
číslo 26/ březen 2021 www.satalice.cz

Satalický zpravodaj

Před rokem, v  březnu roku 2020, zača
la rekonstrukce budovy č.  p. 59. Cílem 
bylo změnit dispoziční řešení budovy, aby 
více vyhovovala potřebám obyvatel měst
ské části  – zejména přání mít v  Satalicích 
obchod s  potravinami. V  přízemí proto 
byla v  projektu maximalizována prodej
ní plocha, aby prostorově vyhovovala pro  
plnohodnotnou samoobslužnou prodejnu. 
Při začátku rekonstrukce jsme opětovně 
oslovili obchodní řetězce s  nabídkou pro
stor a následně vypsali záměr na pronájem 
prodejny, do něhož se přihlásil obchodní 
řetězec Žabka, který je součástí skupiny  
Tesco ČR. Po schválení pronájmu v zastupi
telstvu jsme stavbu se zástupci společnosti 
koordinovali, zejména v  technických řeše
ních, aby výsledný prostor vyhovoval jejich 
aktuálním představám i moderním techno
logiím. Doufáme tedy, že se vám nový ob
chod s nabídkou čerstvých potravin i tolik 
žádaných novin a časopisů bude líbit a zpří
jemní vám život v Satalicích.

V  rekonstruované budově jsme samozřej
mě chtěli zachovat i služebnu městské po-
licie, která bude lépe přístupná občanům. 
Služebna pro veřejnost v přízemí budovy se 
sice zmenšila na úkor prodejny, ale městská 
policie získala nové zázemí i v 1. patře, které 
bude k dispozici oběma našim strážníkům 
(viz str. 3).

Většinu prvního poschodí tvoří nebyto-
vé prostory (čtyři místnosti se zázemím), 
které budou opět na základě vyhlášeného 
záměru pronajaty účetní firmě Účto, s. r. o.
Ve druhém poschodí vzniklo nově zrekon
struované patro se dvěma menšími byty, 
které byly na základě žádostí pronajaty pro 
tzv. podporované profese (v tomto případě 
pro „našeho“ dobrovolného hasiče a učitel
ku vyučující na základní škole). Všechny 
prostory budou po kolaudaci a uzavření ná
jemní smlouvy předány novým nájemcům.

Stavební práce zahrnovaly vybudování 
nové kotelny v  suterénu, nové rozvody 
topení, vody, kanalizace, elektřiny, inter
netových kabelů, vedení zabezpečovacích 
systémů, vzduchotechniky a  v  prodejně 
také klimatizaci. Z  důvodů dispozičních 
změn proběhlo přizdění a bourání staveb
ních příček, statické výztuže, ale i vytvoření 
nových stropních konstrukcí. Na to nava
zovala nová střešní konstrukce s  krytinou 
a v neposlední řadě byl celý objekt zateplen 
a opatřen novou fasádní omítkou.

Hodnota rekonstrukce budovy zahrnují
cí projektové, kontrolní práce a  výstavbu 
byla 16.826.745 Kč. Financování této částky 
bylo vícezdrojové, konkrétně 10 milionů 
nám na naši žádost poskytlo hl. m. Praha 
z  tzv.  rezervy pro městské části, 3 miliony 

Ž A B K A 
OTEVŘE V BŘEZNU! 

Vážení a milí sousedé,
pojďme se chvíli věnovat 
jen příjemným zprávám.

Po dlouhých letech se 
do Satalic vracejí služby, 
které tu byly dříve do
stupné, ale s  postupem 
let se vytratily.

Žabka je zavedená síť provozoven, která 
nabízí zajímavý sortiment potravin pro 
zpříjemnění vašeho dne, kdy nemáte čas 
nebo chuť jet do specializovaných prodejen 
nebo velkých hypermarketů. S  otevřením 
nové prodejny si bez dalšího cestování bu
dete opět moct koupit noviny nebo časopi
sy, v době uzavřené pobočky České pošty 
uhradit složenku či vybrat hotovost nebo 
si nechat zaslat zásilku na tzv. Žabka point 
a vyzvednout si ji ve vámi zvoleném čase, 
od 6 do 22 hod.

Pokud fandíte podpoře českých značek, fa
rem a výrobců, od začátku února je možné 
si každé úterý zakoupit kvalitní české vý
robky u pojízdné prodejny Farma na koleč
kách, která přijíždí do areálu Komunitního 
centra Jiřího Hubače. Maso, uzeniny, mléč
né výrobky, ovoce a zelenina, pečivo či ná
poje od různých farmářů si můžete koupit 
v úterý vždy od 11 do 18 hodin.

Nové služby, tentokrát lékařské, se začína
jí připravovat v  objektu bývalé myslivny, 
která již byla předána stavebníkům k  za
hajovacím pracím. Dvě nové ordinace 
s čekárnami a zázemím chceme nabídnout 
zájemcům, kteří rozšíří spektrum lékařské 
péče například o  fyzioterapii, alergologii, 
případně jiný obor medicíny (záleží na 
podpoře zdravotních pojišťoven); záměr 
na pronájem ordinací bude včas zveřejněn.

Stále se snažíme, aby život v Satalicích pro 
vás byl příjemnější a pohodlnější v kterém
koli věku, za všech okolností i ročních ob
dobí. V několika fotogaleriích tohoto čísla 
zpravodaje se o tom můžete přesvědčit.

Závěrem mi dovolte všem poděkovat za 
ohleduplnost při dodržování hygienických 
opatření a popřát vám pevné zdraví.

Milada Voborská

SLOVO STAROSTKY

pokračování na str. 2
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavba hasičské zbrojnice
„Březen se s březnem sešel a pozemek ve
dle Sportareálu se proměnil k nepoznání. 
Před rokem zelená louka a  teď tu stojí 
nová hasičská zbrojnice našich dobro
volných hasičů. V této chvíli je stavba již 
hotová a čeká se na kolaudační řízení. Po 
kolaudaci přijde u satalických hasičů nej
zásadnější změna za poslední více jak půl 
století, a to přesun ze staré nevyhovující 
do této nové, krásné a moderní zbrojnice. 
Doufáme, že se epidemiologická situace 
v budoucnu zlepší do té míry, abychom 
mohli uspořádat den otevřených dveří 
a ukázali Vám naši hasičárnu v plné krá
se.“
Za všechny dobrovolné hasiče se těší  
Tomáš Maršál, velitel JSDH Praha
Satalice.

Rekonstrukce kulturní památky 
myslivna (hájovna) – Za Kapličkou
Byly zahájeny stavební práce na rekon
strukci myslivny. Stavba bude probíhat 
pod dohledem památkového ústavu.

Komunitní centrum
Doba nepřeje společnému setkávání, 
a tak jsme aspoň využili prázdných pro
stor a v době odstávky provozu byla celá 
budova komunitního centra vymalová
na. Je tak připravena na zahájení provo
zu, jakmile to bude možné.

Skatepark
Stavba má nyní přestávku a  čeká na 
vhodné klimatické podmínky.

Doprava a stavby v okolí Satalic
• 27.  1. proběhlo otevření dalšího úse
ku cyklostezky na území Prahy 14 a 19, 
tzv. Severovýchodní cyklomagistrály, eta
pa 6.4 z Kyjí na Kbely. Zároveň je připra
vováno parkoviště pro cyklisty a inlinisty 
využívající tuto cyklostezku.
• Cyklostezka Satalice – Vinoř: Do konce 
března jsou přerušeny stavební práce na 
cyklostezce z  důvodů nevhodných kli
matických podmínek.

• Ve Vinoři se konalo jednání ke stavu 
komunikací v  jejich blízkém okolí – Sa
talic se týká opatření ke zjednosměrnění 
ul. Živanická z Vinoře na Horní Počerni
ce, která je ve špatné stavu a jízda v obou 
pruzích není bezpečná. Pro vjezd do Vi
noře bude využívána zrekonstruovaná ul. 
Vinořská.

