech 
bude doplněn mobiliář (lavičky, koše, v budouc‑
nu i  hrací prvky). Celá akce byla připravena 
a  financována magistrátním odborem ochrany 
prostředí.
Evropa čelí v  posledních letech změnám kli‑
matu, které potvrdili už mnohé studie. Účin‑
ným prostředkem proti nadcházejícím suchým 
rokům je zvyšování podílu zeleně v městských 
aglomeracích. Hlavní město Praha se zapoji‑
lo do boje s  proměnou klimatu právě snahou 
o ozelenění vhodných pozemků, dosud se jed‑
ná o 270 hektarů nově osázených ploch. A patří 
mezi ně právě Les Arborka.
Základním požadavkem u  podobných akcí je 
plnění více funkcí najednou. Stejně tak je tomu 
na této ploše, kde byla v  rámci posílení rekre‑
ační funkce obnovena historická polní cesta, 

která nebyla v posledních desítkách let ve zcela 
ideálním stavu. Pro procházky a odpočinek mo‑
hou lidé využít také novou mlatovou cestu, kte‑
rá prochází střídavě lesními a  lučními porosty, 
jichž je zde nově více než devět hektarů. Celko‑
vá plocha Lesa Arborka čítá více než 18 hektarů 
a ze současně zpracovaných projektů pražského 
magistrátu se jedná o dokončení největší souvis‑
lé plochy nové zeleně na území Prahy.
Výsadba lesa i následná péče bude financována 
odborem ochrany přírody hl. m. Prahy. Z  cel‑
kových 11 milionů korun, což jsou dosavadní 
náklady na založení nového lesa, šlo více než 75 
procent z  této částky na vybudování cest. Po‑
stupně se také počítá s  dovybavením běžným 
mobiliářem a na podzim tohoto roku zde budou 
v rámci lučních trávníků vysazeny desítky soli‑
térních stromů. S ohledem na historický název 
této lokality zde budou vysázeny stromy velmi 
pestré druhové skladby tak, aby esteticky hod‑
notně dotvořily novou plochu pražské veřejné 
zeleně. 
Přejeme vám příjemné procházky i sportování.

Zpracováno podle tiskové zprávy hl. m. Prahy

PRAHA MÁ NOVÝ LES
- V SATALICÍCH! 

19. 6. v 18.00 hod. T ‑Mobile olympijský běh – tře‑
tí ročník 5km běhu v okolí Satalic pro registrované 
účastníky.

21. 6. v 15.30 hod. Setkání jubilantů – setkání osla‑
venců, kteří dovršili významného životního jubilea 
v  měsících duben až červen. Opět v  Komunitním 
centru v městské části Praha ‑Satalice, K Rybníčku 8.

22.  6. v  15.00 hod. Vítání občánků  – symbolické 
přijetí nových obyvatel Satalic.

24. 6. v 14.30 hod. Vernisáž výstavy Krása krajky – 
slavnostní zahájení paličkované výstavy autorky Ji‑
tky Šlosárkové, která představí své dílo a předvede 
techniky paličkování.

28. 6. Letní kino v KC v 21 h – český film „Bajkeři“ 
– závěr školního roku oslavíme v  „letňáku“ v  Ko‑
munitním centru Jiřího Hubače. Jen v případě velké 
nepřízně počasí se akce nekoná.

27.  7. v  15.00 hod. Poutní mše svatá v  kapli 
sv. Anny – farář Stanislaw Góra srdečně zve nejen 
na mši, ale také na společné setkání s pohoštěním, 
které bude připraveno v areálu vedle mateřské školy.

30.  8. v  18.00 hod. Sousedská grilovačka  – spo‑
lečné setkání k  zakončení prázdnin v  sadu komu‑
nitního centra, občerstvení zajištěno, ale můžete si 
přinést i svůj malý gril a udělat si piknik v trávě.

6. 9. Letní kino v KC – zahájení školního roku bude 
opět patřit „letňáku“ v  Komunitním centru Jiřího 

Hubače. V případě nepřízně počasí se akce nekoná.

11. 9. od 10.00 hod. Senioriáda v Čakovicích – zá‑
bavné setkání družstev sportovců věkem starších 
(65+), ale duchem mladých! V osmi disciplínách se 
utkají 15členné týmy Čakovic, Letňan, Kbel, Vinoře 
a Satalic. Pokud se chcete zapojit, obraťte se na náš 
úřad.

27. 9. v 16.00 hod. Satalické slavnosti v Komunit‑
ním centru Jiřího Hubače  – připomenutí nedo‑
žitých 90  let významného satalického rodáka, po 
němž je pojmenováno naše centrum. Promítání, 
občerstvení, doprovodný program.

Více informací najdete na str.  3 zpravodaje a  na 
www.satalice.cz v kalendáři akcí!

POZVÁNKY NA AKCE
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Rekonstrukce ul. K Radonicům
Stavba pokračuje podle harmonogramu, 
probíhají dlažební práce v  místě nové au‑
tobusové smyčky. Dokončuje se chodník 
ve zbývající části komunikace pod úřadem, 
bude nově vydlážděna plocha před památní‑
ky obětem světových válek.

Rekonstrukce můstku ul. Vinořská 
– uzavírka komunikace od 17. 6. 
do září 2019
Můstek v ul. Vinořská projde rekonstrukcí, 
a proto dojde od 17. 6. 2019 do cca září 2019 
z  důvodu úplné uzavírky ulice Vinořská 
mezi Vinoří a  Satalicemi ke změně vedení 
autobusové linky 396. Uzavřený úsek bude 
objíždět přes Kbely (v  rámci maximálního 
urychlení bez zastavování) a dojde k úpravě 
vedení trasy v  oblasti Satalic. V  rámci této 
úpravy dojde k drobným úpravám časových 
poloh spojů, nicméně počet spojů zůstává 
zachován stejně jako návaznosti na železnič‑
ní linky S3 a S34 v zastávce Nádraží Satalice.

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května proběhly volby do 
Evropského parlamentu. Jak se volilo v Sa‑
talicích? ODS (177 hlasů), Koalice STAN, 
TOP 09 (160 hlasů), Česká pirátská stra‑
na (105 hlasů), další výsledky naleznete na  
www.volby.cz. Děkujeme za velkou účast ve 
volbách.

Dozorčí rada SAS
Na jednání dozorčí rady byla projednána 
zpráva jednatele za období 1‑3/2019 a hos‑
podářské výsledky za toto období. Finanční 
výsledek byl oproti loňskému roku nepatrně 
lepší (rozdíl + 51 436 Kč). Společnost očeká‑
vá zlepšení výsledku v jarních a letních mě‑
sících, kdy je obsazenost hotelu v průměru 
70 %.

Probíhající a připravované projekty
V jarních měsících byla zveřejněna poptáv‑
ková řízení na zhotovitele projektové doku‑
mentace k  územnímu řízení pro Přírodní 
park K  Radonicům, na zhotovení úpravy 
plochy pro multifunkční hřiště pro školní 
družinu, na stavební úpravy podkroví úřa‑
du městské části za účelem úpravy prostor 
pro kancelář a  byla vybrána společnost na 
projekční práce č. p. 59, ul. K Cihelně – dům 
s byty a službami, kde dojde k celkové re‑
konstrukci. Byla vystavena objednávka na 
drobné stavební úpravy knihovny. Záro‑
veň s  architekty spolupracujeme na mož‑
nostech rozmístění prvků v připravovaném 
skateparku a  zadali jsme studii na využití 
parku Budovatelská, která projde v příštím 
roce rekonstrukcí. 

PROSÍME VĚNUJTE POZORNOST  DO‑
TAZNÍKU NA STR. 15 A 16, DĚKUJEME!

Pražské židle a stolky v Komunitním cent‑
ru Jiřího Hubače
Projekt Pražské židle a stolky, který vznikl na 
půdě Institutu plánování a rozvoje hl. města 
Prahy (IPR), funguje již od roku 2016. V pi‑
lotní sezoně byly židle a  stolky celkem na  
8 místech, v  loňském roce bylo v  provozu 
celkem 1 558 židlí a 393 stolků. Ty se nově 
objevily i  na 16 kulturních akcích a  na  
19 příhodných lokalitách zůstaly židle do‑
konce i přes zimu. Letos jsou židle a stolky 
v ulicích, a to ještě ve větším počtu než před‑
cházející tři sezony, naleznete je na více než 
70 lokalitách. Kromě oblíbených míst jako 
je Malostranské náměstí, Stalin či ostrov 
Štvanice si nově můžete posedět, posvačit či 
vypít kávu na Vítězném náměstí, na Proseku 
nebo u nás v Satalicích, v Komunitním cent‑
ru Jiřího Hubače. Více o projektu najdete na 
www.iprpraha.cz/zidle.

3D virtuální prohlídka Komunitního cent‑
ra v městské části Praha ‑Satalice
Pomocí virtuální prohlídky, kterou pro nás 
zdarma vytvořila společnost VIRTUALSPA‑
CES (www.virtualspaces.cz), se nyní můžete 
podívat, jak to v  objektu zrekonstruova‑
né sýpky vypadá, projít si jednotlivá patra 
a rozhlédnout se po okolí. Po kliknutí na vy‑
značené body získáte další informace o tom, 
k čemu centrum slouží i další údaje o historii 
Satalic. Ilustrace na str. 3.

