
18. 6. od 15.30 Vítání občánků
V  Komunitním centru Jiřího Hubače, když 
počasí bude přát, tak ve venkovním prostoru. 
Zveme všechny děti narozené od června 2020. 
Nutné přihlášení na urad@satalice.cz - viz str. 8.

20. 6. od 15.00 Pirátský den v KC
Hravé odpoledne pro děti, které tráví prázdni-
ny v Satalicích – více na str. 4.

24. 6. Slavnostní opening skateparku
Odpoledne v  přítomnosti hvězd pražského 
a českého skateboardingu!

25. 7. Satalická anenská pouť a Světový den
seniorů a prarodičů (program bude upřesněn)
Putování z Vinoře do Čakovic a kulturní pro-
gram v  Komunitním centru Jiřího Hubače 
v Satalicích: koncert hudební skupiny, mše sva-
tá, divadlo pro děti, letní kino, výstava, beseda, 
občerstvení.

16. 8. od 13.00 Letní posezení pro seniory
s grilováním
Všechny dříve narozené zveme na odpolední 
grilování. Nutná rezervace na tel. 605 248 530 
či v Klubu seniorů.

18. 8. Koncert Twisted Rod
Rokenrol po roce opět v Komunitním centru, 
zábava pro děti, občerstvení - více na str. 4.

28. 8. Rozloučení s prázdninami
Koncert již dvakrát přeloženého vystoupení 
The Beatles Revival Brouci Band + letní kino. 
TENTOKRÁT TO SNAD VYJDE!

Časy budou upřesněny. Více informací najdete
na vývěskách, sledujte www.satalice.cz
a www.kcsatalice.cz i Facebook MČ i KC.
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Satalický zpravodaj

Po dlouhých desetiletích se pomalu satalický 
hasičský sen mění ve skutečnost. Dne 20. 5. 
proběhla závěrečná prohlídka stavby, a teď už 
jen čekáme na vydání kolaudačního rozhod-
nutí.

Samotná stavba má dva funkční celky.

V  pravé přízemní části jsou garáže se třemi 
parkovacími stáními, příručními sklady, dí-
lenským koutem a věží na sušení hadic. Ga-
ráž je vybavena odsáváním výfukových plynů 
a montážní jámou pro provádění údržby ha-
sičských vozidel.

V  levé dvoupatrové části se v  přízemí na-
chází klubovna kroužku mladých hasičů, 
pokoj pro nouzové ubytování osob, prádelna 
s  dílnou chemické služby, sociální zařízení, 
šatna a technické zázemí. V prvním patře se 
nachází denní místnost s mobilní dělicí příč-
kou, kuchyně, dámské a pánské toalety, sklad 
a kancelář velitele a starosty SDH.

V  rámci stavby, nám byly dodány i  některé 
zařizovací předměty například pračka a sušič-
ka na zásahové oděvy, mycí stůl na provádění 
údržby dýchací techniky, speciální šatní skří-
ně na zásahové oděvy a  kompletní zařízení 
kuchyně.

Věříme, že na magistrátu, který je investorem 
stavby, proběhne finálních vyřízení úředních 
záležitostí do konce června, a my se budeme 
v průběhu prázdnin moci nastěhovat.

Těšíme se, až vám tu naši chloubu budeme 
moci představit naživo, a  ne jen takto zpro-
středkovaně.

Zároveň mezi sebou v nových krásných pro-
storách rádi přivítáme zájemce o  práci dob-
rovolných hasičů. Pravidelné schůzky máme 
každé pondělí od 17 do 19 hodin, prozatím ve 
staré hasičárně, ale již brzy v novém.

Tomáš Maršál, velitel JSDH Praha-Satalice

NOVÁ ZBROJNICE 
SE TĚŠÍ NA NAŠE DOBROVOLNÉ HASIČE!

Milí sousedé,
máme za sebou těžké ob-
dobí. Téměř rok zavření 
doma nebo v  nejbližším 
okolí, bez sociálních vazeb 
a běžných možností potkat 
se, popovídat, podělit se 
o  své problémy i  radosti, 
kterých bylo zdánlivě po-

málu. A  tak jsme se na krátko vaší „poradnou 
Sally“ (čtenáři Mladého světa jistě pamatují) ob-
čas stali i my na úřadě. Možná více než obvykle 
vám vadili štěkající psi, zaparkovaná auta, léta-
jící vrtulníky, nevyvezené odpadky, rekonstruk-
ce u sousedů a mnohé další aktivity, které byste 
jindy tolik nevnímali. My jsme zase bojovali 
s arogantním chováním řidičů, poničenými hra-
cími prvky, poházenými odpadky, poškozenými 
závorami a cedulemi i podrážděnými obyvateli 
či návštěvníky Satalic. Frustrace z  nekončícího 
období permanentních omezení a  nepředvída-
telných změn korunovaná vytrvalou zimou měla 
vliv na naši trpělivost a často ji i překročila.

ALE! Chceme věřit, že se blýská na lepší časy. 
S teplejším počasím a rychlejší vakcinací přišlo 
i lehké uvolnění, částečný návrat do škol i k zá-
bavě a naděje, že to nejhorší je už za námi. Opa-
trně začínáme připravovat některé akce, které 
nemohly být uskutečněny  – den otevřených 
dveří v  nově zkolaudované hasičské zbrojnici, 
slavnostní opening skateparku za účasti našich 
předních skateboardistů, dokončení umělec-
kých projektů z minulého roku, setkání u příle-
žitosti mezinárodního dne prarodičů a seniorů 
ve spolupráci s  farností Vinoř a  sousedními 
městskými částmi či vítání občánků, kteří se 
narodili do této neobvyklé doby, a další. O všem 
budeme postupně informovat na našich webo-
vých stánkách, Facebooku a  vývěskách, někdy 
i osobně. Jste srdečně zváni.
S přáním hezkých letních dní

Milada Voborská

SLOVO STAROSTKY

POZVÁNKY NA AKCE POZVÁNKY NA AKCE – OPTIMISTICKÁ VERZE 
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
Očkování pro seniory nad 65 let
Vzhledem k nedostatku dodávek vakcín 
pro praktické lékaře zajistila MČ Praha-
-Satalice pro seniory, kteří o  očkování 
měli zájem a ještě nebyli zaregistrováni 
v  centrálním registru, vakcinaci přímo 
v  místě bydliště, v  Komunitním centru 
v Satalicích. Poděkování patří mobilní-
mu týmu Nemocnice Na Františku, kte-
rý zajistil aplikaci první dávky a po šesti 
týdnech opět přijede do Satalic s druhou 
dávkou očkování.