• 25. 1. proběhl webmeeting se zpracova
teli části 520 SOKP, kde jsme vysvětlovali 
stanovisko MČ ke zjišťovacímu řízení na 
tuto část silničního okruhu kolem Prahy.

• Studii okružní křižovatky Budovatelská 
x Trabantská zpracoval pro MČ Ing. To
máš Kapal, následně byla podkladem 
pro jednání se společností MS Satalic
ká, s. r. o., která je vlastníkem pozemků 
nutných k její realizaci. Žádost o její vý
stavbu byla poslána na magistrát a zařa
zena k  projektům, které budou řešeny 
v programu BESIP.

• Proběhla koordinační schůzka s  do
pravním odborem Prahy 19, TSK a do
tčenými orgány nutná k realizaci rekon
strukce komunikace Budovatelská, která 
je v přípravě.

• Projektanti pro MČ připravují studii na 
rekonstrukci ul. Před Tratí, kde by měly 
být zachovány oba jízdní pruhy, chodník 
i vjezdy do zahrad, a nově vzniknout par
kovací stání a průchod do ul. K Pyramid
ce. Po jejím vyhotovení plánujeme spo
lečné projednání s místními obyvateli.

Poděkování za úklid sněhu
V únoru nastala zima, jak má být. Všich
ni pracovníci čety městské části se snažili 
zajistit úklid sněhu ke spokojenosti všech 
občanů a za jejich nasazení jim opravdu 
děkujeme. Nemůžeme se nezmínit, že 
opravdu není v  silách těchto 4 zaměst
nanců uklidit všechny ulice a chodníky, 
které jsou ve správě MČ, naráz. Nejdří
ve je třeba očistit prostory autobusových 
zastávek, chodníků k  nádraží, poště, 
zdravotnímu středisku, základní a mateř
ské škole a pak postupně všechny ostatní. 
Není proto třeba volat na úřad a ptát se, 
jestli na některou ulici nezapomněli. 

Chtěli bychom tímto moc poděkovat 
všem obyvatelům, kteří nečekali a před 
svým domem sníh shrabali a  zametli 
sami. Pomohli tím zajistit, že Satalice 
byly nejlépe uklizenou MČ v  našem 
okolí.

jsme obdrželi na základě žádosti o  dota
ci hl. m. Praha na služebny městské poli
cie a zbylá část je financována z rozpočtu 
městské části. Úspory městské části na tuto 
stavbu nebyly použity.

Vzhledem k  tomu, že z  důvodu vládních 
opatření není možné bezpečně zorganizo
vat běžný „den otevřených dveří“, při kte

rém byste si mohli zrenovovanou budovu 
prohlédnout, rozhodli jsme se opět oslovit 
pana Libora Tupého ze spol. společnosti  
Virtualspaces a zajistit pro vás virtuální 3D 
prohlídku vnitřních prostor, která bude 
umístěna na webových stránkách městské 
části. Věříme, že se vám ve zrekonstruova
ných bytech i kancelářích bude líbit, a dou
fáme, že návštěvu prodejny Žabky si nene

cháte ujít „naživo“ po jejím otevření, které 
je plánováno na 11. března.

Projektantem stavby byl Ing. S. Mareš, zho
tovitelem spol. Wandel Czech, s. r. o., tech
nický dozor měl na starost Ing. R. Jiskra ze 
společnosti Expe, s. r. o.

Všem děkujeme za trpělivost a spolupráci.
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TAKÉ PROFI HASIČI MAJÍ  
LEPŠÍ ZÁZEMÍ

Nový okrskář 
v Satalicích

Na přelomu měsíce listopad−prosi
nec  2020 byla dokončena rekonstrukce 
stanice Satalice, jejímž předmětem byla 
nová podlaha v garáži, nová roletová vý
jezdová vrata a střecha. Zároveň došlo ke 
kompletní obměně technologie vytápění 
a ohřevu vody. Dále byla obnovena fasá
da v přední části budovy a povrch dvora 
v rámci celého areálu. Všichni doufáme, 

že se zlepší celková pandemická situace 
a  Hasiči Satalice budou moci v  dohled
né době přivítat návštěvníky třeba na dni 
otevřených dveří. Přejeme všem pevné 
zdraví…!

npor. Ing. Jiří Rýpar
velitel stanice HS-10, Satalice

K Radonicům 305/14

Strážník Jan Klimeš nastoupil k Městské 
policii hl. m. Prahy v roce 2014. Pracoval 
pět let jako strážník zařazený do směn
ného provozu v  hlídkové službě a  nyní 
rok jako strážník okrskář. Před nástupem 
k městské polici sloužil více než patnáct 
let u bezpečnostních sborů. Je zapáleným 
aktivním sportovcem se zaměřením na 
bojové sporty a  velkým propagátorem 
zdravého životního stylu. Věříme, že ko
lega Jan Klimeš bude jako nový okrskář 
přínosem pro zabezpečení veřejného po
řádku v městské části Satalice.

Ing. Jan Měchura
vedoucí okrsku pro Prahu 19

Prořez zeleně 
kolem vašich 
domů!
S  příchodem jarních měsíců bychom 
chtěli požádat majitele pozemků, jejichž 
stromy a  keře přesahují do chodníku 
a komunikací, o jejich ořez, tak bylo mož
né jejich používání v  plné šíři. Rovněž 
prosíme o  prořez zeleně, která zasahuje 
do uličního a dopravního značení.

ZŠ SATALICE NABÍZÍ ODBĚR 
OBĚDŮ S SEBOU!
Základní škola, K Cihelně 137 nabí
zí možnost odebírání obědů ze školní 
jídelny v jednorázových plastových 
obalech pro všechny satalické obča-
ny do naplnění možné kapacity. Jeden 
strávník může odebrat vždy jeden oběd 
(polévka + hlavní jídlo). 

K odběru obědů (i nepravidelnému) se 
můžete přihlásit po domluvě s vedoucí 
školní jídelny paní Šváchovou (mob.: 
731 615 613) nebo na emailu: svacho
va.michaela@skolasatalice.cz,  kde zís
káte i další informace.

P. S.: A paní kuchařky jsou báječné!

Cena oběda je 76,- Kč 
(68,- Kč jídlo + 8,- Kč obal).
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JARNÍ PRÁZDNINY
V POHYBU
Na jarní prázdniny jsme pro školáky 
připravili pátrací hru, která je vyzve 
na delší procházku. Při hře budou děti 
hledat odpovědi na otázky týkající se 
Satalic a  blízkého okolí. Na webo
vých stránkách komunitního centra 
www.kcsatalice.cz najdete jak otázky, 
tak i  detailní popis celé hry. Infor
mace a  otázky budou vyvěšeny také 
na nástěnce před komunitním cent
rem. Ze správných odpovědí došlých 
na e mail kc@satalice.cz vylosujeme 
výherce, který získá deskovou hru. 
Správné odpovědi můžete zasílat až 
do 14. března.

VÝSTAVA
Vzdělávání pro všechny.
Odkaz J. A. Komenského
V galerii komunitního centra si může
te prohlédnout výstavu představující 
životní osudy, přelomové dílo a  filo
zofický odkaz jednoho z  největších 
pedagogů všech dob − Jana Amose 
Komenského. Výstava je naplánova-
ná na březen a duben, otevřena bude 
v závislosti na epidemiologické situaci 
a vládních nařízeních. Vstup na výsta
vu je zdarma

Děkujeme všem dětem, které se zúčastnily 
akce Vánoční pohledy pro seniory a potě
šily v této zvláštní době satalické babičky 
a dědečky.
Doručené pohlednice měly tolik pozi
tivních ohlasů, že jsme se rozhodli akci 
zopakovat. Chtěli bychom proto požádat 
místní děti, aby k Velikonocům nakresli-
ly přáníčka, která potěší osamělé seniory 
v naší městské části.
Jestli epidemiologická situace dovolí, bude 
možné pohlednice namalovat i  v  Komu
nitním centru. Pokud aktuální stav ne
bude v  březnu přát hromadným akcím, 
bude na dveřích komunitního centra od 
15. března umístěn box, do kterého může
te velikonoční pohlednice vhodit. Pozdra
vy před předáním musí projít karanténou 
a ozonizací, proto je poslední možný ter-
mín odevzdání 22. března.