Setkání jubilantů
Každého čtvrt roku pořádáme setkání s naši‑
mi milými jubilanty. Na ty z vás, kteří své ju‑
bileum oslaví v měsíci červenci, srpnu nebo 
září, se budeme těšit 20. září od 15.30 hod. 
v Komunitním centru. Pozvánka bude všem 
zaslána.

KNIHOVNA UZAVŘENA 
OD 1. 7. DO 31. 8.
Po letech jsme se rozhodli trochu zvelebit 
naši knihovnu a  vytvořit pro vás příjem‑
nější prostředí pro půjčování knížek. Rádi 
bychom vás požádali, abyste si knihy na 
prázdniny půjčili do 30. 6. 2019, potom bude 
knihovna na 2  měsíce uzavřena. Během 
prázdnin můžete využívat tzv. KnihoBudku. 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
27. 8. 2019, 15. 10. 2019, 17. 12. 2019
Zasedání se budou konat v  budově Komu‑
nitního centra v  MČ Praha ‑Satalice, ul. 
K Rybníčku 8 od 19.00 hod. a  jsou veřejně 
přístupná.

NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Milí čtenáři,
vzhledem k  tomu, že přes léto budeme 
upravovat prostory knihovny a ta bude od 
1. 7. do 31. 8. uzavřena, rádi jsme se při‑
pojili k  projektu KnihoBudka, i  když tak 
trochu po svém. Tento neziskový projekt 
měl původně za cíl proměnit sedm vyslou‑
žilých telefonních budek na malé bezplatné 
veřejné knihovny a umístit je do veřejného 
prostoru v Praze a okolí. Vyhodnotili jsme, 
že by našemu nádraží telefonní budka moc 
neslušela, a tak jsme pořídili krásnou dubo‑
vou skříň, která bude sloužit stejnému úče‑
lu. Najdete ji před čekárnou.

A  jak to funguje? Máte doma knížku, kte‑
rou už jste přečetli, do knihovny se nevejde, 
ale je vám líto ji vyhodit? Nevadí vám, že 
si ji třeba jiný čtenář zamiluje a  vy se s  ní 
už nesetkáte? Přineste ji do KnihoBudky 
a vyměňte si ji za jinou. Nebo ji tam prostě 
jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. 
KnihoBudka zkrátka slouží k bezplatnému 
půjčování a výměně knih.

Přejeme vám příjemné letní cestování 
s knížkami!

P. S.: Abychom se správně pochopili:
1. Knížky vkládejte do polic a zavírejte 
    dvířka skříně.
2. Udržujte pořádek v okolí KnihoBudky.
3. KnihoBudka není kontejner na 
    pozůstalost po tetičce, vkládejte najednou 
    max. 3−5 knížek :‑)

KnihoBudka 
na nádraží v Satalicích
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CO JE U NÁS NOVÉHO
Poslední měsíce byly v  Komunitním centru 
ve znamení novinek. Nejzásadnější novinkou 
bylo, že jsme pro vás spustili nové webové 
stránky. Kromě aktuálního programu akcí, 
rozpisu kurzů a  aktualit na nich naleznete 
i  naše další vylepšení  – virtuální prohlídku 
centra. „3D virtuální prohlídka satalického 
Komunitního centra je vytvořena pomocí 
nejnovější technologie 3D scanování. Vzniká 
tak věrná kopie prostoru, ve kterém se můžete 
volně pohybovat a prohlédnout si ho z pohod‑
lí domova krok za krokem. Díky unikátnímu 
3D modelu získáte komplexní pohled na celý 
prostor,“ vysvětluje Libor Tupý, majitel spo‑
lečnosti Virtualspaces, která pro nás virtuální 
prohlídku vytvořila. Děkujeme!

Pokud chcete mít jistotu, že vám neutečou 
žádné aktuality z  dění v  centru, staňte se fa‑
noušky naší nové facebookové stránky „Ko‑
munitní centrum Satalice“.
Před naším komunitním centrem si nově také 
můžete posedět na pohodlných „Pražských 
židlích a stolcích“, které se nám podařilo za‑
půjčit od Institutu plánování a  rozvoje hl.m. 
Prahy.

CO SE U NÁS ODEHRÁLO
Duben v  Komunitním centru patřil hlavně 
Velikonocům a  Velikonočním tradicím. Děti 
si u  nás mohly ve výtvarných dílničkách vy‑
robit dekorace, koledníci se u nás naučili plést 

pomlázky. Velikonoční zvyky a  tradice jsme 
probrali v přednášce s panem farářem.
Dostalo se i na oblíbené cestopisné přednášky. 
Prostřednictvím vyprávění Borise Nakladova 
jsme zavítali do slunného Řecka, Hana Ko‑
tinová nám zase představila Nomádské hry. 
Kdo nás navštívil, tak ví, že se jedná o tradiční 
etnickou olympiádu s  prapodivnými sporty 
a měl šanci si vyzkoušet exotickou hru Man‑
kala.

Květnový program byl rozmanitý. V  prv‑
ní přednášce měsíce jsme si mohli vyzkou‑
šet speciální pomůcky pro hůře pohyblivé 
a  vychytávky pro domácí péči o  dlouhodo‑
bě nemocné. Následovala lekce Jak na street 
workout?, ve které nám dva zkušení trenéři 
ukázali, co k čemu ve fitparku slouží a jak na 
všech těch hrazdách můžeme cvičit. V sobo‑
tu 25.  5. se Komunitní centrum proměnilo 
v  hráčské doupě. Do herních utkání se za‑
pojily všechny generace, nejmladšímu hráči 
byly dva roky, nejstarší účastnici 85 let. Hrály 
se jak jednoduché hry  – například Klobouč‑
ku Hop, Chňapni čuníka či Twister, tak i hry 
trošku náročnější na pravidla – například Hra 
o trůny, Poker či Port Royal. Při bylinové de‑
gustaci, která se u nás konala 27. 5.  , někteří 
z nás ochutnali věci, o kterých ani netušili, že 
by mohly být k jídlu. Květen jsme uzavřeli ce‑
lostátní akcí ZUŠ open.

CO SE BUDE DÍT
Do letních prázdnin zvládneme ještě dekorace 
a osazování letních květináčů (10. 6. od 14.30), 
lekce Afro dance (24. 6. od 17.30), ve které se 
naučíme pár základních kroků a zatančíme si 

v africkém rytmu. Rádi bychom vás také po‑
zvali na výstavu Krása krajky, která se usku‑
teční 24. 6. od 14.30. Jako na správné vernisá‑
ži nebude chybět drobné pohoštění a hudební 
doprovod. Autorka Jitka Šlosárková nám před‑
vede základní techniky paličkování, zájemci si 
mohou kousek krajky zkusit vytvořit.
Zahálet nebudeme ani o letních prázdninách. 
Program akcí na tyto a další měsíce nalezne‑
te vždy na plakátech v  místních vývěskách, 
na webových stránkách Komunitního centra 
(www.kcsatalice.cz) či na našem Facebooku.

Nové pololetí – nové kurzy
Právě pro vás chystáme kurzy na nový škol‑
ní rok. Na nové pololetí plánujeme kurzy 
angličtiny i  anglické konverzace s  rodilým 
mluvčím, jógu či volnočasový klub pro osoby 
s  mentálním handicapem. Nově pro vás ote‑
vřeme výtvarné dílničky  – a  to jak pro děti, 
tak i pro dospělé. Plánujeme i kurzy parkouru 
pro děti, kurz malého novináře a také doučo‑
vání z hlavních předmětů. Rádi byste se nau‑
čili něco, co zatím nenabízíme? Pošlete nám 
na e ‑mail kc@satalice.cz, o  jaké kurzy máte 
zájem.

ZAPOJTE SE DO DĚNÍ 
V KOMUNITNÍM CENTRU I VY!

Sousedé na cestách
Chystáte se v  létě na dovolenou? Přijďte na 
podzim o  své cestě povyprávět svým souse‑
dům. Ukažte pár fotek, vzpomeňte na své zá‑
žitky, krátce představte destinaci. Pokud byste 
rádi vystoupili v  cyklu Sousedé na cestách  – 
stačí zavolat na 605 248 530 či napsat na e ‑mail 
kc@satalice.cz. A pozor, nemusí se jednat pou‑
ze o exotické dovolené, inspirativní může být 
i vyprávění o cestě po Čechách. Těšíme se na 
vaše zážitky!

Satalické jablko
Ve které zahradě rostou v  Satalicích nejlepší 
jablka? Který pěstitel má zase ta nejhezčí? Toto 
léto se vyplatí starat se o sad opravdu pečlivě. 
Na podzim se v Komunitním centru uskuteční 
soutěž o nejlepší a nejkrásnější satalické jabl‑
ko.

Květinový swap
Máte doma květiny navíc? Nevyhazuj‑
te je! Přijďte je vyměnit se sousedy za jiné. 
V tzv. Květinovém swapu, tedy výměně květin, 
budeme měnit nejen pokojovky, ale i venkov‑
ní rostliny.