Cyklostezka Satalice – Vinoř
Co nevidět se všichni milovníci kol a ko-
leček svezou po nové cyklostezce podél 
ulice Vinořská. Přes potok vede nový 
můstek, na konci cesty bude připrave-
no napojení na chodník do Vinoře a na 

připravovanou cyklostezku propojující 
Vinoř a Kbely (podél golfového hřiště).

Rekonstrukce kulturní památky 
myslivna (hájovna) – Za Kapličkou
Pod dozorem památkářů probíhají sta-
vební práce uvnitř objektu. Po fázi bou-
rání a čištění přichází na řadu etapa sta-
vění – budova má vylité nové betonové 

podlahy, rozvody vody a  odpadů, při-
pravuje se oprava střešních trámů a vý-
měna krytiny.

Rekonstrukce domu pro seniory 
v ul. K Cihelně
V  projektové fázi je nyní rekonstruk-
ce domu pro seniory v  ul. K  Cihelně  
č.  p. 51. Zateplená fasáda sice evokuje 
dojem zrekonstruované budovy, sou-
časný stav budovy však nevyhovuje 
současným požadavkům na komfortní 
a bezbariérové bydlení. Náš záměr tedy 
spočívá ve změně dispozic u  jednotli-
vých bytů za účelem vytvoření vlastní 
koupelny a  WC pro každou bytovou 
jednotku (některé byty mají WC a kou-
pelny na chodbách). Z  toho vyplývají 
nové rozvody vody, kanalizace, topení, 
elektřiny. Součástí rekonstrukce je nové 
schodiště a bezbariérový přístup do dal-
ších pater, který bude zajištěn výtahem. 
Městská část na základě žádosti obdrže-
la dotaci od magistrátu hl. m. Prahy ve 
výši 8 mil. Kč.

inzerce

www.tichyuklid.cz   |   +420 601 368 944
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Čakovická vlečka
V březnu započala nultá etapa opravy vleč-
ky v městské části Čakovice do bývalého 
cukrovaru, která v budoucnu umožní pro-
dloužení železniční linky S34 k  novému 
čakovickému sídlišti za zámeckým par-
kem. Základní opravu trati provádí společ-
nost Hans Wendel v hodnotě 5,7 milionu 
a měla by být dokončena ještě v letošním 
prvním pololetí. Rekonstrukci čakovické 
vlečky podporuje pražský magistrát. Rada 
hlavního města v loňském květnu souhla-
sila s  poskytnutím dotace ve výši 20 mi-
lionů korun pro městskou část Čakovice. 
Rekonstrukce zahrnuje nejen opravu tě-
lesa vlečky (nultá etapa), rekonstrukci že-
lezničních přejezdů, ale i výkup pozemků 
pod kolejemi, projekt severního nástupiště 
na vlečce u stanice Praha -Čakovice a pro-
jekt nástupiště u zámeckého parku.

Po opravě vlečky plánuje městská část Ča-
kovice vypsat tendr na projekt nástupišť, 
následovat bude nutné zabezpečení pře-
jezdů přes ulice Jizerská a  Cukrovarská. 
Prodloužení spojů linky S34 na budoucí 
novou konečnou u  zámeckému parku je 
plánováno na rok 2024.

Přestavba železniční stanice Vysočany
Další zajímavostí na naší satalické trati je 
pokračující proměna vysočanského ná-
draží v  rámci stavby Optimalizace trati 
Mstětice – Praha -Vysočany. V dubnu byla 
dokončena demolice staré vysočanské ná-
dražní budovy. Cestující nyní musejí na-
stupovat do vlaků na nově vybudovaných 
provizorních nástupištích, ke kterým byl 
vybudován nový přístup po provizorním 
schodišti západně od původního vstupu. 
Na tuto demolici navazuje etapa realizace 

změny konfigurace kolejiště, kdy postupně 
vzniknou dvě ostrovní a  jedno vnější ná-
stupiště. Nová odbavovací hala začne vzni-
kat v uliční úrovni u rozšířeného podcho-
du z Paříkovy ulice. Stavba nové železniční 
zastávky Rajská zahrada bude v rámci op-
timalizace realizována v příštím roce, letos 
v  přilehlých úsecích probíhají nezbytné 
přípravné práce. Ty jsou mimo jiné i koor-
dinovány s rekonstrukcí silničního mostu 
v ulici Za Černým mostem.

Víkendové rychlíky společnosti KŽC
Doprava
Od posledního dubnového víkendu jsou 
znovu v  pravidelném provozu víkendové 
rychlíky společnosti KŽC Doprava. Spoje 
Lužickohorského a  Kokořínského rych‑
líku zastavují v obou směrech v zastávce 
Kbely a jsou ideální pro turistické i cykli-
stické výlety.

Lužickohorský rychlík jezdí z  Prahy do 
oblasti kolem Máchova jezera a  dále do 
oblasti Lužických hor až do stanice Miku-
lášovice dolní nádraží ve Šluknovském vý-
běžku. V provozu je každou sobotu, neděli 
a státní svátek až do 1. listopadu. Souprava 
je složená z historické motorové lokomoti-
vy řady T 478.1 a klasických kupátkových 
vozů zachovaných v původním provedení 
včetně barového vozu s  výdejním okén-
kem (točené pivo, limo, káva, čaj a drobné 
občerstvení). Z  Prahy -Kbel tento rychlík 
ve směru Mikulášovice odjíždí v  9.16, ve 
zpátečním směru přijede do této zastávky 
v 19.15.

Kokořínský rychlík jezdí z Prahy do ob-
lasti Kokořínska, končí v  městečku Mše-
no. V  provozu je každou sobotu, neděli 
a státní svátek rovněž do 1. listopadu. Spoj 
tvořený motorovou lokomotivou řady 
T 478.1 a  klasickými kupátkovými vozy 
v  původním provedení odjíždí ze Kbel 
v  8.53 a  zpět se vrací v  18.32. Souprava 
má kapacitu 120 míst k  sezení a  zhruba  
20 jízdních kol. Kola, kočárky a zavazadla 
jsou přepravovány v zavazadlovém prosto-
ru jednoho z vozů.