4

VELIKONOČNÍ 
POZDRAVY
Udělejte radost seniorům 
i na jaře

KOMUNITNÍ CENTRUM
v městské části Praha-Satalice

TEL: 773 027 732  
Praha 9 - Vinoř
 

plastová okna

hliníková okna 

 dveře

 venkovní rolety 

žaluzie

 sítě proti hmyzu

Kalkulace a zaměření 

ZDARMA

info@zaluzieokna.cz
www.zaluzieokna.cz

VÝBĚR Z NAŠICH SLUŽEB: 

placená inzerce
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Milí přátelé,
vstoupili jsme do postní doby, o které 
my křesťané mluvíme jako o době „po
kání“, „obrácení“. Co tato slova zname
nají? Může být zažitou představou, že 
jde o to, něco si odříci, dělat více dob
rých skutků atd. To už nejspíš v době 
koronavirové všichni děláme – musíme 
přijímat tolik omezení a vidíme kolem 
sebe tolik nouze a nesnází, které si žá
dají naši angažovanost. Možná už jsme 
v tomto směru vyčerpáni a „máme toho 
dost“. Pravým smyslem obrácení je ale 
ještě něco jiného. Jde o to, najít si čas 
na to, co je v životě podstatné. Zaměřit 
se na to, co je skutečné dobro, otevřít se 
Bohu, který je láska – a to i prokazová
ním lásky sobě samému. Možná jsou to 
právě potřeby nás samotných, na které 
v této složité době více zapomínáme. 
Přeji nám všem, abychom dobu postní 
prožili ne jako dobu smutku a trápení 
se, ale jako dobu naděje na vítězství 
dobra nad veškerou bolestí, zmarem a 
smrtí. To je právě poselstvím křesťan
ských Velikonoc. 

Chtěl bych také připomenout, že jsem 
i nadále k dispozici pro vaše duchovní 
potřeby – nejen při online bohosluž
bách a pro individuální udělení svá
tostí i ve vašem domově, ale také pro 
duchovní rozhovor, který rád nabídnu 
i komukoliv, kdo bude mít zájem. Rád 
se také budu modlit za vaše úmysly. 
Více informací a kontakt naleznete na 
webech farností Vinoř www.farnostvi
nor.org a Čakovice www.farnostcako
vice.cz.

Srdečně žehnám vám i vašim blízkým,
P. Stanislaw Góra

Rozhodným okamžikem pro sčítání je 
půlnoc z 26. na 27. března. Sčítání podléhá 
každá fyzická osoba, která má v rozhod-
ný okamžik trvalé bydliště na území ČR, 
je zde přítomna a každý dům a byt (i ne
obydlené). Údaje lze poskytovat elektro
nicky na www.scitani.cz nebo v  mobilní 
aplikaci od 27. 3. do 9. 4. 2021.

Kdo se nesečte online, má zákonnou po
vinnost od 17.  4. do 11.  5.  2021 vyplnit 
a  odevzdat listinný formulář, jehož dis
tribuci zajišťují sčítací komisaři. Odeslání 
formulářů prostřednictvím České pošty 
(vybrané pobočky) bude zdarma. V  pří
padě potřeby je možné využít infolinku 
840 30 40 50.

Podrobné informace jsou k  dispozici na 
www.scitani.cz

POZOR! POZOR!

Milí čtenáři,
abychom vám zpříjemnili dobu, ve které 
trávíme velkou část volného času doma, 
můžete si u nás nově vypůjčit stolní a des-
kové hry. Pro všechny registrované čtenáře 
je zapůjčení her zdarma. Zahrát si můžete 
například Ex Libris, Dixit, Azul, Carcasso
nne či Superfarmáře. Při zájmu o tuto služ
bu budeme nabídku rozšiřovat.

Další novinkou, kterou si u nás můžete za
půjčit, je tzv. Kouzelné čtení.

Kouzelné čtení je set elektronické tužky, 
která slouží jako čtečka speciálního kódu, 
ukrytého na stránkách knih, pro ni ur
čených. Děti se díky tomuto pomocníku 
mohou učit jazyky, hravou formou se do

zvídat nové informace či si nechat přečíst 
pohádky namluvené známými herci. Díky 
namluveným textům mohou knihy vyu
žívat děti ještě dřív, než se naučí číst. Jak 
tužku, tak knihy si můžete z naší knihovny 
vypůjčit na jeden měsíc. Pro registrované 
čtenáře je výpůjčka zdarma.

Zatím máme v  naší knihovně dvě tužky 
a knihy, které dětem přečtou pohádky, po
mohou s výukou angličtiny, dozví se díky 
nim něco o  dinosaurech či lidském těle. 
V případě zájmu o tyto knihy budeme uva
žovat o koupi další tužky i knih.

V provozu knihovny mohou nastat změny 
zohledňující nová vládní nařízení.
 

Vaše knihovnice

5
NOVINKY Z KNIHOVNY:  Deskové hry i kouzelné čtení

SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Sčítání lidu, domů, 
a bytů v roce 2021 v ČR 
– 26./27. března 2021

Pro vaši bezpečnost dodržujeme vlád
ní nařízení i  hygienická doporučení, 
zároveň se pro Vás snažíme zpřístupnit 
naše služby. Knihovna bude mít ote
vřeno podle této tabulky:

PES 5 a 4 – KNIHOVNÍ OKÉNKO − 
můžete vracet výpůjčky a  vyzvedávat 
si předem objednané knihy. Knihy je 
nutné objednat alespoň 24 hodin pře
dem.

PES 3 − MOŽNOST PREZENČNÍ 
NÁVŠTĚVY KNIHOVNY
(maximálně 3 čtenáři v knihovně na
jednou, nutná ochrana úst a nosu, dez
infekce rukou a dodržování rozestupů)

PES 2 − MOŽNOST PREZENČNÍ 
NÁVŠTĚVY KNIHOVNY (maximál
ně 6 čtenářů najednou v  knihovně, 
nutná ochrana úst a nosu, dezinfekce 
rukou a dodržování rozestupů)

PES 1 − MOŽNÁ PREZENČNÍ 
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
(za dodržení režimových opatření)



Satalický zpravodaj / březen 2021

www.satalice.cz6
ZIMNÍ PŘÍRODA V SATALICÍCH A OKOLÍ



www.facebook.com/satalice 7



Satalický zpravodaj / březen 2021

www.satalice.cz8
ZÁPIS DO 
MATEŘSKÉ 
ŠKOLY 
V SATALICÍCH

Zimní radovánky v MŠ Satalice
Hurá, konečně napadl sníh. Po vánočních 
prázdninách k nám konečně přišla ta pra
vá zima a  děti se dočkaly tolik očekáva
ného prvního letošního sněhu. I  my ve 
školce jsme se ho snažili využít co nejvíce. 
Jsme moc rádi, že naše školní zahrada na
bízí výborné podmínky i pro zimní rado
vánky, v její zadní části se nachází kopec 
ideální na jízdu na bobech. Děti netrpěli
vě vyrazily na zahradu, s nadšením jezdi
ly z kopečku na bobech, strhla se nejedna 
„koulovačka“ a ušetřeny nebyly ani paní 
učitelky. Množství sněhu dětem dokon
ce umožnilo postavit několik sněhuláků. 
Poslouchali jsme, jak nám sníh křupe 
pod nohama. Také jsme sledovali, jaké 
různé stopy můžeme najít ve sněhu. Děti 
byly nadšené. Fotografie o tom, jak si děti 

užívaly zimní atmosféru i v naší mateřské 
škole, najdete na našich webových strán
kách.