Eliška Portužáková, vedoucí KC

KOMUNITNÍ CENTRUM 
v městské části Praha‑Satalice
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Číslování domů bylo uzákoněno v  době vlády 
Marie Terezie v únoru 1770. Zpočátku nemělo 
charakter trvalého označení, ale pořadového 
čísla v  konkrétním soupise, třebaže dům byl 
číslem až do dalšího přečíslování „popsán“ kří‑
dou na vrata či dveře. Číslování se provádělo 
s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze 
obec postupně projít, obvykle po směru chodu 
hodinových ručiček. Začínalo obvykle nejdů‑
ležitější, zpravidla veřejnou budovou (panské 
sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost). U obcí 
ležících podél silnice číslování obvykle začínalo 
prvním domem po pravé straně vesnice ze stra‑
ny, kterou přijíždí vrchnost, po opačné straně 
se pak vracelo. Domovní čísla bývala napsána 
na dřevěné, plechové, popř. keramické tabulce, 
vytažena v omítce nebo provedena štukem. Ve 
vesnicích většinou od té doby číslování již neby‑
lo měněno, takže okruh čísel z roku 1770 i sled 
čísel přidělených po roce 1770 poskytuje dob‑
rou informaci o postupu vývoje obce. Ve měs‑
tech byly většinou budovy od té doby několikrát 
přečíslovány.

Každá budova se označuje buď číslem popis‑
ným, jde ‑li o stavbu trvalého charakteru, nebo 
číslem evidenčním (v  jiné číselné řadě), jde ‑li 
o  stavbu dočasného nebo rekreačního charak‑

teru. Číslo přiděluje obec rozhodnutím, tabulku 
s číslem je povinen umístit na své náklady vlast‑
ník budovy. Kostely, kaple a neobývané věže se 
již od dob Marie Terezie nečíslují.
Tabulky s čísly se umisťují viditelně. Číslo ori‑
entační (je ‑li přiděleno) má být podle vyhlášky 
ministerstva vnitra umístěno vždy pod číslem 
popisným. Označení popisných, orientačních 
a evidenčních čísel se podle vyhlášky má barev‑
ně lišit.

V Praze se popisná čísla tradičně označují bí‑
lými číslicemi na červené tabulce a orientační 
čísla bílými na modré; evidenční čísla rekreač‑
ních staveb jsou černá na žluté tabulce, nouzo‑
vých staveb zelená.

Podle zkušeností s  roznosem hlasovacích líst‑
ků pro volby konané v MČ Praha ‑Satalice není 
troufalé tvrdit, že zde máme mnoho „kostelů, 
kaplí a neobývaných věží“. Na mnoha místech 
označení chybí, přestože bylo majiteli nemovi‑
tosti přiděleno, v jiných případech bývá nečitel‑
né. To může způsobovat v kritických situacích 
velké problémy v orientaci hasičům, záchraná‑
řům, policistům, ale i  poštovním doručovate‑
lům.

VYZÝVÁME PROTO 
VŠECHNY VLASTNÍKY 

NEMOVITOSTÍ NA 
ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI, 

KTEŘÍ NEMAJÍ SVOU 
NEMOVITOST 

OZNAČENU, ABY TENTO 
NEDOSTATEK NAPRAVILI 

A NEMOVITOST 
OZNAČILI ČÍSLEM, 

KTERÉ JIM BYLO 
PŘIDĚLENO!!!

Označení nemovitosti číslem popisným JE POVINNÉ!

inzerce
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O zeleň v Satalicích se staráme rádi a s péčí, 
i když jí není právě málo a nemůžeme být 
na všech místech současně. Snažíme se 
stále obnovovat i  techniku, která je pro 
pracovníky naší čety nezbytná. S  radostí 
vám můžeme oznámit, že se náš vozový 
park pro komunální práce rozrostl, po 
prosincovém nákupu oranžové multicar 
jde o nový výkonný zahradní malotraktor 
SECO. Budeme doufat, že léto nebude tak 
suché jako loňského roku a sekačka bude 
mít příležitost ukázat, co umí.
Pod vlivem klimatických změn budeme 
sekání na pozemcích MČ Satalice výrazně 
regulovat a o zeleň budeme pečovat velmi 
uvážlivě. Chceme zabránit vysychání trav‑
natých ploch a  tím následně ohrožovat 
hmyz, který v něm žije. Jsme přesvědčeni, 
že tento postup a zacházení s přírodou, ne‑
jen v Satalicích, je více než na místě.
Přejeme vám krásné trávníky a  rozkvetlé 
zahrady a příjemné letní bouřky.

B. Krejčová

Významnou novinkou v  mobilním svozu nebezpečných odpadů je 
rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností (z fri‑
tování apod.).

V letech 2019−2021 by měla službu zajišťovat spol. AQUATEST, a. s., 
IČO: 44794843, která byla vybrána Radou HMP jako vítězný účastník 
otevřeného výběrového řízení.

Z toho důvodu se mění i kontaktní telefony na obsluhu svozových aut, nové kontaktní telefony 
jsou: 601 389 243, 731 451 582.

V Satalicích se uskuteční ve středu 25. 9. 2019 se zastávkami:
• křižovatka ul. Trabantská − Za Školkou, v čase 17.00−17.20 hod.
• křižovatka ul. K Radonicům − K Rybníčku, v čase 17.30−17.50 hod.

HLEDÁME ČLENA PRACOVNÍ 
SKUPINY! MOŽNO I NA 
ZKRÁCENÝ ÚVAZEK!
Městská část Praha‑Satalice přijme zaměst‑
nance na zajištění komunálních činností 
městské části na hlavní pracovní poměr 
nebo dohodou.

Jedná se zejména o:
‑ úklid veřejného prostranství všemi způsoby
‑ svoz odpadkových košů
‑ sekání travních ploch ve správě městské části 
  drobnou mechanizací
‑ údržba živých plotů 
‑ péče o květinové záhony včetně zálivky
‑ zajištění drobných řemeslných prací na 
   veřejném prostranství a nemovitém majetku 
    městské části

Nabízíme příjemné pracovní prostředí  
a odpovídající platové podmínky.

ZAHUBÍME‑LI 
MRAVENCE, 
ZAHUBÍME I SEBE

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH 
ODPADŮ

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás pochválit, jak často a dobře třídíte odpad. 

Určitě vás ale trápí plné kontejnery na tříděný odpad. Protože se jedná o centrální objednávku hl. m. 
Prahy, častější svoz nelze objednat, máme četnost svozu stejnou s ostatními městskými částmi. Na 
území Satalic je 15 stanovišť s kontejnery na tříděný odpad. Pokud jsou ty nejbližší plné, počkejte 
prosím na další svoz nebo využijte jiné stanoviště a nenechávejte odpad mimo kontejnery. 

Třídění odpadu můžeme zefektivnit tím, že každý z nás bude:
• PET LAHVE LISOVAT NEBO SEŠLAPÁVAT 
• PAPÍROVÉ KRABICE ROZKLÁDAT NA PLOCHO
• KARTONY od džusů a mléka SEŠLAPÁVAT

Svoz tříděného odpadu není levná záležitost, proto chceme vyvážet odpad, ne vzduch.

Vyvážet vzduch je luxus

Měsíc    Datum  Den, čas    Název stanoviště
červenec 13.7.2019 sobota, 9-12 Rážova

červenec 27.7.2019 sobota, 9-12 K Pyramidce

srpen 10.8.2019 sobota, 9-12 Zahrádkářů

srpen 24.8.2019 sobota, 9-12 K Hluboké cestě

září 7.9.2019 sobota, 9-12 Za Novákovou zahradou

září 14.9.2019 sobota, 9-12 Rážova

říjen 5.10.2019 sobota, 9-12 K Pyramidce

říjen 19.10.2019 sobota, 9-12 Zahrádkářů

říjen 26.10.2019 sobota, 9-12 K Hluboké cestě

listopad 9.11.2019 sobota, 9-12 Za Novákovou zahradou

listopad 23.11.2019 sobota, 9-12 Rážova

Poznámka:  Změna termínu a místa vyhrazena

 

Rozpis přistavení BIO kontejnerů červenec - listopad 2019
v MČ Praha-Satalice

Měsíc    Datum  Den, čas    Název stanoviště
4 2 2009 středa Zahrádkářů

srpen 24.8.2019 sobota, 9-13 Za Novákovou zahradou

září 14.9.2019 sobota, 9-13 Rážova

říjen 19.10.2019 sobota, 9-13 K Pyramidce

listopad 2.11.2019 sobota, 9-13 Zahrádkářů

listopad 30.11.2019 sobota, 9-13 K Hluboké cestě

 

Poznámka:  Změna termínu a místa vyhrazena

Rozpis přistavení velkoobjemových kontejnerů II. pololetí 2019
v MČ Praha-Satalice
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30. dubna k mateřské škole přilétly ČARODĚJ‑
NICE a  byly opět báječné. Získaly si dokonce 
věhlas i za hranicemi naší obce, a tak k nám ten‑
tokrát zavítalo i hodně „přespolních“. Letos plnilo 
úkoly v čarodějném lese téměř 300 dětí a všechny 
byly velmi šikovné a statečné.

17. května hrál v sokolovně opět divadelní spolek 
RIYO. Tentokrát k nám přivezl poněkud nároč‑
nější kus, kterému příliš neprospěla ani akustika 
zdejšího sálu. I přesto si snad většina příchozích 
akci užila. Dík patří i našim dobrovolným hasi‑
čům za zajištění občerstvení.

26. května se konal GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ. 
Hodně účastníků akci pojalo nejen jako nákupně‑
‑prodejní, ale především jako příležitost k  sou‑
sedskému setkání. A to je dobře.

31.  května proběhlo i  u  nás celostátní ZUŠ 
OPEN. Na pódiu v  areálu komunitního centra 
vystoupily děti z tanečního oddělení, v sále ZUŠ 

proběhl slavnostní koncert žáků a zájemci mohli 
rovněž zhlédnout vernisáž letošních absolventů 
ZUŠ, klubu Barevná loďka, fotografií Satalic a díl‑
niček pro tvořivé. Přejeme naší umělecké škole 
i nadále dostatek hudebních, výtvarných či taneč‑
ních talentů.