Pavel Hřebík,
předseda dopravní komise

VLAKY A NÁDRAŽÍ v okolí Satalic 
i  VÝLETY dál na sever

SKATEPARK SATALICE
Pod dohledem architektů z U/U Stu‑
dia byl dokončen skatepark u nádraží. 
Zhotovitelem byla společnost Bonidee 
MNG s.r.o. Podle ohlasů návštěvníků 
skateparku se jedná o zdařilé dílo, které 
mohou využívat děti i dospělí. Náš po-
žadavek, aby bylo dodrženo co nejvíce 
volné plochy, se nakonec ukázal jako 
výhoda – prostor je rozlehlý a poskytu-
je dost prostoru pro začátečníky i zku-
šenější borce.

Do budoucna připravujeme 
i školičku pod vedením 
zkušených profesionálních 
skateboardistů!
PŘIJĎTE SE PODÍVAT,
JAK JEZDÍ NAŠI 
NEJLEPŠÍ 
SKATEBOARDISTÉ, 
ČTVRTEK 24. 6. OD 15 HOD.
(Jen v případě velmi nepříznivého počasí se 
akce nekoná.)
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Milí příznivci komunitního centra,
milí sousedi,
díky zlepšení epidemické situace 
a rozvolňování vás s velkou radostí mů-
žeme pozvat na první kontaktní kultur-
ní akce.

O  prázdninách se můžete těšit napří-
klad na tyto akce:

Neděle 20. 6.
Pirátský den
Všechny malé piráty a mořské víly zve-
me na Pirátský den. Děti čeká hledání 
ukrytého pokladu, výtvarná dílnička 
a  skákací hrad. Akce proběhne v  sadu 
před komunitním centrem. V  případě 
deště se akce ruší.

Pondělí 16. 8.
Letní posezení pro seniory
s grilováním
Všechny dříve narozené zveme na od-
polední grilování. Přijďte si po dlouhé 
„covidové pauze“ posedět a  popovídat 
s ostatními satalickými seniory. Odpo-
ledne Vám zpříjemní nejen dobrá spo-
lečnost, ale také dobroty z grilu. Nutná 
rezervace na tel. 605 248 530 či v Klubu 
seniorů.

Středa 18. 8.
Koncert Twisted Rod
Po loňském úspěchu se Twisted Rod 
vrací do Satalic. Kapela to před komu-
nitním centrem rozjede v  rytmu roke-
nrolu 50. let. Doufáme, že vás koncert 
bude bavit stejně jako v  loňském roce 
a počasí nám tentokrát bude přát až do 
poslední písničky. Nebude chybět ani 
občerstvení a doprovodný program pro 
děti.

VSTUP NA AKCE JE ZDARMA.

Všechny akce proběhnou v  souladu 
s vládními nařízeními. Sledujte, prosím, 
aktuální situaci. Bližší a aktuální infor-
mace, pozvánky na další akce najdete na 
www.kcsatalice.cz

4
KOMUNITNÍ CENTRUM
v městské části Praha‑Satalice

KURZY KERAMIKY 
V KOMUNITNÍM 
CENTRU
Keramika pro děti: 
pondělí od 16.30

Keramika pro dospělé: 
pondělí od 17.30
Cena za 13 lekcí 
je 1280 Kč, 
handicapovaní, senioři 
a děti samoživitelů 
640 Kč.

Přihlašování na
kc@satalice.cz

Od prvních krůčků 
na umělé stěně...

www.hosatalice.cz

...po skalní lezení 
a další dobrodružství.

inzerce
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Milí čtenáři,
k dovolené neodmyslitelně patří i dobrá 
kniha. Věříme, že mnozí z vás si do kufru 
přibalí právě knížky z naší knihovny. Pro 
něco ke čtení si můžete přijít i o prázdni-
nách. Během července a srpna bude ote-
vřeno každý čtvrtek vždy od 9 do 11 a od 
15 do 18 hodin. Ať už se s knihami vydá-
te na chalupu, na hory, k moři či na jiná 
krásná místa, doufáme, že vám zpříjemní 
dovolenou.

CO SI PŘIBALIT DO KUFRU? 
TIPY NA PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ.

Pro děti: 
Nehodná zvířátka, Sophie Corrigan
Některá zvířátka mají pověst hrubiánů, 
zlodějů či špindírů. Ne všechna si však ta-
kovou reputaci zaslouží. Kniha vyvrací za-
žité stereotypy a ukazuje pravou tvář (ne)
hodných zvířat. Pokud se do čtení pustíte 
se svými dětmi, slibujeme, že ani vy se při 
čtení nudit nebudete.

Romantika:
Pekárna v Brooklynu, Julie Caplin
Mladá novinářka Sophie se po rozchodu s 
přítelem rozhodne odjet na stáž do Ameri-
ky. Po těžkém rozchodu nemá na lásku ani 
pomyšlení, je naplno ponořená do práce 
novinářky. Ve volném čase pomáhá v malé 
pekárně, ve které se seznámí s šarmantním 
Toddem. Pomůže jí Todd zapomenout na 
zlomené srdce? Nechte se unést na vlnách 
romantického příběhu z pera Julie Caplin, 
od které jste v naší knihovně mohli číst 
Cukrárnu v Paříži či Hotýlek na Islandu.

Hledání Sylvie Lee, James Kwok
Manželé Leeovi po narození dcery Sylvie 
zjistí, že si její výchovu nemohou dovolit, 
a pošlou ji k příbuzným do Nizozemska. 
Když se Sylvie po letech vrátí k rodičům, 
dozví se, že se jim narodila ještě jedna dce-
ra. Poté, co Sylvie jednoho dne zmizí, vydá 
se ji její mladší sestra hledat. Při pátrání 
odhaluje, že Sylvia skrývá bolestná tajem-
ství.