Zápis do Mateřské školy Satalice 
k  předškolnímu vzdělávání bude 
probíhat ve čtvrtek 6. 5. 2021 od 13 
do 18 hodin. Je to zápis pro všechny 
věkové kategorie dětí. Rodiče 5letých 
dětí mají povinnost nechat děti za
psat, jelikož jde o povinné předškolní 
vzdělávání.

Zápis bude probíhat dle dané epi
demiologické situace. Rodiče bu
dou včas informováni na stránkách 
www.ms satalice.cz, jakou formou 
budou zápisy probíhat. Jestli to bude 
elektronicky jako minulý rok, nebo 
formou přímé návštěvy v  mateřské 
škole. Všechny informace budou do
stupné již v polovině dubna. Budeme 
si držet palce, aby se situace zlepšila 
a zápis probíhal obvyklou formou.

Špalková Marie, ředitelka školy

 

OObbjjeeddnnáávváánníí  dděěttíí  ddoo  ččaassoovvééhhoo  pplláánnuu  zzááppiissuu  hhllaassttee  tteelleeffoonniicckkyy  uu  aassiisstteennttkkyy  
řřeeddiitteellkkyy  šškkoollyy  nnaa  tteell..  ččííssllee  228866  000022  991111  oodd  1111..  33..  22002211  ddoo  2266..  33..  22002211..    
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Žáci šestých 
a sedmých tříd se 
účastní hlasování 
o nejlepší dětskou 
knihu roku 2020

Spolupráce naší školy a zahraničních studentů
Během podzimu minulého roku navázala 
naše škola, konkrétně žáci 4. B, spoluprá
ci se zahraničními studenty, kteří v České 
republice studují v rámci programu Eras
mus + na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 
Společná setkání probíhala v online pro
středí. Kromě hospitačních hodin, které 
měly studentům představit způsob výu
ky na českých základních školách v době 
uzavření škol, si studenti také připravili 
pro žáky aktivity do hodin anglického ja
zyka a do třídnické hodiny. 

Žáci 4. B tak měli možnost poznat bu
doucí paní učitelky a pány učitelé ze zemí, 
jako je Španělsko, Švýcarsko, Anglie nebo 
Indie. Jako poděkování jim žáci připravili 
vzkazy v anglickém jazyce a obrázky, které 

byly studentům předány. Velmi si ceníme 
příležitosti, že jsme mohli zahraniční stu
denty na naší škole přivítat a poskytnout 

jim řadu inspirativních prvků pro online 
výuku do jejich budoucí praxe.

Mgr. Veronika Bačová, třídní učitelka IV.B

Jako každý 
rok vyhlási
lo Národní 
pedagogic
ké muzeum 
a  Knihovna 
J. A.
Komenské
ho soutěž 
o  nejlep
ší dětskou 
knihu roku 
2020. Toho
to hlasování 
se během 
února zúčastní i  všichni žáci 6.B a  7.A. 
Aby byly knihy dostupné pro všechny, 
škola objednala pro školní knihovnu ně
kolik knih vydaných v  roce 2020, které 
vybrali češtináři, a žáci si je mohou vypůj
čit. Žáci, kteří se zúčastní hlasování, mají 
možnost vyhrát knihu zdarma. Pokud 
chcete, aby hlasovalo i vaše dítě a soutěži
lo tak o knihu zdarma, je možné hlasovat 
na stránce npmk.cz.

Mgr. Anya Chalupová, Ph.D.

JÁ A DISTANČNÍ VÝUKA
Několik posledních měsíců se nese ve 
znamení distanční výuky. O  tom, jak 
se k  tomuto způsobu vyučování staví 
někteří deváťáci, hovoří jejich nedávné 
slohové práce.

• Co se týče distanční výuky, myslím, 
že na ní má každý svůj vlastní a indivi
duální názor. Pro někoho je lepší cho
dit do školy, protože zde se dokáže lépe 
soustředit díky většímu tlaku a menšími 
možnostmi rozptýlení. Na druhou stra
nu jsou tu lidé, kterým vyhovuje jejich 
domácí prostředí a díky tomu se cítí při 
online výuce komfortněji, a proto také 
dokážou podávat lepší výkony, než by 
podávali ve škole.

• Je pro mě lepší distanční výuka. Více 
času trávím doma a mohu se plně sou
středit na přijímačky. Při učení mi po
mohlo, když úplně vypnu mobil a mám 
uklizený pracovní stůl. Tím mám po
řádek ve svých věcech a to je podle mě 
základ.

• Díky distanční výuce jsem se třeba na
učila pořádně řešit věci sama. Například 
by mě nikdy nenapadlo, že v životě do
kážu vypočítat povrch a objem hranolu.

• Dokážu říct, že mi trvalo docela dlou
ho, než jsem se do úkolů začal pouštět 
a začal jsem poctivě pracovat.

• Je pro mě těžké se už rok soustředit 

na to, co se mi někdo snaží vysvětlit na 
online hodině. Už jsem z distanční vý
uky dost unavená a přijde mi, že pořád 
dělám něco do školy nebo se učím na 
přijímačky.

• Za mě jednou z mála výhod distanční 
výuky je snazší a rychlejší přístupu k in
formacím. Zatímco když něco nevím při 
práci ve škole, musím obvykle zdlouha
vě listovat sešitem nebo učebnicí, doma 
mi stačí jen pár vteřin na internetu. Na
opak myslím že velkým mínus distanční 
výuky je to, že mám kolem sebe mnoho 
věcí, které mě mohou snadno rozptýlit 
od učení (knížka, telefon, notebook…).

• Pro mě je distanční výuka lepší, pro
tože mám víc času se připravovat na 
přijímačky. Na všechny úkoly mám dost 
času a můžu je dělat kdy chci.

• Dle mého názoru je určitě lepší praco
vat ve škole, mám už totiž vsugerované, 
že škola je dřina a je potřeba maximální 
soustředěnost, ale doma to tak nemám. 
Samozřejmě je to dobrá zkušenost, 
protože mnohem více záleží na našem 
vlastním rozhodnutí.

Za třídu IX. A  své názory prezentovali 
Vojtěch Novák, Renata Blümelová, Jakub 
Šimánek, Ema Šidláková, Anna Marie 
Hulíková, Petra Krojová, Jakub Krejčík 
a Natálie Dubská



Satalický zpravodaj / březen 2021

www.satalice.cz10

Ve spolupráci se ZŠ Satalice budeme letos 
pořádat sportovně -vzdělávací příměst-
ské tábory. Na táborech se můžete naučit 
praktickým věcem − od opravy kola na 
sportovně řemeslném táboře, přes hru na 
nástroj na sportovně hudebním táboře, 
až po užitečná slovíčka v  různých jazy
cích na sportovně jazykovém táboře. Tá

bor se bude konat přímo ve škole a je na 
vás, v  jakém termínu a  jaké zaměření se 
uskuteční. Prohlédněte si leták, a  pokud 
byste měli zájem a chcete více informací, 
neváhejte nás kontaktovat!

Mgr. Anya Chalupová, Ph.D.

Termín: 

12. - 16. 7. 2021  I  26. - 30. 7. 2021

                 9. - 13. 8. 2021

Více informací: www.skolnitabor.cz
Email (předběžné přihlášky): info@skolnitabor.cz
Tel.: 731 127 407     Mgr. Jan Gerhardt
         604 570 546   Mgr. Anya Chalupová, Ph.D.
Cena: 3 100 kč
V ceně jsou zahrnuty dopolední a odpolední 
svačiny, obědy a pitný režim.