2.  června jsme si objednali počasí, protože se 
ve Sportareálu konal DĚTSKÝ DEN. Děti si 
vyzkoušely nejrůznější sportovní disciplíny, 
např. fotbal, tenis, lukostřelbu, jízdu na koloběž‑

kách nebo skoky na čemkoliv. Závěr odpoledne 
patřil řádění v  pěně, kterou pro děti připravili 
dobrovolní hasiči. Velký dík patří všem, kteří se 
na akci organizačně podíleli.

8.  června v  komunitním centru proběhl druhý 
ročník SOUSEDSKÉ SNÍDANĚ. Další ideální 
příležitost k tomu, poznat se blíž a také zjistit, co 
kdo rádi snídáme. Super nápad, který určitě zo‑
pakujeme.

A CO NÁS JEŠTĚ V LÉTĚ ČEKÁ?

19.  června OLYMPIJSKÝ BĚH. Registrace už 
je uzavřena, ale můžete přijít naše odvážné běžce 
podpořit na trať! Startujeme přesně v 18.00 ho‑
din, výdej registračních čísel probíhá od 16.30 ho‑
din. Ať už běžíte nebo jen fandíte, těšíme se na 
vás všechny!

Naši dobrovolní hasiči pro nás na léto chystají 
LETNÍ KINO. Letos proběhne v  komunitním 
centru, a  to hned dvakrát! Zapište si proto do 
svých diářů termíny 28. června a 6. září.

Před promítáním 6.  září navíc proběhne  
i BAZAR KNIH A OCHUTNÁVKA VÝBĚRO‑
VÝCH VÍN. Vybrané filmy i začátek promítání 
včas zveřejníme na webu MČ.

Děkujeme, že akce navštěvujete a  podporujete, 
a přejeme všem krásné léto.

Za kulturní komisi
M. Nováčková, D. Smižanská

SPOLEČENSKÉ AKCE NA JAŘE A V LÉTĚ
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V květnu proběhl zápis do MŠ, bylo přijato 
43 dětí. Předcházel mu den otevřených dve‑
ří, o který byl opravdu velký zájem. Rodiče si 
spolu se svými dětmi prohlédli třídy i zázemí 
školky, dozvěděli se, co všechno se děti naučí, 
s čím mají možnost si hrát a mnoho jiného.
Mateřská škola bude otevřena v červenci od 
1.  7. do 19.  7.  2019, kdy má prázdninový 
provoz.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny, ro‑
dičům příjemnou dovolenou, učitelkám 
a  všem ostatním zaměstnancům příjemný 
odpočinek a v září se budeme těšit na nové 
kamarády.

Dne 12. 2. 2019 jsme navštívili my, žáci 9. roč‑
níků, Národní technické muzeum. Areál tohoto 
muzea je velmi rozsáhlý. Navštívili jsme mnoho 
expozic, ale cílem naší cesty byla výstava ‚‚Che‑
mie kolem nás‘‘. Tato výstava je zaměřena na 
historii chemie. Od naší paní učitelky chemie 
jsme dostali pracovní list, který jsme vypraco‑
vávali na základě informací z  muzea. Nejvíce 
nás zaujala optika. Významným vědcem a vy‑
nálezcem 20. století byl Otto Wichterle, který 
vynalezl nejen kontaktní čočky, ale sestrojil 
i  čočkostroj. Dozvěděli jsme se mnoho infor‑
mací, které využijeme v hodinách chemie. Na 
konci tohoto programu jsme si mohli projít 
další prostory areálu. Mezi exponáty, které nás 
nejvíce zaujaly, patřily ty s tématikou dopravy.

Andrea Bergerová IX. A
a Hana Marie Kopecká IX. B

VŠECHNY SATALICKÉ DĚTI PŘIJATY DO 
ŠKOLKY

Národní technické 
muzeum2. část školního roku se nesla ve znamení mate‑

matických soutěží.

V dubnu 2019 proběhlo školní kolo Pythago‑
riády. Zúčastnili se ho všichni přítomní žáci 
5. a 6. ročníku. Účast žáků 7. a 8. ročníku byla 
dobrovolná. O postupu žáků do obvodního kola 
rozhoduje organizátor DDM Praha 9. Obvodní 
kolo se konalo 28.  května v  ZŠ Na Balabence 
a  v  ZŠ Hloubětínská. V  kategorii 5. ročníků 
jsme na celém obvodě dosáhli 13. místa, v ka‑
tegorii 8. ročníků jsme byli ještě lepší a máme 
6. místo.

Matematická olympiáda je velmi obtížná sou‑
těž. Příklady školního kola žáci vypracovávají 
doma. Úspěšní řešitelé, kterých nebývá mnoho, 

postupují do obvodního kola. Pro žáky 5. a 9. 
ročníků se konalo obvodní kolo již v lednu 2019 
na Gymnáziu Litoměřická, aby si úspěšní řeši‑
telé mohli zapsat své umístění do přihlášek ke 
studiu na středních školách. Obvodní kolo pro 
6. až 8. ročníky proběhlo na stejném gymnáziu 
v dubnu 2019. Naši páťáci získali pěkné 9. mís‑
to a  mezi 9. ročníky jsme dosáhli dokonce na 
6. místo.

Matematický klokan je oblíbená celosvětová 
soutěž, která se koná v jeden den v celé České 
republice. V tomto školním roce bylo stanove‑
no datum 22. března 2019. Soutěže se účastnili 
všichni žáci od 2. do 9. ročníků. Obtížnost zadá‑
ní byla odstupňována podle ročníků, které žáci 
navštěvují. Výsledky jsme zpracovali do speciál‑
ní statistické tabulky a na vyhodnocení v rám‑
ci Praha 9 ještě čekáme. Ve všech kategoriích 
máme celkem 13 úspěšných řešitelů.

Všem žákům, kteří v tomto školním roce re‑
prezentovali naši školu, děkujeme a gratuluje‑
me jim k výborným výsledkům!!!

Matematické soutěže 2018/2019

Každý školní rok končí naše základní škola 
společnými vystoupeními všech tříd, která 
uvádějí žáci 9. ročníků.
Téma, které bude letos závěrečný večer pro‑
vázet, je Cestování časem. Můžeme se tě‑
šit na hudební, hraná i  taneční vystoupení. 

V úvodu programu vystoupí mateřská školka 
s budoucími prvňáčky. Deváťáci si určitě na‑
cvičí hudební rozloučení. Paní kuchařky ze 
školní kuchyně zajistí pro diváky a účinkující 
občerstvení. Spolek Satalická škola si, stejně 
jako v minulém roce, připraví pro žáky a je‑

jich rodiče nějaká překvapení. Všechny vás 
zveme a těšíme se na příjemné setkání!

Držte nám všem palce, aby se vydařilo po‑
časí. Děti budou určitě skvělé!

JDEME DO FINÁLE! 
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Ve dnech 10. a 11. dubna tohoto roku zaplnili 
chodby naší školy výjimeční návštěvníci. Ně‑
kteří naladěni svátečně, někteří s  radostným 
očekáváním a někteří i s trochou obav. Zhruba 
padesátka budoucích školáků s rodiči, praro‑
diči i  sourozenci přišla k  zápisu do prvních 
tříd.
Školní ateliér se proměnil ve velikou kuchyň 
s  mnoha důležitými pracovišti, na kterých 
malí předškoláci pomáhali našim „kuchařům“ 
(jinak žákům 7.−9. tříd) s plněním nejrůzněj‑
ších úkolů. Jednou disciplínou bylo třeba na‑
koupit správné potraviny, jindy zase poskládat 
rozsypaný recept, ozdobit dort polevou, dob‑
ře spočítat brambory na bramborák, přeříkat 
kuchaři tajnou recepturu, aby si ji konečně 
zapamatoval nebo najít kuchyňskou chňapku 
správné barvy.
A protože se všichni předškoláčci velmi snaži‑
li, zasloužili si i závěrečnou odměnu – pasová‑
ní na kuchaře, při kterém jim byl udělen řád, 
dostali kuchařskou čepici a vybrali si ozdobe‑
nou vařečku.
Aby obav bylo v první školní den co nejméně, 
připravili jsme pro naše budoucí prvňáčky dvě 
setkání, při kterých si prohlédnou celou školu, 
zjistí, kam budou chodit cvičit, zpívat či baštit, 
a na chvíli usednou i do školních lavic, aby si 
vyzkoušeli něco málo z  té „skutečné školní 
práce“. Věříme, že i  díky tomuto seznámení 
vstoupí 2. září 2019 do naší školy s úsměvem, 
radostí a klidem – zkrátka jako domů.

Mgr. J. Křížková, učitelka 1. stupně

P. S. Stejně jako v mateřské škole i v té základní 
najdou místo všechny satalické děti!

Novou hrací plochu připravujeme vedle ško‑
ly v místě, kde se pod stromy nedržela tráva  
a v deštivých dnech se vytvářely blátivé plochy. 
Během letních prázdnin bude připraven mul‑
tifunkční povrch s novými, bezpečnými hrací‑
mi prvky a venkovní učebnou. Kromě nového 
školního sportoviště, které už slouží dětem při 
tělocviku, budou mít bezpečný prostor pro 
hry i děti ve školní družině.