Vaše knihovnice

Loňské putování z  Vinoře do Satalic 
u příležitosti svátku sv. Anny mělo příz-
nivý ohlas, a tak bychom na tuto obnove-
nou tradici rádi letos opět navázali.

Papež František ustanovil počátkem úno-
ra nový Světový den prarodičů a seniorů 
touto promluvou:
„Pozítří, 2. února, oslavíme svátek Uvede-
ní Páně do chrámu, kde dva staří lidé – Si-
meon a  Anna, osvícení Duchem svatým, 
rozpoznali v  Ježíši Mesiáše. Duch svatý 
ještě dnes podněcuje v  seniorech moudré 
myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, ne-
boť chválí Boha a  uchovává kořeny ná-
rodů. Připomínají nám, že stáří je darem 
a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi 
různými generacemi, aby mladým lidem 
předávali zkušenosti života i víry. Na staré 
lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme 
na toto bohatství předávaných a  ucho-
vávaných kořenů. Proto jsem se rozhodl 
ustavit Světový den prarodičů a seniorů, 
který se v  celé církvi bude konat každou 
čtvrtou neděli v  červenci, v blízkosti li-
turgické památky sv.  Jáchyma a  Anny, 

Ježíšových prarodičů. Je důležité, aby se 
prarodiče setkávali s vnuky a naopak, pro-
tože, jak říká prorok Joel, prarodiče před 
svými vnuky sní a  mají vidění, kdežto 
vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, 
jdou dál a prorokují. Právě 2. února slaví-
me setkání prarodičů s vnuky.“

Proto bychom rádi oslavili letošní satalic-
kou anenskou pouť se zvláštním zřetelem 
na seniory a mezigenerační vztahy. Pro-
gram bude připraven na neděli 25.  čer‑
vence v  odpoledních hodinách, s  cen-
trem programu v  Komunitním centru 
Satalice. V  plánu je mimo jiné koncert, 
bohoslužba, divadlo pro děti, dopro-
vodný program pro seniory ve vnitřních 
prostorách Komunitního centra a  letní 
kino. Program vytváříme v  úzké spolu-
práci farností Vinoř, Čakovice a  měst-
ských částí Praha -Satalice, Praha -Vinoř 
a  Praha -Čakovice. Detaily programu 
budou včas oznámeny. Srdečně zveme na 
tuto akci.

Za vinořskou farnost
Antonín Škoch

5
DO KNIHOVNY I O PRÁZDNINÁCH

Satalická pouť ke sv. Anně a 1. Světový den prarodičů 
a seniorů – 25. 7. 2021

DALŠÍ TIPY:
Román oceněný Pulitzerovou 
cenou: Stromy znamenají svět, 
Richard Powers
Bestseller: Kde zpívají raci, 
Delia Owens
Román: Růže sama, Muriel Barbery
Thriller: Tichá smrt, Peter May
Cestopis: Dobrodruh z paneláku, 
Lukáš Matějček
Young adult: Dopisy ztraceným, 
Brigid Kemmerer
Pro děti: Stela a 16 huskyů, Tereza 
Pařízková
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CHVÍLE ZMRAZENÁ V ČASE
O projektu „Věčná“ vznikajícím díky otevřené výzvě CirculUm2020
Je krajina věčná? Jak se mění prostředí 
kolem nás? Nemusíme hned mluvit o eko-
logických problémech, i  když v  současné 
době se člověku tato témata rozsvítí v mysli 
jako rudé vykřičníky téměř okamžitě, po-
kud se začne mluvit o změnách v životním 
prostředí. Svět kolem nás je dynamický 
celek, který jen s obtížemi nasoukáme do 
políček kalendáře.

Projekt „Věčná“ je zaměřen na vnímání 
těchto i malých změn a odlišností stejných 
období různých let. Základní idea vzešla 
z  poněkud odlišného meteorologického 
průběhu loňského roku. Z mého pohledu 
přívětivější teplé měsíce, které nás ušetřily 
dlouhých období tropických veder, dopřá-
ly mnoha rostlinám a  tvorům nečekanou 
možnost bujet. Zaznamenání tohoto „od-
lišného“ stavu bylo jedním z cílů projektu. 
Bohužel i  díky složité situaci, ve které se 
naše společnost ocitla na začátku loňského 
roku kvůli pandemii, nebylo možné projekt 
realizovat v původním termínu. Naštěstí co 
se zvláštností týká, je letošní rok s nejstude-
nějším dubnem za 100 let prozatím srovna-
telně zajímavým.

Vnímání těchto změn je v  projektu „Věč-
ná“ ztělesněné třemi objekty, které by bylo 
možné označit jako průhledné časové 
kapsle. Krychle z epoxidové pryskyřice se 
stanou fyzickými chvílemi zmrazenými 
v  čase. Přímo na vybraných místech na 
území Satalic tak vzniknou rozměrné od-
litky obsahující vzorky flory a svrchní části 
zeminy konkrétního místa a uchovají je pro 
možnost porovnání s  budoucím prostře-
dím. Objekty samotné budou ponechány 
na místě odlití a tím pozorovateli nabídnou 
možnost okamžitého srovnání stejného 
místa v danou chvíli a době vzniku.

Díky odkladu realizace na letošní rok je 
možné projektu vtisknout ještě další aspekt. 
Jednotlivé realizace proběhnou v průběhu 
celého roku, a tak krom odlišných prostře-
dí, zachytí též odlišné roční doby a to jaro, 
léto a podzim – tedy roční doby, které přejí 
rostlinám.

Vybrané lokace se nachází poblíž lesní škol-
ky v blízkosti ulice K Radonicům (původní 
lokace pracovní buňky CirculUm2020), na 
palouku v  Satalické oboře a  na pozemku 
bývalého sadu Rádiovka. Místa jsou zmí-
něna v pořadí, ve kterém budou v průběhu 
roku vznikat jednotlivé realizace. Umístění 
jsou vybrána díky své výrazné odlišnosti, 
a to i přes to, že se nachází na poměrně ma-
lém území. Právě i díky tomu jsou Satali-
ce ideální lokalita. Je zde možné pracovat 
v naprosto odlišných prostředích a přitom 
umístit jednotlivé objekty tak, aby bylo 
možné je snadno během odpolední pro-
cházky obejít, bez toho aby se člověk výraz-
ně vzdálil od zastavěné plochy.