Časový harmonogram:

PŘÍMĚSTSKÉ
        TÁBORY 2021 
              ZŠ Satalice

  
  7:30 - 8:00 Příjezd dětí
  8:15 - 9:30 Dopolední program I. část
10:00 - 11:15 Dopolední program II.část
 11:30 - 12:15 Oběd
 12:15 - 13:15 Odpolední klid, společenské hry
13:30 - 14:45 Odpolední program I. část
 15:15 - 16:30 Odpolední program II. část
16:30 - 17:00 Odjezd dětí

   Tábor je vhodný pro děti od 5-ti do 11-ti let
Zajistíme pro Vaše děti program, kde budou sportovat, vzdělávat 
se a bavit se současně.
Druhy táborů:
Sportovní I Sportovně - jazykové I Sportovně - řemeslné 
Sportovně - umělecké I Sportovně - počítačové

Vážení přátelé základní umělecké školy,

doufám, že v době, kdy budete číst tento 
zpravodaj, budeme pokračovat v  učení 
všech uměleckých disciplín v normálním 
režimu. Již druhý rok nemůžeme pořádat 
kulturní akce a  to nám všem moc schá
zí. Tak alespoň připravujeme „Covid vý
stavu“, z výtvarných prací, které vznikaly 
v  době distanční výuky. A  věřte, že jsou 
opravdu pozoruhodné. I  žáci, kteří hrají 
na hudební nástroje, se v této složité době 
nevzdávali, zdokonalovali se v  technice 
hry a  nastudovali další skladby. Je obdi
vuhodné, že zvládli i naladění svých ná
strojů, mnohdy za pomoci rodičů a rady 
učitelů přes skype, whatsapp, whereby, 
zoom a další aplikace, které jsme vyzkou
šeli a osvědčily se nám. I když samozřej
mě není nad osobní setkávání a všechno 
to je jen náhražka, aby naši žáci nezapo
mněli, co se dosud naučili. Hned jak to 
půjde, budeme koncertovat.

„Koronakrize“ však přinesla i něco pozi
tivního do našich škol. Vybavili jsme se 
IT technikou, naučili jsme se ji lépe ovlá
dat, poznali jsme různé programy a apli
kace a všichni jsme se zdokonalili v jejich 
ovládání. Žáci se stali více samostatní, 
zodpovědní za své učení a výsledky. Toto 
těžké období vydrží opravdu jen ti, kteří 
mají radost z hudby, tance a kreslení. Při
náší jim rozptýlení a lepší náladu.

Na jaro chystáme přijímací řízení pro hu
dební, taneční a výtvarný obor: 
17. května 2021.

Chceme nabídnout novinky, například 
hru na ukulele. Držme si navzájem pal
ce ať se co nejdříve setkáme na koncertě 
nebo výstavě.

Pevné zdraví a hezké jarní dny přeje 
za ZUŠ Marie Podvalové  

Ivana Heřmánková, ředitelka

ZUŠ připravuje 
výstavu  
i přijímací zkoušky 
na další rok

KYBERŠIKANA
Ve středu 27. ledna 2021 nás na našich 
obrazovkách navštívila organizace Fó
rum pro prožitkové vzdělání. Tato spo
lečnost funguje od roku 2014 s krásným 
cílem pomáhat dětem a studentům. Je
jich programy jsou zaměřeny na riziko
vé chování, sociální a osobní rozvoj.

Za běžných okolnostní bychom se 
s  nimi setkali přímo ve škole, bohužel 
v  této době jsme mohli jenom online. 
Spojili jsme se s nimi přes video hovor, 
abychom navázali alespoň nějaký kon
takt.

Představení s  názvem „Jsi nula!“ bylo 
rozděleno na tři části. V první části jsme 
se formou dialogu s herci dozvěděli in
formace, které jsme dosud neznali nebo 
jsme se v  nich mýlili. Ve druhé části 
nám herci zahráli představení podle 
pravdivé události. Příběh byl o chlapci, 
který se stal obětí kyberšikany. Spolu
žáci ho zapsali na gay seznamku, vložili 
všechny jeho osobní údaje a fotografie. 
Poté začal dostávat zprávy a  fotografie 
od cizích lidí. Byla to pro něho velmi 
nepříjemná situace, se kterou se nedo

kázal nikomu svěřit. Psychicky to už ne
zvládal a na konec spáchal sebevraždu.

V  závěrečné části našeho setkání jsme 
si společně zahráli některé scénky zno
va a  měli jsme možnost do jednotli
vých částí vstupovat a měnit je tak, jak 
bychom se zachovali my a  co bychom 
udělali jinak, abychom kyberšikaně za
bránili. Na konci jsme si společně shr
nuli, jak bychom měli sami postupovat, 
když by se něco podobného stalo nám.

Pro mě samotnou to bylo připomenutí 
toho, že za počítačem nesedí roboti a ani 
naše ikonky s naším jménem, jak tomu 
je při online hodinách v distanční výu
ce, ale že za nimi sedí děti, které se ne
mohou bránit a opravdu rychle se mo
hou stát obětí kyberšikany. Představení 
se mi moc líbilo. Myslím si, že o těchto 
tématech by se mělo mluvit více, proto
že ne každý si uvědomí, že nadávky přes 
internet a bez očního kontaktu mohou 
člověka mnohem více zasáhnout, než 
tomu je v reálném životě.

Lucie Stehlíková, VIII.B
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Přízemí - prodejna Žabka, policejní služebna

2. patro - pohled do nových bytů

1. patro - pohled do kanceláří a zázemí MP ČR

11
MULTIFUNKČNÍ DŮM ČP. 59 
- fotogalerie z rekonstrukce
3D prohlídku celého objektu najdete na webových stránkách městské části
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V loňském roce uplynulo 50 let od úmr
tí našeho rodáka, plukovníka v. v. Jana 
Kauckého, po kterém je pojmenována 
jedna z  nových satalických ulic. Po uzá
věrce posledního čísla zpravodaje v  loň
ském roce jsem objevil na webových 
stránkách Free Czechoslovak Air Force 
zajímavé povídání o  tomto našem rodá
kovi. S  laskavým svolením autorů těchto 
stránek vám teď mohu nabídnout tento 
zajímavý příběh našeho rodáka.

Libor Vrabec, kronikář

Jan Kaucký se narodil 23.  ledna  1907 
v  Satalicích, vesnici na severovýchod
ním okraji Prahy, v tehdejším Rakousku
Uhersku, v domě č. p. 20, který již dnes 
neexistuje a  na jehož místě stojí budova 
sokolovny. Po ukončení školní docházky 
byl ve věku 18  let přijat k pilotnímu vý
cviku, který také úspěšně dokončil. Po 
ukončení vojenské služby z řad vojenské
ho letectva odešel a  našel si zaměstnání 
jako komerční pilot.

Zápis v matriční knize Vinoře
Po 15. březnu 1939, kdy došlo k německé 
okupaci Československa, začali odchá
zet příslušníci rozpuštěných armádních 
sil ČSR přes hranice do sousedního Pol
ska s úmyslem připojit se k nově utváře
ným vojenským jednotkám v  zahraničí. 
Avšak německou invazí do Polska, dne 
1. září 1939, tato úniková cesta skončila. 

Místo toho se ujala tzv.  „balkánská ces
ta“  – přes tehdy profašisticky oriento
vaný Slovenský štát a  dále obvykle přes 
Maďarsko, Rumunsko a  Jugoslávii do 
některého z přístavů na Jadranu. Zde byli 
shromažďováni a přepravováni loděmi do 
Řecka nebo Turecka. Odtud pak mohli 
pokračovat ve své cestě při jižním pobře
ží Středomoří, a vyhnout se tak konfliktu 
s představiteli Osy. Po zastávce v Bejrútu 
pokračovali do francouzského Marseille. 
Z  Marseille byli dopraveni do sběrného 
československého tábora, vzdáleného asi 
250 km. Touto cestou si také prošel Jan 
Kaucký, který sem dorazil 3. dubna 1940.