Žáci třetích a čtvrtých ročníků letos odjeli do 
Krkonoš do hotelu Energetik, který je vybave‑
ný bazénem. Třeťáci od 14. 5. do 20. 5., pak je 
vystřídali čtvrťáci do 26.5. Hoši a dívky se na‑
učili nebo vypilovali 3 plavecké styly – kraul, 
znak a prsa. Adaptovali se na vodní prostředí, 
získali základní plavecké dovednosti, naučili 
se dopomoci tonoucímu a základům sebezá‑
chrany. Samozřejmě jsme si užili krásné pro‑

středí hor. Pobyt v přírodě a turistika každému 
svědčí. Ve chvílích, kdy nám trochu nepřálo 
počasí, jsme si pobyt venku vynahradili zábav‑
nými kvízy a hrami v „útrobách“ hotelu. Děti 
jsou po absolvování celé akce patřičně hrdé 
na své dovednosti a samostatnost, se kterou 
všechno zvládly.

Mgr. Ivana Venglářová, učitelka 3. třídy

ZÁPIS DO 
1. ROČNÍKU

Školní družina 
bude mít nové 
hřiště

Kurz plavání v Peci pod Sněžkou

POHÁR ROZHLASU
Žáci satalické školy se i v letošním roce tra‑
dičně zúčastnili obvodního kola soutěže 
O  pohár rozhlasu, který se konal na hřišti 
ZŠ Chodovická v Horních Počernicích. Po‑
hár rozhlasu jsou atletické závody školních 
týmů. Soutěží zástupci škol v  běhu na 60, 
600, 800, 1 000 a  1 500 metrů, skoku dale‑
kém, skoku do výšky, hodu míčkem a vrhu 
koulí. Na závěr se běží štafeta na 4 x 60 met‑
rů. Satalickou školu vždy reprezentují vybra‑
ní žáci, kteří se musí nominovat svými výko‑
ny při hodinách tělesné výchovy. V letošním 
roce se nám dařilo v  kategorii mladších 
žáků (6. a 7. třída), obsadili jsme třetí místo 
a v kategorii starších žákyň (8. a 9. třída), kde 
jsme obsadili skvělé druhé místo!

ŠKOLNÍ PLAVECKÉ PŘEBORY
23. 5. se uskutečnil již 12. ročník plaveckých 
přeborů. Letošního ročníku se zúčastnili žáci 
od 5. do 9. ročníku. Plavala se soutěž jednot‑
livců na 25 m volným způsobem a  štafety 
tříd na 4 x 25 metrů. Všichni zúčastnění žáci 
plavou dobrovolně a s radostí a podávají vý‑
borné výkony. Plavalo se tradičně v bazénu 
PedF UK v Brandýse nad Labem. Nejrych‑
lejší štafetou byla štafeta třídy 9. B. Na závěr 
si odvážní účastníci závodů vyzkoušeli sko‑
ky do vody z třímetrové věže a jednometro‑
vého prkna, což spolu se zážitkem ze závodů 
byla i odměna za účast.

Mgr. I. Vočková a P. Novák, učitelé TV

Jarní slavnost stužkování žáků devátých roč‑
níků je každoročně jednou z nějvětších akcí, 
které naše satalická škola pořádá. Slavnost je 
i  jednou z  nejvýznamnějších akcí školního 
roku, a to hlavně pro nás, žáky devátých roč‑
níků, kteří ji zároveň nejvíce prožíváme. Je to 
pro nás způsob rozloučení se se školou, vyjá‑
dření vztahu k  našemu předchozímu studiu 
a možnost užít si večer se svými spolužáky.
Letos jsme dostali příležitost vzít do vlastních 
rukou předtančení, výzdobu i závěrečný zpěv. 
Na přípravách jsme společně s třídními uči‑
telkami pracovali už od listopadu.
Když konečně přišel den D, všichni jsme se 
s nervozitou připravovali už od ranních ho‑

din. Spolu s osmnáctou hodinou se prostory 
školy začaly plnit lidmi, naši spolužáci Lucie 
Buršová a  Vojta Maroul se ujali mikrofonu 
a zábava mohla začít.
Ve chvíli, kdy třídy IX.A  a  IX.B nastoupily 
na podium, aby předvedly své předtančení, 
energie a dobrá nálada byly cítit až k nejvyš‑
ším schodům. Oči všech zářily a  adrenalin 
proudil po celém těle. Všichni jsme si užívali 
přítomnou chvíli. Když jsme dotancovali, ce‑
lou školu zaplavila vlna potlesku a říkám vám, 
tenhle pocit se ničemu nevyrovná. Máme ta‑
kovou radost, zvládli jsme to!

A. Lukášová, IX.A

SPORTOVNÍ AKTIVITY 
ŠKOLY

Slavnost stužkování
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Ve dnech 14. 5. − 15. 5. se uskutečnil dvouden‑
ní poznávací jazykový zájezd do Vídně pro 40 
vybraných žáků 2. stupně naší školy.
Program byl trochu netradiční: cestovali jsme 
mezinárodním vlakem, ubytováni jsme byli 
v hostelu, kde se žáci setkali i s jinými zahra‑
ničními skupinami studentů, a večer proběhla 
zajímavá beseda s  mladým párem žijícím ve 
Vídni o životě a práci v Rakousku.
Vídeň jsme prozkoumávali sami a  v  turistic‑

kých „hop on, hop off “ vyhlídkových auto‑
busech, kde si žáci mohli vybrat, zda budou 
poslouchat autentický výklad v  anglickém 
či německém jazyce. Během dvou dnů jsme 
viděli téměř všechny nejznámější památky 
hlavního města včetně jeho moderní části na 
druhém břehu Dunaje. A  protože to byl zá‑
jezd „pracovní“, žáci během svého poznávání 
Vídně vyplňovali pracovní listy v  angličtině 
a němčině.

Program byl celkem náročný, ale na závěr žáky 
čekala vytoužená návštěva Prátru. Ačkoliv 
nám chladné počasí opravdu nepřálo, dob‑
rou náladu nám nezkazilo a výlet jsme si užili 
a rádi bychom ho někdy zopakovali.

Za organizátory Mgr. R. Prokopová,
učitelka AJ

Výlet do Vídně
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Základní škola Satalice spolu se Spolkem Satalická škola zvou na 

Dospělí 70 Kč  Studenti, senioři 40 Kč 
 

Dospělí 90 Kč  Studenti, senioři 50 Kč 

OBCHODNÍ AKADEMIE
V PRAZE 9 SATALICÍCH
NABÍZÍ PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

Přípravný kurz pro jednotnou 
přijímací zkoušku pro žáky
9. ročníků
V tomto kurzu si upevníte znalosti z českého 
jazyka a  matematiky potřebné pro přijímací 
řízení na jakoukoli střední školu a procvičíte si 
typy testových úloh používané v přijímacích 
testech.
Přípravné kurzy budou zahájeny v  týdnu 
od 14. 10. 2019 a budou probíhat 1x týdně odpoledne 2 vyučovací hodiny. 
Kurz poběží cca do poloviny dubna, t.j. do termínu přijímacích zkoušek.
Cena kurzu činí 3.900,- Kč

Nemáte dostatek času absolvovat přípravný kurz? Připravili jsme pro Vás online přípravu 
k přijímacímu řízení. 

Přípravný kurz anglického jazyka pro žáky 8. a 9. ročníků
V  tomto kurzu si upevníte znalosti anglického jazyka, a  to jak gramatiku, tak konverzaci 
a připravíte se na hladké pokračování ve studiu angličtiny na střední škole.
Vhodná volba pro všechny a  zejména pro ty, kteří chtějí studovat česko-anglický obor 
na střední škole, s výukou v angličtině, ukončený mezinárodní anglickou maturitou.
Kurz bude zahájen v týdnu od 14. 10. a poběží do 19. 6. 2020.
Cena kurzu činí 3.400,- Kč

Při absolvování obou kurzů činí cena: 6.900,- Kč

Na výběr bude u obou typů kurzu ze dvou dnů v týdnu, konkrétní
dny a časy budou zveřejněny na webových stránkách školy.
V době celostátních prázdnin a svátků se nevyučuje.