Vendulka Prchalová je absolventkou 
pražské UMPRUM, ateliéru sklo pod ve‑
dením Ronyho Plesla. Jako jedna z mála 
účastníků projektu CirculUm 2020 se 
věnuje objektové formě výstupu přímo 
ve vybrané lokalitě, což je možné propo‑
jit i  s  její předchozí tvorbou. Vendulka 
v  současnosti pracuje na doktorátu ve 
stejném ateliéru na UMPRUM Praha, 
kde získala magisterský titul.

Fotografie: Ondřej Besperát
Fotografování proběhlo v průběhu
natáčení dokumentu o projektech

vznikajících v Satalicích

Autorka v prostoru sadu Rádiovka se sítí krychle odpovídající rozměrem budoucímu odlitku

Detail zachycení divočiny ve zpustlém truhlí-
ku aksamitníků (1. testovací vzorek)

1. Experimentální vzorek vzniklý na začátku projektu v roce 2020

VZNIK PROJEKTU podpořila 
galerie hlavního města Prahy 

v rámci otevřené výzvy umělcům 
CirculUM2020 zaměřené na 
výtvarné zásahy na pražských 

periferiích ve spolupráci 
s organizací neolokator.cz
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BLANK PAGE – Hnízda v Satalicích
Již před dvěma roky, na jaře 2019, jsme vás 
ve zpravodaji oslovili s myšlenkou a dotaz-
níkem k oživení parku u křižovatky ulic Bu-
dovatelská x Trabantská. Našeho záměru se 
pak zhostila společnost Blank Page v rámci 
svého projektu Nahá vesnice a do prostoru 
navrhla designové objekty – dřevěná hnízda, 
která svým originálním řešením zaujmou 
pozornost kolemjdoucích a mohou být vy-
užita i pro návštěvníky Satalic k zábavě a od-
počinku.
Překážkou v realizaci se však, kromě covidu, 
stala plánovaná rekonstrukce komunikace 
Budovatelská, která bohužel stále nebyla za-
hájena. Abychom neumisťovali tyto objek-
ty do prostor, kde bude v příštích měsících 
(snad) probíhat stavební činnost, vybrali 
jsme jiná zajímavá místa – lesopark Arborka 
a sad Rádiovka, kde jim to bude slušet. Na-
konec – jedno skutečné tam můžete potkat 
při vycházce už nyní.

Něco víc o celém projektu na dalších řádcích 
prozradí jeho autor Michal Roman, držitel 
prestižního světového ocenění za design 
a inovace Red Dot Best of the Best a Best in-
novative product, které získal i bez toho, aby 
kdy vůbec design studoval. Je také autorem 
publikace Obec naskrz skrz, která kriticky 
nahlíží na současné samosprávy obcí a měst, 
původce celosvětového patentu tzv.  „chyt-
rých plotů“, zakladatel projektu „mimo měs-
to“.

O smyslu / Michal Roman
Nedávno jsem byl vaší paní starostkou po-
žádán o představení projektu, který budeme 
v letních měsících u vás v Satalicích realizo-
vat. Dovolím  si nejdříve odbočit k  tomu, 
kdo jsem, co dělám a  proč, považuji to za 
důležité. Jsem prostý a  obyčejný člověk, 
stejně jako mnoho z vás. Dříve jsem míval 
neskutečný strach. Zaplacená složenka pro 
mě byla důležitá, co si o mé osobě myslí jiní, 
ještě víc. Zažil jsem vzestupy i pády a moc 
dobře vím, jaké to je v jednu chvíli jezdit lu-
xusním vozem a ve druhé nemít z čeho za-
platit nájem. Žil jsem „spořádaný konzumní 
život“, neuměl si vymezovat hranice, neznal 

sebehodnotu ani sebelásku, stejně jako dr-
tivá většina lidí na této planetě. Díky „ne/
znalosti“ jsem udělal nespočet chyb, některé 
předal generačně dál, jiné úspěšně zopako-
val a  z  některých se dosud nepoučil. Dnes 
je pro mě mnohem důležitějším být lepším 
a  svobodným člověkem s  pevnými morál-
ními zásadami a  integritou. A  i  když jsem 
neustále na cestě, mám pocit, že se už mám 
o co podělit a čím být svým blízkým i světu 
prospěšný. Rád objevuji příležitosti s  lidmi, 
mezi lidmi i sám na sobě a snažím se dnes 
a denně udržet si lidskost a pokoru.

Větší část svého života jsem zcela ne/smy-
slně věnoval marketingu, v další se věnoval 
veřejnému prostoru. Založil Blank Page, 
která byla projektem, jehož původní ambi-
cí byla rekultivace veřejného prostoru pro-
střednictvím designu a zapojením komunity 
do vlastní realizace. Cílem bylo budování 
veřejného prostoru ve zdravé obci, tedy tam, 
kde lidé žijí rádi a jsou také rádi ve vzájemné 
interakci, která jim dává potřebu sounáleži-
tosti, přijetí a lásky. Každá „skutečná“ lidská 
komunita je totiž vždy založena pouze na 
vzájemném fyzickém styku a  interakci více 
„živých“ lidí.

Projekt, připravený před pandemií ve spolu-
práci s paní starostkou Miladou Voborskou, 
bude na dlouhou dobu naším posledním re-
alizačním projektem ve veřejném prostoru. 
Připravili jsme soubor uměleckých instalací, 
skulptur ve tvaru „hnízd“, které mohou slou-
žit stejně dobře k  odpočinku i  kritickému 
zastavení se ve smyslu „Co tím chtěl básník 
říct?!“

Budeme moc rádi, pokud nám s naší posled-
ní instalací budete moci pomoci. Nepůjde 
o nic náročného, instalaci zvládneme během 
víkendu, každý, kdo v ruce udrží aku šrou-
bovák, je srdečně vítán. Společně domluví-
me postup, společně ovlivníme výslednou 
podobu skulptur, společně dílo zrealizuje-
me. Jako komunita. V ideálním případě ko-
munita těch, kteří se na počátku neznají a na 
konci jsou z  nich minimálně sousedé, byť 
z opačné strany městské části. Rádi si s vámi 

popovídáme. O životě, o smyslu, o designu, 
o místě, kde žijete.
Blank Page veřejný prostor definitivně ne-
opouští. Pouze dává novou definici smyslu 
své existence, který dnes spatřuje převážně 
v  pomoci při vytváření zdravých komunit 
lidí ve městech a obcích.