Německo napadlo Francii dne 10.  květ
na 1940 a jeho rychlý postup (Blitzkrieg) 
donutil spojeneckou frontu vrátit se 
zpět na západ. Než mohl být Jan nasa
zen v l’Armeé d’Air, dostali s ohledem na 
hrozbu francouzské kapitulace všichni 
čsl.  příslušníci v  Agde pokyn k  přesunu 
do 350 km vzdáleného Bordeaux, na fran
couzském pobřeží Atlantiku. Odtud byli 
evakuováni lodí do Británie ještě dříve, 
než bude přístav obsazen postupující ně
meckou armádou. Do Bordeaux dorazili 
pod velením kapitána Josefa Schejbala, na 
cestu do Británie se nalodili spolu s  Po
láky a  příslušníky dalších národností na 
„Karanan“, malou nizozemskou nákladní 
loď o hmotnosti 395 tun. Vypluli 19. červ
na a  do Falmouthu dorazili 21.  června, 
což bylo právě včas, neboť Francie násle
dující den kapitulovala.

Po příjezdu do Falmouthu byli českoslo
venští letci převezeni k  bezpečnostnímu 

prověření do RAF Innsworth v  Glou
cestershire. 12.  července  1940 byl Jan 
přiřazen k  dobrovolnické záloze RAF 
v  hodnosti vojína, následující den byl 
převelen k nově se utvářející 310. (čes-
koslovenské) peruti, a stal se tak jedním 
z  jejích zakládajících členů. Peruť měla 
svoji základnu v Duxfordu a byla vyzbro
jena letouny Hurricane Mk I. Zde byl Jan 
povýšen do hodnosti četaře a spolu s dal
šími československými piloty se účastnil 
rekvalifikace na tyto stíhací letouny a také 
kurzů základů anglického jazyka, které 
vedl Louis de Glehn v  rozsahu tří lek
cí týdně. Peruť byla schopna operativní 
činnosti od 17. srpna 1940 a ještě zasáhla 
do bojů v  Bitvě o  Británii. Jan dokončil 
přeškolení na letouny Hurricane a  byl 
jmenován do funkce stíhacího pilota; 
31.  srpna provedl svůj první operační 
let s  letounem Hurricane P3156, čímž 
se kvalifikoval jako pilot bitvy o Británii. 
Dne 5.  září, během jednoho z  operač
ních letů, když pilotoval stroj Hurricane 
Mk I P8809, byl zraněn do nohy během 
divokého souboje s  Me 109 nad ústím 
řeky Temže, ale podařilo se mu bezpečně 
přistát zpět v Duxfordu. Bojového úspě
chu dosáhl 15. září, kdy se zúčastnil ranní 
i odpolední hlídky a v každé z nich dosá
hl polovičního podílu na sestřelení dvou 
Dornier 17, z  nichž jeden se zřítil před 
nádražím Victoria Station. Dne 28. října 
téhož roku, při příležitosti výročí vzniku 
ČSR, mu byla udělena jeho 1. čsl. medaile 
Za chrabost před nepřítelem. Do 31. říj-
na  1940, považovaného za ukončení 
bitvy o Británii, provedl Jan celkem 30 
operačních letů.

PŘÍBĚH PLK. JANA KAUCKÉHO
Čtení jako detektivka
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Dne 2. října 1944, když už byl konec války 
na dohled, byli českoslovenští letci, kteří 
u u 511. perutě zůstali až do konce války, 
ustanoveni jako příslušníci transportního 
útvaru československého letectva. Avšak 
návrat do své vlasti byl Čechoslovákům, 
sloužícím v RAF, umožněn jejich novými 
sovětskými osvoboditeli až v  měsíci sr
pnu. Během své služby v RAF Jan pilo-
toval 39 různých typů letadel. Po svém 
návratu zůstal v  československém letec
tvu, dokud nebyl dne 31. ledna 1946 de
mobilizován, a našel si nové zaměstnání 
pilota ve státní letecké společnosti Čes-
ké aerolinie – ČSA. To byl také cíl velké 
části dalších bývalých čsl.  letců z  RAF, 
protože během 2. svět. války žádné civil
ní letectví ani výcvik neexistovalo, a  tak 
v  bezprostředním období po válce byli 
v Československu jediní, kdo měli prak
tické zkušenosti v  létání a v řízení letec
kého provozu. Zpočátku pilotoval letouny 
Luftwaffe Junkers 52 a o rok později ČSA 
koupila 29 strojů Douglas DC3 Dakota, 
se kterými Jan létal na mezinárodních 
spojích po celé Evropě.

V důsledku komunistického puče v úno-
ru 1948 byli českoslovenští letci a vojá-
ci, kteří bojovali na Západě, považováni 
komunistickými úřady za politicky ne-
spolehlivé a ve státní správě nežádoucí 
občany. Komunisté je začali propouštět 
z  armády i  ze služby v ČSA. Obvykle se 
to dělo cestou nucené dovolené, po níž 
obvykle následovalo zatčení, výslech 
a  zadržení Státní bezpečností (StB), čes
koslovenskou tajnou policií. Následoval 
„soudní proces“, což byla ovšem jenom 
formalita, neboť o odsouzení a výši trestu 
bylo rozhodnuto předem  – uvěznění na 
několik let v pracovním táboře. Řada bý
valých letců RAF se proto rozhodla utéci 
znovu na Západ, než aby riskovali proná
sledováni svými komunistickými spoluo
bčany. Zatímco obvyklejším způsobem 
útěku bylo ilegální překročení hranice do 
americké zóny v  Německu, někteří letci 
zvolili cestu za svobodou letadlem, a tak 
v průběhu let 1948 až 1953 došlo k více 
než 20 úspěšným pokusům o útěk na Zá
pad za použití vojenských i  civilních le
tadel.

V  roce 1950 byl Jan ve funkci hlavní-
ho zkušebního pilota v  ČSA na letišti 
Praha -Ruzyně a  svůj útěk plánoval se 
dvěma dalšími bývalými piloty 310. pe-
rutě, kteří rovněž pracovali jako piloti 
v ČSA. Těmi byli Josef Řechka a Eduard 
Prchal. Útěk plánovali téměř rok, než se 

všechny jeho podmínky sešly jako nej
příznivější. Kvůli neustálému sledování 
musely být jejich schůzky organizovány 
kódovanými telefonními hovory. Klíčem 
k  jejich plánu byla skutečnost, že Jan 
Kaucký, hlavní zkušební pilot ČSA, pů
sobící na letišti v  Ruzyni, byl ve funkci, 
která umožňovala jedinečnou příležitost 
převzít letoun bez toho, že by tím vzbudil 
podezření. Plán také vyžadoval vhodnou 
přistávací dráhu v  těsné blízkosti Prahy. 
Řada neúspěšných pokusů takovou plo
chu nalézt, kdy se málem prozradili, na
konec vyústila v  uspokojivý nález pole 
poblíž Neratovic, asi 20 km severový
chodně od letiště Ruzyně. Svůj plán útěku 
však museli uspíšit, neboť byl Jan Kouc
ký upozorněn, že se chystá jeho odvolání 
z funkce zkušebního pilota.

Následujícího dne, 30. září 1950 (12. vý
ročí podepsání mnichovské dohody), 
Řechka zavolal na ČSA, aby se omluvil 
pro nemoc, a Prchal byl toho dne mimo 
službu. Shromáždili své rodiny a s něko
lika malými zavazadly odjeli na zvolené 
přistávací místo.