Anglický jazyk s rodilou mluvčí pro dospělé
Dopolední výuka 1x týdně v ceně 3.900,- Kč na pololetí.
Výuka poběží od poloviny září do poloviny června.
Malá skupina, intenzivní výuka, možnost mezinárodního certifikátu.

www.oapraha.cz | tel.: 286 857 164

pozvánka inzerce
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Centrum sociálních služeb Praha
Žilinská 2769/2, 141 00,  Praha 4                            
Tel. +420 296 332 014
www.csspraha.cz 
Příspěvková organizace hlavního města Prahy

Terénní programy pro osoby bez přístřeší
Na Harfě 712/7, Praha 9 – Vysočany, 
tel: +420 605 351 332, +420 730 574 237
Donovalská 1658/30, Praha 11 – Chodov, 
tel: +420 604 291 269, +420 731 670 315
Loď Hermes – noclehárna
nábřeží Kapitána Jaroše, 
pod Štefánikovým mostem, Praha 7 – levý břeh 
tel: +420 774 986 792
Azylový dům 
s ošetřovatelskou službou ADOS
Šromova 861, Praha 9 – Černý Most, 
tel: +420 734 182 686
Azylový dům pro ženy
Šromova 862/3, Praha 14 – Černý Most, 
tel: +420 731 056 738
Azylový dům Skloněná (pro muže)
Malá Skloněná 521, Praha 9 – Vysočany, 
tel: +420 284 825 241, +420 284 825 240, +420 266 316 400
Azylový dům pro matky s dětmi
Jasmínová 2904/35, Praha 10 – Záběhlice, 
tel: +420 272 657 058
Azylový dům Šromova
Šromova 862/3, 198 00 Praha 9 – Černý Most, 
tel: +420 281 914 376
Azylový dům Michle (pro muže)
Chodovská 3137/6, Praha 4, 
tel: + 420 734 795 474, + 420 730 540 177
Azylový dům pro rodiny s dětmi 
Horáčkova 1096/3, Praha 4 – Pankrác, 
tel: +420 730 551 945, +420 730 551 936
Resocializační a reintegrační programy
Sokolovská 95/87, Praha 8 – Karlín, 
tel: +420 266 311 053, +420 731 605 313
Intervenční centrum 
(pomoc obětem domácího násilí)
Chelčického 39, Praha 3 – Žižkov, 
tel. +420 281 911 883, +420 734 510 292
Pražská linka důvěry
Žilinská 2769/2, Praha 4 (korespondenční adresa), 
tel: +420 222 580 697
IPC VIOLA
Chelčického  39, Praha 3 – Žižkov, 
tel: +420 281 911 883, +420 773 666 784

Krizové centrum RIAPS 
(psychologická a psychiatrická péče)
Chelčického 39, Praha 3 – Žižkov, 
tel: +420 222 586 768
Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy
V jámě 1, 110 00 Praha 1, 
tel: +420 224 211 352, + 420 731 063 283
Mánesova 53/1374, 120 00 Praha 2, 
tel: +420 222 222 269, + 420 731 056 704
Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3, 
tel: +420 255 719 541, + 420 774 927 553
Severní II 1565/3, 141 00 Praha 4 – Záběhlice, 
tel: +420 281 912 144, 731 056 190
Jordana Jovkova 5/3253, 143 00 Praha 412 – Modřany,
tel: +420 731 056 728 
Jindřicha Plachty 595/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
tel: +420 731 056 164 
Dejvická 255/18, 160 00 Praha 6 – Dejvice, 
tel: +420 776 504 391
Novákových 5, 180 00 Praha 8 – Libeň,
tel: +420 604 299 661
Trojská 46/8, 182 00 Praha 82 – Kobylisy, 
tel: +420 731 056 716
Říčanská 2414/7, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, 
tel: +420 731 063 413
Triangl – centrum pro rodinu
Chelčického 39/842, Praha 3 – Žižkov, 
tel: +420 281 863 620, +420 731 056 720
Pražské centrum primární prevence
Rumunská 1, Praha 2, 
tel: +420 222 074 126, +420 604 724 628
Dětská skupina BONA
Šromova 862, Praha 9 – Černý Most, 
tel: +420 731 056 172
Sociálně právní poradna Kontakt
Ječná 3, Praha 2,
tel: +420 222 515 400
Poradna Job klub: 
tel: +420 222 517 781
Detašované pracoviště: 
Dělnická 54, Praha 7 – Holešovice, 
tel: +420 220 562 323

Centrum sociálních služeb Praha
nabízí tyto služby
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Centrum sociálních služeb Praha
nabízí tyto služby

Snem každého dítěte není ústavní výchova, 
ale vyrůstat v láskyplné náruči alespoň jedno‑
ho rodiče zajišťujícího pro něj stabilní a bez‑
pečný do mov.
Být rodičem je jednou z  nejvýznamnějších 
rolí dospělého věku, která p řináší mnoho no‑
vých zážitků a poznatků. Většina lidí děti chce 
a stará se o ně, ale existují i takoví rodiče, kteří 
o  svoje děti špatně pečují nebo je opouštějí. 
V populaci jsou i lidé, kteří by si vlastní děti 
přáli, ale mít je nemohou.
Tato potřeba může být tak silná, že vede k roz‑
ho dnutí nějaké dítě adoptovat či přijmout do
pěstounské péče.
Pro dítě jsou rodiče nejdůležitějšími lidmi na 
světě.

Představují vazbu k rodu a tím i pevné zakot‑
vení jedince. Pokud něco takového není mož‑
né, může rodová nezakotvenost působit jako
zdroj celoživotní nejistoty. Nemusí být ani 
rozhodující, zda jde o  rodinu  biologickou, 
nebo náhradní.
Přesně to, o čem všechny děti sní, nabídli dvě‑
ma sourozencům manželé, kteří se rozhodli 
být pěstouny.
Manželský pár přijal v roce 2016 do pěstoun‑
ské péče sourozence Dominika (11), Vladi‑
míra (12) a  Janu (13). „Když obě naše děti 
dospěly, přemýšleli jsme co dál. Uvědomo‑
vali jsme si, že máme dostatek času a energie, 
abychom se ještě do něčeho pustili. Čtete si 
letáky, hledáte si informace a ono to začíná do 

sebe zapadat. Začíná to dávat smysl. Společně 
jsme se rozhodli, že pomůžeme cizím dětem. 
I naše dospělé děti souhlasily,“ vzpomíná pěs‑
tounka na období rozhodo vání, zda se stát 
náhradními rodiči.
Bohužel, pěstounů má Praha stále nedostatek.
Hledáme pěstouny zejména pro sourozenec‑
ké skupiny a starší děti, i pro děti s handica‑
pem, říká vedoucí oddělení sociální péče Ma‑
gistrátu hl. m. Prahy.
Chcete‑li se o náhradní rodinné péči dozvě‑
dět více, obraťte se prosím na Oddělení soci‑
álně právní ochrany dětí Úřadu městské části 
Praha 19 na telefonní číslo: 286 010 152.
Děkujeme, že Vám situace ohrožených dětí 
není lhostejná.

Staňte se náhradními rodiči

Bezplatné sociální, právní a pracovní pora‑
denství lidem, kteří se ocitli v náročné životní 
situaci.

Sociální poradna 
Ječná 3, Praha 2, telefon: 222 515 400 
Sociální poradna
Dělnická 54, Praha 7, telefon: 220 562 323
Poradenství v oblasti sociálních dávek a služeb 

Právní poradna
Ječná 3, Praha 2, telefon:773 296 663
Poradenství převážně v oblasti občanského
a pracovního práva

Job klub
Ječná 3, Praha 2, telefon: 222 517 781
Poradenství související s hledáním práce

Poradenství je poskytováno zdarma
více informací na www.csspraha.cz; 
email: poradna.kontakt@csspraha.cz

Pražská linka důvěry poskytuje nonstop kri‑
zovou pomoc na čísle 222 580 697, e‑mailové 
poradenství na adrese linka.duvery@csspraha.
cz a poradenství prostřednictvím chatu na ad‑
rese www.chat‑pomoc.cz.

Obrátit se na nás mohou lidé všech věkových 
kategorií, kteří se ocitli v náročné životní situ‑
aci, na kterou nechtějí být sami.
Pomoc je poskytována anonymně.

Sociálně právní 
poradna‑kontakt
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ZŠ Spojenců 1408 
v Horních Počernicích 

přijme učitelku 1. stupně. 
Nástup 1. 9. 2019.  

Bližší informace na tel. 
723 418 961. 

 

                                 TANEČNÍ                      

                pro dospělé 
Pondělí    KD Letňanka, Praha- 9 
                             

    

 21.10.    začátečníci   19:00 – 20:30 hod 
  2019    pokročilí         20:30 – 22:00 hod 
               

    u nás je tanec zábavou a hezkým večerem
 

pro děti  od 3 let – tanečky pro nejmenší    
 

pro děti ZŠ –  modern, LATIN dance,tango,aj. 
 

latin dance  pro ženy – pohyb- tanec- zábava  
Středa   –   Mašinka Kbely          19:00 – 20:00 hod 
Čtvrtek -    OD Ďáblice                18:30  – 19:30 hod 
 
svatební tance –choreografie dle přání 
individuální  lekce  - příprava na akce 
  

   Hana Jozová   Tel.: 602 194 636 
   www.tanecniskola-hit.cz 
   info@tanecniskola-hit.cz 
 

 

Vrchlabská 4/18 
197 00  Praha 9 - Kbely 
Tel.: 605 860 951, 603 892 786 
www.usoudku.cz 

 

Široký výběr kvalitních lahvových vín od  
15-ti vinařství z Čech a Moravy 

• 

23 druhů stáčených moravských vín 
• 

Sekty ~ Dolská medovina ~ Delikatesy 
• 

Dárková balení ~ Vinné sklo a mnoho dalšího 
 

Otevírací doba : Pondělí - Pátek : 15 00 - 20 00 

                                        Sobota :   9 00  - 13 00 
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Námětem letošního jarního výletu seniorů ze 
Satalic byly klenoty u Sázavy. A skutečně byly 
vybrány ty, jejichž věhlas byl v jejich době ší‑
řen v celé Evropě. I dnes mají co říci a podivu‑
jeme se nad jejich osudem. Můžeme si v zamy‑
šlení představit, jak asi žili ti, co byli „u toho“.
Prvním zastavením byl zámek Český Štern‑
berk, jedinečný tím, že byl stále obýván 
(i v současnosti zde bydlí dva senioři z rozvě‑
tveného rodu Šternberků), a tedy i udržován. 
Hrad založil v  roce 1241 Zdeslav z Divišova. 
V minulosti měnil majitele a byl i přestavován, 
a i když byl v minulém století dvakrát v „moci“ 
samozvaných majitelů, většinu původního in‑
ventáře se podařilo zachránit a mohli jsem se 
mu obdivovat. Výklad byl podrobný a plný za‑
jímavostí, pohnutých osudů i humorných po‑
věstí. Jednotlivé sály jsou úžasné a  rozhodně 
stojí za to hrad navštívit.