Rodina historicky byla a je „původní a nej-
důležitější společenská skupina“. Pod vlivem 
rodinného působení se vytváří postoj k šir-
šímu personálnímu okolí, k  sobě samému 
i společnosti obecně. Rodina je tak bez zby-
tečného přehánění základ státu.

V  době, kdy je sama rodina ovlivňována 
a  ohrožována individualizací, globalizací 
kapitálu a  konzumním způsobem života, 
který je navíc podporovaný všudypřítomný-
mi médii, je ohrožováno samotné fungová-
ní, nebo spíše nefungování, komunity širší 
v  místě, kde žijeme. Enormní ekonomický 
tlak vyžadující absolutní ekonomickou ak-
tivitu obou partnerů vytlačuje v  rodinných 
prioritách péči o děti i blízké rodinné vztahy. 
V rodině dnes dochází k oslabování skuteč-
ně svobodných rozhodnutí pod tlakem vněj-
ších faktorů. Jak se má taková rodina zapojit 
do komunity, když v roli komunitního lea-
dera mnohde selhává samospráva?
Alarmující. Tomu hodláme věnovat energii. 
Tématům, jako jsou příležitosti pro vznik 
komunit, jak komunity podporovat a  jak 
s  nimi dlouhodobě pracovat, jak zapojovat 
děti do komunitního života a proč je to pro 
každou obec strategicky důležité, jak praco-
vat se seniory a  jejich zapojením do aktiv-
ního komunitního života, jak pomoci aktiv-
ním a přetížené rodině tak, aby byla součástí 
komunity… Témat je nespočet, připravuje-
me smysluplné řešení, která chceme na pod-
zim představit široké veřejnosti.

Pokud nám v létě pomůžete, rádi si s vámi 
o budování „lepšího života“ popovídáme. 
Termín realizace ještě upřesníme, pokud 
se můžete a chcete zúčastnit, napište nám 
prosím jednoduchou zprávu s telefonním 
kontaktem na e ‑mail hello@blankpage.cz, 
děkujeme a těšíme se.



Satalický zpravodaj / červen 2021

www.satalice.cz8

Poslední rok měl velký vliv na celé spor-
tovní odvětví, náš sportovní areál nevy-
jímaje. Přes všechna omezení, překážky 
a zákazy se však vedení Sportareálu po-
dařilo zajistit využití ubytovacích kapacit 
hotelu, a to zejména díky stavebním spo-
lečnostem, které při zajištění stavebních 
prací na stavbách na území MČ (zbroj-
nice, č. p. 59) ubytovaly své zaměstnan-
ce právě ve Sportareálu. Je otázkou, jaká 
bude letošní sezona, která ubytování pro 
turisty či sportovce sice již povoluje, ale 
většina oddílů s plánováním soustředění 
vyčkávala, a  je proto nejisté, nakolik se 
podaří naplnit kapacity hotelu i  sporto-
višť.

Areál je nyní tedy opět otevřen, k  dis-
pozici je 5 tenisových dvorců s umělým 
povrchem lano Wimbledon, 4 antukové 

dvorce, 2 kurty na beachvolejbal, jedno 
fotbalové hřiště s přírodní trávou a jedno 
s umělým povrchem a osvětlením. K dis-
pozici je návštěvníkům také multifunkční 
hřiště s mantinely na florbal a kolečkové 
brusle, hrací prvky pro malé děti a cvičicí 
stroje pro dospělé.

Ubytovací kapacita je 10 pokojů po 
čtyřech až pěti lůžkách s  vlastním WC 
a  koupelnou. Salonek cca  pro 50 osob, 
restaurace, terasa, zahrádka a  výdejní 
okénko.

V 1. patře je možnost pronájmu prostor 
ke školením, seminářům atp.

Všichni jsou srdečně zváni.

Milan Bíško, jednatel

Slavnostní vítání občánků proběhne 
v pátek 18. 6. 2021 od 15.30 v přízemí 
Komunitního centra v  městské části 
Praha‑Satalice, ul. K Rybníčku 8, a po‑
kud bude hezké počasí, tak venku před 
KC.

Prosíme rodiče dětí narozených v  ob‑
dobí od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021, 
kteří mají zájem zúčastnit se slavnost-
ního vítání občánků (jejichž trvalé 
bydliště se nachází na území Městské 
části Praha-Satalice), aby se přihlásili 
u paní Vlčkové, tel.: 286 851 326, mail:   
vlckova@satalice.cz do 11. června 2021 
(v e-mailu, prosím, uveďte: jméno a pří-
jmení dítěte, datum narození dítěte, ad-
resu trvalého bydliště dítěte a telefonní 
kontakt).

Těšíme se na společné setkání!

JAK SE DAŘÍ SPORTAREÁLU SATALICE?

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
v novém termínu

CENÍK HŘIŠŤ 
TJ SK SATALICE

TENISOVÉ DVORCE
Dopoledne: 150 Kč
Odpoledne: 180 Kč

So – Ne: 170 Kč

BEACHVOLEJBALOVÝ kurt: 
180 Kč

FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ
Přírodní tráva: 6 000/2 hod.

Umělá tráva: 3 600/2 hod.

Rezervace – číslo: 721 069 640

Ano, od půlky října usnul hlubokým zim-
ním spánkem. Opičí dráhy, skok přes kozu 
či houpání v kruzích se těžko přenáší on-
-line do obýváku. Občas se objevilo lehké 
procitnutí, hluboké nadechnutí, rychlý 
živý sen. Tato krátká probuzení vedla děti 
většinou do obory na orientační procház-
ku s úkoly.

Každoroční adventní setkání s Mikulášem 
proběhlo formou Cesty za světýlky, která 
provedla děti s  rodiči od kaple sv.  Anny 
přes lesopark do Komunitního centra. Ně-
kterým účastníkům se tato forma dokonce 
líbila více než tradiční veselý mumraj v tě-
locvičně. Je pravda, že bloudění zasněžený-
mi cestičkami, osvětlenými pouze svíčka-
mi a měsícem, mělo něco do sebe.