Ten den měl Jan provést zkušební let se 
strojem Dakota DC3 [C47] OK WAA, 
v  nákladní verzi. Před vzletem nechal 
tajně natankovat 2 300 litrů paliva. Na ru
zyňském letišti právě probíhala VIP ná
vštěva sovětské delegace. Kaucký využil 
této nečekané příležitosti a svou posád-
ku poslal, aby se účastnila ceremoniálu. 
Jakmile se posádka vzdálila od letadla 
a zůstal na palubě sám a v dohledu neby-
la ani bezpečnostní policie, zavřel dveře 
pro pasažéry, šel do pilotní kabiny, na-
startoval motory a  požádal o  povole-
ní ke vzletu. Poté, co ho obdržel, vzlétl. 
Jakmile se dostal do vzduchu, provedl ob
vyklý okruh kolem letiště a nastavil kurz 
na předem naplánovanou trasu. Každých 
pár minut hlásil zprávy s falešnými údaji 
o své poloze, aby uvedl ruzyňskou kont
rolní věž v omyl, co se týkalo směru jeho 
letu. Pár kilometrů od Ruzyně byla zapar
kována dvě auta a jejich cestující sledovali 
oblohu nad letištěm, zda zahlédnou svoje 
letadlo. Cestujícími ve vozech byli Josef 
Řechka, Eduard Prchal a jejich manželky, 
Řechkův dvouletý syn a  Prchalova pěti
letá dcera. Dále zde byla Kauckého man
želka, malý syn Josef a mladší bratr Jose
fa Řechky, Jiří. Poté, kdy spatřili letadlo, 
v nadšení přejeli se svými auty k opuštěné 
přistávací dráze, která byla předtím zvole
na jako vhodné místo přistání. Když se le
tadlo blížilo k místu přistání, obkroužilo 

jej a Koucký zamával křídly jako předem 
domluvený signál, že je na palubě sám, 
bez členů bezpečnostní policie. V reakci 
na to skupina připravených cestujících 
na zemi zamávala bílým povlečením, aby 
potvrdila Kauckého signál; tím byl také 
ujištěn, že i na zemi je vše v pořádku a že 
může přistát. Kaucký vysunul podvozek 
a perfektně přistál na hrbolatém poli. Po
jížděl do rohu přistávací plochy, kde ve 
skrytu čekali budoucí pasažéři. Se stále 
běžícími motory šel do zadní části letadla, 
otevřel zadní dveře a spustil dolů nástup
ní žebřík.

Ještě předtím, než se letadlo zastavilo, 
cestující na zemi pobrali pár svých pří
ručních zavazadel a  spěchali k  letadlu. 
Nastoupili a  během jejich přesunu do 
přední části letadla Kaucký běžel zpět do 
kabiny spolu s Prchalem, aby mu pomo
hl při vzletu. Řechka měl za úkol zavřít 
nástupní dveře. Cestující nebyli ještě ani 
v polovině přesunu k přední části trupu, 
když letoun vzlétl a  začal strmě stoupat. 
Pasažéři upadli na podlahu a  klouzali 
zpět směrem k zádi – děsivý zážitek pro 
všechny, zejména děti. Měla to být nej
horší část celého útěku, trvala však jenom 
kolem 90 sekund.

Prchal potom převzal řízení a letěl nízko 
nad zemí, aby se vyhnul zachycení rada
rem a  také hlídkujícím stíhacím letou
nům Me109 v  kurzu směrem na západ. 
Naštěstí bylo ten den zamračeno. Kaucký 
přerušil rádiový klid, spojil se s  řídící 
věží Ruzyně a hlásil polohu letadla jako 
15 mil východně od Prahy. Ve svém dal-
ším rádiovém spojení uváděl polohu na 
jih od letiště, zatímco skutečně nasta-
vený kurz byl k československé hranici 
a do americké zóny Německa. I  tak byl 
20minutový let k československým hrani
cím pro všechny na palubě plný nervozi
ty. Při překročení hranice se Kaucký na
posledy spojil s ruzyňskou věží a požádal 
o povolení k přistání, které mu bylo udě
leno. Bezpečně přešli do americké zóny 
Německa, aniž by se setkali s  ruskými 
stíhačkami. Obsluha řídící věže v Ruzyni 
stále ještě nevěděla o pokusu o útěk a ne
oznámila letadlo jako pohřešované.

Nyní letěli nad americkou zónou Ně
mecka a byli v relativním bezpečí. Poblíž 
Frankfurtu byli spatřeni hlídkou ame
rických stíhaček, která je identifikovala. 
Spokojeni s  tím, že československý DC3 
nepředstavuje žádné nebezpečí, je stíhači 
doprovázeli asi 5 minut v kurzu na Brusel. 
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Nad Bruselem uprchlíci změnili kurz do 
Anglie a předpokládali, že přistanou na 
základně RAF Manston v Kentu.

Po 3 a půl hodinách letu z Prahy se nyní 
spojili s  RAF Manston a  požádali o  po
volení přistát. Do rádia hlásili: „Halo, 
věž Manston, tady OK WAA. Jak nás 
slyšíte?“ Manston odpověděl a  letadlo 
vyslalo zprávu: „Toto je letoun na útěku 
z Československa. Opakuji, útěk z Česko-
slovenska. Žádám o pokyny k přistání.“ 
Po přistání byla první osoba, se kterou se 
setkali, velitel základny, který byl naštěstí 
během války Prchalův kolega v RAF.

Uprchlíci byli pozdrženi v  Manstonu 
čtyři dny v  naprostém utajení, zatímco 
byli bezpečnostně prověřováni britský
mi úřady. Poté byli imigračními úřední
ky propuštěni a  bylo jim umožněno jít 
do Svobodného československého klubu 
v  Hampsteadu v  Londýně, zatímco byla 
činěna opatření pro jejich nový život na 
svobodě. Při tomto dočasném ubytování 
poskytli interview pro tisk, během které
ho paní Doly Prchal, bývalá členka česko
slovenské WAAF a  válečná zpravodajka, 
uvedla:
„Útěk jsme plánovali po řadu měsíců a če
kali jsme na příznivé podmínky. V  sou

časném komunistickém Československu 
pro nás nebyla šance. Naši manželé se 
jako piloti civilních letadel, létajících do 
zahraničí, mohli jednoduše rozhodnout 
už se domů nevrátit, ale byla tu otázka ro
din, a hlavně našich dětí. Posádky letec
kých společností byly prioritou číslo jed
na na „seznamech nepřátel“ tajné policie. 
Kruté represálie vůči rodinám těch, kteří 
v zahraničí zůstali, byly jedním z nejúčin
nějších odstrašujících prostředků proti 
našim letcům. V  sobotu, kdy bylo výro
čí 12. výročí Mnichova, byl k  nám osud 
laskavý. Kapitánovi Kauckému, bývalému 
pilotovi RAF, se podařilo překonat potíže, 
kterým lidé ve svobodné zemi nemohou 
porozumět. Je to první útěk tohoto dru
hu. Zatím žádné jiné letadlo neprovedlo 
manévr nedovoleného přistání a  s  přija
tými cestujícími na palubě, pak odlétlo do 
zahraničí. Jakékoliv selhání během opera
ce by znamenalo jistý trest smrti pro naše 
muže. Československá vláda a její tzv. „li
dové soudy“ jsou velmi štědré při vyná
šení trestů smrti svým spoluobčanům 
„svobodné“ země, kteří však mají jiný 
politický názor a  nejsou ochotni slou
žit Velkému Stalinovi. Pravděpodobně 
90 % populace nesouhlasí se současným 
režimem, ale jsou bezmocní proti dobře 
vyzbrojené policii a  jejím sofistikova

ným metodám represe, převzatým zřejmě 
z ruských a nacistických praktik. Ani sa
motní komunisté se necítí v bezpečí.“

Všichni tři piloti doufali, že se znovu 
vrátí k RAF a postaví na tom svůj nový 
život na Západě. Jan, v té době už 43letý, 
však kvůli svému věku nenalezl u RAF 
uplatnění a  v  červnu 1951 se obrátil 
s  žádostí o  pomoc na Český podpůrný 
fond pro uprchlíky; organizace na po
moc uprchlíkům původně začala pracovat 
v  roce 1939 jako podpora českosloven
ským občanům prchajícím před nacisty. 
Po komunistickém puči v  únoru 1948 
pokračoval tento fond ve své ušlechtilé 
práci tím, že pomáhal československým 
občanům prchajícím před komunisty. 
S  jejich pomocí Jan a  jeho rodina emi
grovali do Kanady, kde doufal, že bude 
moci pokračovat ve své letecké kariéře. 
Našel však zaměstnání pouze jako letecký 
inspektor, a tak se rodina rozhodla vrátit. 
Z  kanadského Montrealu odplula lodí 
a 15. července 1957 dorazila do anglic-
kého Liverpoolu, aby se potom usadila 
v  Londýně. Jan zemřel 23.  srpna  1970 
v Putney v Londýně ve věku 63 let.