Druhým zastavením byl Sázavský klášter, je‑
hož historie se začala psát skoro před tisíci 
roky. Monumentální stavba, které dominuje 
vysoká věž. Velmi poutavý výklad plný citací 
slavných osob a popisu tehdejší církevní situ‑

ace přednášela průvodkyně melodickým až 
zpěvným hlasem včetně příslušné intonace. 
To musím zmínit zvlášť. Dozvěděli jsme se 
o  životě zakladatele kláštera původně pous‑
tevníka Prokopa, který u Sázavy našel jeskyni 
pro své rozjímání. Zde se setkal s knížetem Ol‑
dřichem, který se mu za jeho pomoc odvděčil 
a pomohl klášter založit.

I  tento klášter měl bohatou historii, měnil 
majitele a byl přestavován. Od roku 1950 zde 
probíhá systematický archeologický výzkum, 
který již odhalil mnoho cenného jako tře‑
ba základy kostela vysvěceného v  roce 1070. 
V současnosti je klášter v rozsáhlé rekonstruk‑
ci, ale mohli jsme vidět nádherné fresky na 
stopech, bohaté zdobení stěn a sloupů a jedi‑
nečnou akustiku. Tak se jen můžeme těšit, až 
restaurátoři zpřístupní další části kláštera.

Třetím zastavením byla Huť František a Cen‑
trum sklářského umění. Huť založil Josef 
Kavalier roku 1882. Nyní je zde nová pec 
s  předehřívacími komorami, Siemensovým 
generátorem, kanálovým odtahovým systé‑

mem a  samozřejmě s  komínem, který se ční 
do výše 35 m.

Hned u vchodu nás uvítal stromek obsypaný 
ptáčky, ovšem skleněnými (a byly na prodej). 
Průvodkyně nás seznámila s  historií hutě 
a  technologií sklářské výroby. Kromě samot‑
ných pecí, sklářského náčiní a  dalšího jsme 
mohli obdivovat vystavené exponáty všech 
možných i  nemožných tvarů a  až neskuteč‑
ných barev. Ovšem pravým pokladem byla 
Noemova archa, kde byly desítky různých ex‑
ponátů v polokruhovém regále, který byl vyšší 
než jedno podlaží. Prostě až oči přecházely. Ne 
nadarmo znají české sklo po celém světě.

Jak výlet jako celek zhodnotit? Do jednoho 
dne se toho podařilo dostat maximum. A  to 
při rozumném volném tempu prohlídek. Tedy 
žádné „kdo první odevzdá papuče…“. Navští‑
vili jsme místa, kam se se naši senioři sami 
třeba vůbec nevydali. A  připravujeme další 
výlety, připojte se k nám!

Jaroslav Henzl

KLENOTY SÁZAVY − JARNÍ VÝLET SENIORŮ 

Máme úspěšně za sebou jubilejní 10. ročník 
Běhu Satalickou oborou. V  sedmi dětských 
kategoriích běželo 247 dětí a 37 dospělých.

Během deseti let nám závod vyrostl téměř do 
dospělosti. Rozrostl se z  původních 50 dět‑
ských účastníků do počtu cca  250 dětských 
běžců – stabilně již několik let. Aby to rodi‑
čům nebylo líto, mohou si také zaběhnout 
sprint na 900 m. Běh je dost velký, již neroste, 
už není třeba nikoho vodit za ruku – všichni 
vědí, co mají dělat, vše je zažité, ale změny za 
pochodu jsou samozřejmě možné.

Žádný dospělý není dokonalý, ani náš již vel‑
ký běh není úplně dokonalý, vždy se může 
objevit zádrhel, nepřesnost či chyba. Ale jen 
ten, kdo nic nedělá, nic nepokazí. Důležité je, 
že vždy odešli všichni účastníci po svých, více 
či méně šťastní, více či méně cenami ověšení, 
o sportovní i kulturní zážitek obohacení.

Běh dospěl tak, že díky štědrosti dlouholetých 
i nových sponzorů, díky stabilní hojné účasti 
běžců i díky vaší štědrosti a ochotně si zakou‑
pit ve stánku s občerstvením dražší zákusek, 
můžeme letos věnovat částku 20 tisíc Kč jako 
příspěvek na předvýchovu vodicího psa  – 
konkrétně černé labradorky Sisi. Proč jsme 
se zaměřili na vodicí psy? Protože od prvního 
ročníku jsou na Běhu s námi a zpestřují čas 
dětem hrou i poučením.

Máme z našeho velkého „10letého dítěte“ ra‑
dost, byť nám bere někdy trochu více energie 
a  musíme sbírat motivaci, abychom jej dál 
opečovávali a rozvíjeli. 

Naší letošní velkou motivací byla právě mož‑
nost přispět na dobrou věc.

Kateřina Mlčochová

Běh Satalickou oborou
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Satalický háj byl od svého vzniku na konci 18. 
století součástí černínského panství. Černíno‑
vé zde měli zřízenou bažantnici i  chov jele‑
nů, daňků i srnčí. U hájovny byla voliéra pro 
chov holubů určených ke střelbě panstva. Po 
1. sv. válce a změně majitele Vinořského zám‑
ku zůstal háj nadále uzavřen pro veřejnost. 
Teprve v roce 1949 byl háj převeden na obec 
a 19. 6. 1949 byl slavnostně otevřen pro veřej‑
nost. V roce 1951 byl háj prohlášen přírodní 
rezervací vzhledem k  výskytu chráněného 
hmyzu.
Na velkém palouku v  oboře byl vybudován 
hudební altánek, taneční parket, dětský kou‑
tek s kolotočem a houpačkami, zaveden elek‑
trické osvětlení a  konstrukce stánků, takže 
se zde mohly konat různé oslavy ve velkém 
měřítku. V  roce 1953 se zde konaly dožínky 
za účasti tehdejšího prezidenta Antonína Zá‑
potockého. Od poloviny 60. let toto zařízení 
začalo chátrat a dnes už nic z toho na palouku 
nenajdete. V srpnu roku 1968 stálo na polích 
okolo kaštanové cesty do Vinoře obrovské sta‑
nové město ruské armády.
Dnes prochází celá část satalického háje nut‑

nou revitalizací, ale pohled na vykácené plani‑
ny je dost smutný. No ale budu doufat, že ně‑
kteří z vás, nejmladších občanů Satalic, uvidí 
háj zase v celé své kráse.

Libor Vrabec

70 let od otevření satalického háje pro veřejnost 
(19. 6. 1949)

45 let přičlenění 
Satalic k Praze 
(1. 7. 1974)
V květnu 1974 bylo rozhodnuto, že Sata‑
lice a dalších 30 obcí (v našem okolí to 
byla i Vinoř, Horní Počernice či Dolní 
Počernice) bude přičleněno k velké Pra‑
ze. Naposledy se Praha rozšiřovala v roce 
1968 (např. Kbely).  Od 1. července 1974 
byly Satalice přičleněny do obvodu Prahy 
9. Název byl změněn na Praha 9 – Sata‑
lice.  V roce 1976 došlo ke změně názvu 
většiny ulic v Satalicích z důvodu, že  
v Praze nesmí mít ulice stejné názvy. 15. 
2. 1978 začal do obce dojíždět autobus 
linky č. 186. Končil však v ulici U Ar‑
borky a teprve v roce 1981 byla koneč‑
ná přeložena ke kapli sv. Anny. Od roku 
2002 nesou Satalice název Praha‑Satalice 
a spadají pod správní obvod Praha 19, do 
kterého patří Kbely, Satalice a Vinoř.

Libor Vrabec

90 let otevření pošty (1. 7. 1929)
13.  října v  roce 1928 rozhodlo zastupitelstvo 
obce, že přistoupí na podmínky ředitelství 
pošt a zajistí dvě místnosti k účelům poštov‑
ního provozu a dá otop a světlo na 10 let což 
činilo celkem 44. 000 Kč. Tato částka byla vy‑
brána od firem se sídlem v  Satalicích, takže 
nic nebránilo vybudování poštovního úřadu. 
Pošta byla vybudována již od počátku v domě 
č.  81. Prvním poštmistrem byl jmenován 
Ferdinand Ryšavý, od roku 1933 pak Jaroslav 
Kaucký. V  současné době jsou k  dispozici 
dvě přepážky a 34 PO boxů. Pamětníci si jistě 
vzpomenou, že v místech dnešních PO boxů 
bývala telefonní budka.
Pošta nesla tyto názvy: 1. 7. 1929 Satalice; 1939 

Satalitz ‑Satalice; 1945 Satalice; 1973,  250 61 
Satalice; 1. 7. 1974,  190 15 Praha 915 ‑ Satali‑
ce; 1. 1. 1988, 190 15 Praha 915
Zajímavostí je i to, že ve Kbelích v té době byla 
pouze pošta na kbelském letišti, proto kbelský 
úřad podal návrh, aby byla zrušena satalická 
pošta. K  tomu však nedošlo, a  tak pošta ve 
Kbelích byla otevřena až v roce 1935. Bohužel 
s  dnešní neustálou reorganizací České pošty 
a její snahou o ukončení některých poštovních 
úřadů nevíme, zda toto může dopadnout i na 
naši poštu. Přejme si proto, aby se v klidu do‑
žila stovky a sloužila i poté občanům Satalic.