Velikonoce jsme si připomněli Putováním 
Svatým týdnem za velikonočním zajíčkem, 
který rozdal opravdu hodně čokoládových 
vajíček.

Máme velké štěstí, že pro cvičení a spoustu 
jiných akcí můžeme využívat oboru. Od 
května zde nebo na hřišti u  skautů opět 
cvičíme. A o tom, že už opravdu nespíme, 
svědčí další květnové akce určené pro celé 
rodiny  – výlet SATALICKOU BAŽANT-
NICÍ OD KLADINY KE KLADINĚ. Dle 
mapy s  QR kódy vás dravé a  hravé sovy 
provedou oborou, ve které je kladin oprav-
du hodně.

Od 15. 5. do 30. 5., tedy v době uzávěrky 
zpravodaje, se koná Běh Satalickou obo-
rou. Bohužel má již podruhé individuální 
formu, ale letos jej provázejí doprovodné 
akce. Jsou to velká hra OBORA DOKOLA 
a výtvarná soutěž o nejhezčí plakát běhu.
Šťastný start do léta plného zdraví a spor-
tovní aktivity přejí cvičitelé TJ SOKOL  
SATALICE.

Kateřina Mlčochová

Co dělal Sokol v zimě? Spal?
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Městská část Praha-Satalice přijme zaměstnance na zajištění 
komunálních činností městské části na hlavní pracovní po-
měr 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.

V případě zájmu 
kontaktujte tajemnici
úřadu paní Krejčovou, 
tel. 734108145 nebo 
mailem na 
tajemnik@satalice.cz

HLEDÁME ČLENA 
PRACOVNÍ SKUPINY! 
Možno i na zkrácený úvazek!T ‑Mobile Olympijský běh, 

který se každoročně koná 
na desítkách míst po celém 
Česku, míří opět také do Sa‑
talic. Akce se kvůli vládním 
omezením uskuteční v  ná‑
hradním termínu ve středu 
8.  září  2021. Účastníci se tak 
potkají na startu přesně měsíc 
po zakončení olympijských 
her v  Tokiu. Všichni, kteří se 
chtějí do akce zapojit, se mo‑
hou už nyní přihlásit na www.
olympijskybeh.cz.

„Věříme, že v  září budeme 
moct vyběhnout naplno a v co 
největším počtu běžců. Navíc 
i  spolu s  olympioniky, kteří 
už tou dobou budou zpátky 
z  Olympijských her v  Tokiu, 
a mohou se tak k šíření olym-
pijských myšlenek pohybem 
připojit,“ řekl generální sekre-
tář ČOV Petr Graclík. Cílem le-
tošního T -Mobile Olympijské-
ho běhu bude co nejvíce znovu 
nastartovat sportování dětí 
i  dospělých. Pro všechny do-
spělé běžce je navíc připravena 
motivační novinka  – dřevěná 
medaile pro všechny dospělé 
účastníky, kterou zajistil titu-
lární partner akce T -Mobile.  
„Tímto projektem chceme při-
pomínat, že výhody digitálního 
světa je potřeba využívat uváž-
livě a  žít i  mimo svět onlinu. 
Proto je každý, kdo se závodu 
zúčastní, už teď naším vítězem. 
Mám radost, že právě naše 
medaile ocení a umocní každý 
běžecký zážitek po celé repub-
lice,“ říká Ladislav Báča, ředi-
tel marketingové komunikace 
společnosti T -Mobile Česká 
republika.

Olympijská myšlenka pro-
střednictvím běhu ožívá již 

přes třicet let a  může u  toho 
být každý. Stačí běžecké boty 
a  chuť vyrazit na připravené 
trasy. Po celé zemi se usku-
teční desítky běžeckých akcí 
v  jednotlivých okresech. Mezi 
nimi nebude chybět ani závod  
v Satalicích, který nabídne tra-
su na 5 kilometrů.

Všechny běhy rozmístěné na 
desítkách míst po celém Česku 
budou mít jeden společný cíl – 
odstartovat najednou v 18 ho-
din, a to přímo z éteru Českého 
rozhlasu Radiožurnálu. Všech-
ny běhy se každoročně kona-
jí jako oslava celosvětového 
Olympijského dne, který je zá-
roveň výročím založení Mezi-
národního olympijského výbo-
ru. Do Česka přinesl myšlenku 
Olympijských běhů v roce 1987 
legendární běžec Emil Zátopek.

V rámci T -Mobile Olympijské-
ho běhu účastníci neběží pouze 
pro sebe, část ze startovného 
jde na podporu charitativní 
činnosti České olympijské na-
dace, jež umožňuje sportovat 
dětem ze sociálně znevýhod-
něných rodin. V roce 2020 vy-
brali běžci společně pro Českou 
olympijskou nadaci téměř 500 
tisíc Kč.
Registrace do všech závodů 
probíhají na www.olympij-
skybeh.cz. Startovné začíná 
na 250 Kč. Děti do 15  let běží 
v  rámci regionálních dětských 
závodů za symbolické startov-
né 30 Kč.

Těšíme se na vás!

Šíření olympijských 
myšlenek podpoří běžeckým 
závodem také Satalice
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Vrátíme se zpátky v čase…
Vzhledem k nařízenému lockdownu byla 
uzavřena i naše školka, a  to od 1.  3. do 
9. 4. 2021.

Ale nebojte se, na vaše děti, respektive 
na předškoláky, naše paní učitelky my-
slely a  měly pro ně připravenou „práci“ 
formou distanční výuky. Rodiče i  děti 
takto měli možnost vyzkoušet si nanečis-
to, jak pracují doma „opravdoví školáci“. 
Děti dostávaly emailem zadané úkoly, 
které vypracovávaly, za velké spolupráce 
a podpory rodičů, za což jim všichni moc 
děkujeme!

Velmi si toho vážíme, protože víme, že 
i pro ně byla tato situace velmi náročná.
Po studené zimě jsme tak na dálku při-
vítali jaro a  seznámili jsme se s  tím, co 
se děje v trávě, na zahradě a oslavili jsme 
svátek jara – Velikonoce. Nakonec jsme 
distanční výuku zakončili poznáváním 
domácích a hospodářských zvířat.