Libor Vrabec,
kronikář

Piloti zleva: Josef Řechka, Eduard Prchal a Jan Kaucký ve Velké Británii
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PRAVIDELNÁ DERATIZACE V DUBNU
V průběhu dubna 2021 proběhne na ka
tastrálním území č. 80 – Satalice speciální 
ochranná deratizace. Na provedení celého 
zásahu budou použity voskové a granulo
vané nástrahy, které budou kladeny do 
deratizačních staniček a  do myších nor. 
Použité přípravky jsou schváleny Minis

terstvem zdravotnictví ČR – hlavním hy
gienikem ČR.

Místo položené nástrahy bude vždy 
opatřeno výstražnou cedulkou.
Prosíme, buďte pozorní při venčení svých 
mazlíčků.
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Vážení chovatelé pejsků, opět vám po 
roce připomínáme platbu místního po
platku za psa na rok 2021. Všem, kteří tak 
již učinili, děkujeme.
Místní poplatek ze psů je splatný od 1. 1. 
do 31. 3. v každém roce. Poplatek se platí 
ze psů starších 3  měsíců. Držení nové
ho psa, odstěhování či úhyn se ohlašuje 
do 15  dnů. Majitelé psů, kteří nečerpají 
dvouletou úlevu za převzetí psa z útulků 
provozovaných na území hl. m. Prahy 
nebo úlevu poskytnutou majitelům psa, 
kteří přihlásili psa do Evidence vedené 
Magistrátem hl. m. Prahy do 30 dnů ode 
dne označení psa čipem, zaplatí roční po
platek:

• za prvního psa chovaného v rodinném 
domě 300 Kč a  za druhého a  každého 
dalšího psa téhož držitele 600 Kč
• za prvního psa chovaného v  bytě je 

1 500 Kč a za druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele 2 250 Kč
• Je li držitelem psa poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmu, anebo poživatel sirotčího 
důchodu, anebo osoba starší 65 let činí 
sazba poplatku 200 Kč za jednoho psa 
a  300 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa téhož držitele
• za psa určeného a užívaného k hlídání 
objektů, jehož držitelem je právnická 
osoba, která je současně vlastníkem hlí
daného objektu, činí 600 Kč za jednoho 
psa a 900 Kč za druhého a každého další
ho psa téhož držitele

Poplatky se platí bankovním převodem 
na účet č.  0502655998/6000, varia-
bilní symbol 1341+ vaše číslo popisné 
domu (např. 134181 – pokud by byl pes 
držen v budově úřadu, č. p. 81), případ
ně je možné zaplatit do pokladny úřa
du v  úředních hodinách (Po 8:0013:00, 
Stř. 13:00 – 18:00 hod.) na ÚMČ Praha

Satalice, K  Radonicům 81, Praha 9, 
v přízemí úřadu, tel.: 273 130 481, mera
betova@satalice.cz.

Nájemné za pozemky ve vlastnictví 
(správě) městské části Praha Satalice 
tj.  především zahrádky K  Radonicům 
a v ulici Před tratí, je splatné do konce 
dubna  2020. Všechny nájemce prosíme 
o včasnou úhradu.

Nájemné opět prosíme uhradit ban
kovním převodem na účet č.  9021- 
502655998/6000, VS dle smlouvy, 
příp.  popište pozemek do poznámky. 
Případně je možné zaplatit do pokladny 
úřadu v  úředních hodinách (Po 8:00
13:00, Stř. 13:00  – 18:00 hod.) na ÚMČ 
Praha Satalice, K  Radonicům 81, Praha 
9, v přízemí úřadu, tel.: 273 130 481, me
rabetova@satalice.cz.

POPLATEK ZA PSA A NÁJEMNÉ ZA POZEMKY
POPLATEK ZA PSA

POPLATEK ZA PRONAJATÉ 
POZEMKY  

SVOZOVÉ AUTO NALEZNETE:
• na rohu ul. Trabantská X Za Školkou 
(v pracovní den 17–17.20 h, v sobotu 10–10.20 h) 
• na rohu ul. K Radonicům X K Rybníčku 
(v pracovní den 17.30–17.50 h, v sobotu 10.30–10.50 h)

Svoz nebezpečných odpadů 
ve čtvrtek 25. 3., v sobotu 
12. 6. a ve středu 22. 9. 2021

MMěěssíícc       DDaattuumm   DDeenn,,  ččaass       NNáázzeevv  ssttaannoovviiššttěě
bbřřeezzeenn 2277..33..22002211 ssoobboottaa,,  99--1122 ZZaa  NNoovváákkoovvoouu  zzaahhrraaddoouu

dduubbeenn 1177..44..22002211 ssoobboottaa,,  99--1122 RRáážžoovvaa

kkvvěětteenn 2222..55..22002211 ssoobboottaa,,  99--1122 KK  PPyyrraammiiddccee

ččeerrvveenn 1122..66..22002211 ssoobboottaa,,  99--1122 KK  HHlluubbookkéé  cceessttěě

PPoozznnáámmkkaa::    ZZmměěnnaa  tteerrmmíínnuu  aa  mmííssttaa  vvyyhhrraazzeennaa

  

RRoozzppiiss  ppřřiissttaavveenníí  BBIIOO  kkoonntteejjnneerrůů  bbřřeezzeenn  --  ččeerrvveenn  22002211

vv  MMČČ  PPrraahhaa--SSaattaalliiccee

MMěěssíícc       DDaattuumm   DDeenn,,  ččaass       NNáázzeevv  ssttaannoovviiššttěě
44 22 22000099 ssttřřeeddaa ZZaahhrrááddkkáářřůů

úúnnoorr 2244..22..22002211 ssttřřeeddaa,,  1144--1188 ZZaa  NNoovváákkoovvoouu  zzaahhrraaddoouu

bbřřeezzeenn 2200..33..22002211 ssoobboottaa,,  99--1133 RRáážžoovvaa

dduubbeenn 2288..44..22002211 ssttřřeeddaa,,  1144--1188 KK  PPyyrraammiiddccee

kkvvěětteenn 2299..55..22002211 ssoobboottaa,,  99--1133 ZZaahhrrááddkkáářřůů

ččeerrvveenn 1166..66..22002211 ssttřřeeddaa,,  1144--1188 KK  HHlluubbookkéé  cceessttěě

PPoozznnáámmkkaa::    ZZmměěnnaa  tteerrmmíínnuu  aa  mmííssttaa  vvyyhhrraazzeennaa

  

   

 

RRoozzppiiss  ppřřiissttaavveenníí  vveellkkoooobbjjeemmoovvýýcchh  kkoonntteejjnneerrůů  II..  ppoolloolleettíí  22002211
vv  MMČČ  PPrraahhaa  --  SSaattaalliiccee