Libor Vrabec
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Kbelští strážníci používají při výkonu služby 
nové technické zařízení
Městská policie hl. m. Prahy postupně vyba‑
vuje strážníky do výkonu služby dotykovým 
tabletem se zvýšenou mechanickou odolností. 
Prozatím jde především o velké tablety typu 
Panasonic F2‑A2 určené primárně do vozi‑
del, v průběhu tohoto roku však budou zave‑
dena i malá zařízení určená pro pěší hlídky. 
Všechna tato zařízení umožňují strážníkům 
rychle, samostatně a rovnou z místa provést 
prostřednictvím zabezpečeného připojení 
náhled do databáze hledaných osob a vozidel, 
případně provést lustrace nezbytné ke zpra‑
cování řešeného přestupku. Tyto kroky dosud 
museli strážníci zdlouhavě provádět pomocí 
radiostanice žádostí na operační středisko.

Nově pomocí tabletu strážníci také zpraco‑
vávají a dokumentují přestupky spáchané 
parkováním vozidel v rozporu s pravidly 
provozu na pozemních komunikacích. 
Na obrazovce tabletu vyplní strážník elekt‑
ronický formulář s určením vozidla, místa 
přestupku a popisem přestupkového jednání.  
Poté fotoaparátem tabletu pořídí potřebnou 

dokumentaci a oznámení elektronicky odešle 
rovnou z místa přestupku do databáze správ‑
nímu orgánu.  U takto zpracovaného oznáme‑
ní o přestupku již strážníci nevypisují výzvu 
pro řidiče vozidla za stěrač (tzv. „parkovací 
lístek“) a řízení o přestupku zahajuje dopisem 
rovnou správní orgán. Vypisování „parkova‑
cích lístků“ bude v průběhu tohoto roku po‑
stupně zcela nahrazeno výše popsanou elek‑
tronickou formou zpracování. 

Pokud tedy spatříte strážníka, který obsluhu‑
je tablet nebo obdobné elektronické zařízení, 

pravděpodobně nepíše SMSku, ale dokumen‑
tuje, nebo jinak zpracovává zjištěné přestup‑
kové jednání. V případě, že hlídka městské 
policie neumístí při kontrole nebo výjezdu 
na L‑156 za stěrače špatně parkujících vozidel 
„parkovací lístky“, pravděpodobně byly pře‑
stupky zpracovány elektronicky a majitele vo‑
zidel osloví až správní orgán zahajující řízení 
o přestupku. 

Ing. Jan Měchura
Vedoucí okrsku pro Prahu 19

Po náročné zimě se povedlo naplnit nově 
zrekonstruované fotbalové hřiště umělým 
povrchem s  novými světly i  5 tenisových 
kurtů s povrchem Lano wimbledon pod na‑
fukovacími halami. Podařilo se vytížit uby‑
tovací kapacitu sportareálu, ať už v  kom‑
binaci s  pronájmem sportovišť, nebo jen 
ubytování se stravou. Po letech navštěvova‑
né zahraničními týmy jsme přivítali i první 
vlaštovky z Čech, ať už fotbalisty, hokejisty 
i  tanečníky. Byla zde ubytována základní 
škola ze Slovenska, která si zde uspořáda‑

la školní výlet za památkami Prahy. Naše 
prostory využívají firmy a soukromé osoby 
na uspořádání svých akcí (školení, rodinné 
oslavy). Červen je i bohatý na pořádání fi‑
remních sportovních dnů a turnajů. V čer‑
venci nás čeká velké soustředění fotbalistů 
z Malty a příměstské tábory. V areálu rádi 
přivítáme širokou veřejnost, která využije 
sportovišť místních oddílů.
Slunečné dny, pěkné prožití zasloužené do‑
volené a děti hurá na prázdniny!

Milan Bíško, jednatel SAS

Po vydařené zimě, ve které probíhali celostát‑
ní turnaje žáků i  dospělých, jsme se plynule 
přehoupli do letní sezóny. Naše družstva baby 
tenis, mladší i  starší žáci, dorost a  dospělí 
hrají soutěž smíšených družstev. O  prázd‑
ninách pořádáme soustředění v  Hluboké  
n. Vltavou. Sportovní tábor od 5. 8.–9. 8. 2019 
a 26. 8.–30. 8. 2019. K dispozici jsou kurty na 
beachvolejbal. V září proběhne nábor do teni‑
sového oddílu. Více na www.tenissatalice.cz

Fotbalisté dohrávají letní soutěž. Koncem 
prázdnin zahájí další přípravu na zápasy. 

Všichni, kdo chtějí sportovat, jsou vítáni.
Za TJ SK Satalice

Milan Bíško, předseda oddílu

LÍSTKY ZA STĚRAČEM KONČÍ – o přestupku se 
dozvíte dopisem

Oddíl tenisu

Oddíl fotbalu

Sportareál Praha‑Satalice 
informuje
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DOTAZNÍK PRO ZLEPŠENÍ KVALITY  
VEŘEJNÉHO PROSTORU A ŽIVOTA V SATALICÍCH 

      

 
Vážení občané, ve spolupráci s Vaším zastupitelstvem řešíme zpracování architektonické studie, jejíž cílem je následná 

svépomocná realizace rekultivace veřejného prostoru – odpočinkové zóny na pozemcích města v katastrálním území 

Městské části Praha-Satalice (parcela č. 589/1), konkrétně se jedná o málo využívaný park na křižovatce ulic 

Budovatelská a Trabantská. Moc by nám při navrhování řešení pomohla Vaše zpětná vazba. Cílem a smyslem je prostor 

vyřešit tak, aby Vám účelně sloužil. Jsme architekti a designéři, veřejný prostor řešíme vždy se zapojením veřejnosti, 

zaměřujeme se na kvalitní, ale nenákladná řešení, někdy i dočasná. Pracujeme téměř výhradně se dřevem, jako lidé 

k němu máme blízko. Dovolujeme si Vás požádat o součinnost a vyplnění níže uvedeného krátkého anonymního 

dotazníku. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle či e-mailu. 

Šetříme naše lesy, proto jste obdrželi pouze jeden dotazník. V rodině kroužkujte a doplňujte proto prosím jinou barvou 

tužky. Moc děkujeme a těšíme se na společnou realizaci!   

 
 
 
1)    Pohlaví: 

- Muž   -  Žena 

 

2)  Vaše věkové zařazení  
 a)    6-10   b) 11-14   c) 15-18 

 d) 19-30   e) 31-45   f) 46-65   

 g) 66 a více 

 
3) Jak dlouho žijete v Satalicích? (přibližně)  ………………….…  let 

 

4) V řešeném území byste přivítal/a (vyberte max. 3 možnosti, mohou se vzájemně prolínat) 
a) Venkovní čítárnu (místa k sezení, ležení a čtení v přírodě, možnost zapůjčení knih, např.) 

b) Místo pouze k sezení, popř. se zastřešením části prostoru (stínící prvky apod.) 

c) Venkovní galerii (rámová místa pro umístění kreseb dětí ze školky / školy, např.) 

d) Komunitní zahrádku (spravovanou seniory, např. – otevřenou všem) 

e) Pétanque / workout hřiště 

f) Dětské hrací prvky 

g) Malá sezónní designová cukrárna / kavárna 

h) Socha / jiný, designem atraktivní objekt 

i) Něco jiného (napište prosím, co?) 

................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...........................................................................… 

j) Nezajímá mě to, park bych nechal/a tak jak je 
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5) Chtěl/a byste se více setkávat s Vašimi spoluobčany ve veřejném prostoru? (např. při různých kulturních 

akcích, sportovních aktivitách apod.) 
 
a) Ano, ale není mnoho příhodných míst (či jiný důvod).  

b) Ne, nynější stav je pro mě dostatečný. 

c) Je mi to lhostejné. 

 

6) Jakou další z kulturních, společenských či sportovních akcí byste v Satalicích uvítal/a?  
 
a) Kino, divadlo 

b) Tanec 

c) Koncerty 

d) Přednášky, besedy 

e) Workshopy, zájmové kroužky 

f) Výstavy 

g) Jiné – jaké 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………….…….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

h) žádnou 

 
7) Jste spokojeni s nynějším vzhledem veřejného prostoru v Satalicích? (např. autobusové zastávky, 

informační tabule, zábradlí, výsadba zeleně, okolí kontejnerů, koše, lavičky apod.) 
 
a) Ano, se současným stavem jsem spokojen/a 

b) Ne, nelíbí se mi a uvítal/a bych změnu.  

c) Je mi to lhostejné 

 

8) Zapojili byste se osobně do realizace projektů týkajících se zkvalitnění veřejného prostoru? 
 
a)    Ano, pokud by to bylo v mých silách. 

b) Ne, nemám zájem 

 

9) Pokud jste na předchozí dotaz odpověděl/a ANO, nechejte nám na sebe prosím kontakt 

tel.:   ……………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………..…… 

 

Prostor pro další případné připomínky týkající se zkvalitnění veřejného prostoru v Satalicích a života v něm:   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK ODEVZDEJTE DO SCHRÁNKY NA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI DO 28. 6. 2019.  
DĚKUJEME. 
 
Blank Page – public space architecture 
special projects manager 
tel.:  +420 607 909 336 
e-mail: michal.roman@blankpage.cz 
www.nahavesnice.cz  /  www.blankpage.cz 