Předškoláky jsme v  MŠ přivítali 12.  4. 
s  velkou radostí, ve všech třídách naší 
školky, kde byly děti rozděleny podle hy-
gienických norem a  nařízení vlády. Na-
stalo nám tak povinné období testování 
všech zúčastněných, opět za velké pod-
pory rodičů. Všechny děti vše zvládaly 
bez problémů.

S  předškoláky nás čekal významný ce-
losvětový „Den Země“. Naše školka se 
tak aktivně zapojila do projektu RECY-
KLOHRANÍ, které jsme zahájili sběrem 
odpadků v lesoparku Arborka, kde jsme 
nasbírali čtyři pytle odpadků a další ne-
pořádek, který se nám nevešel rozměrově 
do pytlů. V naší školce jsou dále umístě-
ny (venku, hned u  hlavního vchodu do 
MŠ a  u  výtahu, uvnitř školky) nádoby 
na malé elektro, do kterých můžete nosit 
použité baterie, tonery… Tímto prosíme 
rodiče o  spolupráci v  rámci ochrany ži-
votního prostředí.

Dne 29. 4. si děti mohly vyzkoušet práci 
s různými materiály v polytechnické díl-
ně (akce POLYTECHBUS), ze které byly 
velmi nadšené a odnesly si domů i vlast-
noručně vyrobené dárky.

Měsíc duben jsme zakončili „ČARODĚJ-
NICEMI“. Paní učitelky připravily všem 
dětem (i  dětem, které právě nechodily 
do školky) čarodějnou trasu okolo naší 
školky s  plněním úkolů a  na konci děti 
čekaly diplomy a sladká odměna. Děti si 
tak zkusily skákat jako čarodějnice přes 
oheň, ty odvážnější si sáhly do sáčku 
a snažily se najít pavoučka pro štěstí, létat 
na koštěti… a nakonec se mohly vyfotit 
s čarodějnicí Bertou.

Akci jsme zakončili průvodem v  mas-
kách po Satalicích za velkého nadšení 
a jásotu všech účastníků.

Po uvolnění opatření vlády jsme mohli 
dne 3. 5. 2021 s radostí přivítat všechny 
naše děti ve školce, na které se paní uči-
telky i provozní zaměstnanci naší školky 
moc těšili.
 
V měsíci květnu nás čekají ještě tyto
akce:
• Společné focení dětí po třídách
• Karneval v maskách
• Polytechbus pro děti, které nebyly 
   ve školce
• Zápisy dětí do MŠ
• „Den dětí“ - děti budou mít připravený
   zábavný program, sladké odměny 
   a možná přijde i klaun

Za všechny třídy paní učitelky 
Hanka a Maruška z Koťat

HURÁ, UŽ JSME ZASE VŠICHNI VE ŠKOLCE!

Pro rozveselení místních obyvatel prošel 
ulicemi Satalic maškarní průvod dětí ze 
školky za hudebního doprovodu skvělého 
dudáka Jakuba Kociána. 

Karneval v maskách 12. 5. 2021
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Ve středu 14. dubna ožila naše škola 
hlásky našich budoucích nejmenších 
žáčků, kteří přišli se svými rodiči k 
zápisu. Ačkoli musel být zápis z hygi-
enických důvodů organizačně velmi 
upraven, přesto na děti čekaly neleh-
ké úkoly. Musely pomoci statečnému 
princi vysvobodit princeznu ze spá-
rů draka! Pomáhaly princi s mnoha 
úkoly, které musely být pro záchra-
nu princezny vykonány. Podle barev 
navlékaly poztrácené korálky, u kte-
rých musely princi poradit i s počítá-
ním. Drak měl rád kulturu, proto po-
žadoval také přednes hezké básničky. 
A dokonce se děti naučily číst drakovi 
myšlenky, stačilo jim k tomu jen znát 
první písmenka slov. 

No, a protože se nakonec ukázalo, že 
drak není tak zlý, jak se zdálo, nýbrž je 
jenom nerad sám, nakreslily mu děti 
na rozloučenou obrázek princezny či 
prince, aby mu bylo v jinak pustém 
hradě veseleji. Tím byl splněn i po-
slední úkol, princ si odvážel zachrá-
něnou princeznu a stateční princovi 
pomocníci si šli pro zaslouženou od-
měnu!
     

Mgr. Jarmila Křížková

Jsme moc rádi, že se nám i v době dis-
tanční výuky podařilo prezenčně do 
školy pozvat budoucí žáčky a jejich 
rodiče, kteří naše pozvání rádi přijali. 
Paní učitelky 1. stupně, asistentky pe-
dagoga a vychovatelky ze školní dru-
žiny vše výborně zorganizovaly a za to 
jim patří velký dík. Rodiče si se svými 
dětmi prohlédli naši školu, případně 
využili možnost konzultace se školní 
psycholožkou a logopedkou. 

Důležitým účastníkem zápisu byl náš 
školní mloček – axolotl mexický, který 
bydlí před ředitelnou a jemuž děti vy-
mýšlely jméno. Díky nim teď už víme, 
že máme Čendu.
    

Ing. Daniela Vočadlová

Zápis budoucích 
prvňáčků

Během Velikonoc se žáci IV.B zapojili do 
dobročinné sbírky Balíček pro zdravot-
níka. Jsme moc rádi, že se třídě podařilo 
společnými silami vytvořit několik balíčků 
obsahujících drobnosti a osobní poděko-
vání žáků. Všechny balíčky a poděkování 

putují k zaměstnancům a brigádníkům 
pracujících na covidových odděleních FN 
Bulovka. Alespoň takto můžeme poděko-
vat těm, kteří se o nás starají!

Mgr. Veronika Bačová a IV. B

Když nám paní učitelka řekla, že půjdeme 
do školy, strašně jsem se těšil. Hlavně 
na kamarády.               Teodor

Doma bylo lepší, že jsem mohla vstávat 
později. Do školy jsem chtěla jít kvůli ka-
marádům a naší paní učitelce. Kája

Hodně jsem se těšila, ale i trochu bála, že 
něco nebudu umět.           Gábinka

Moc jsem chtěla zpátky do školy. Když 
jsem zjistila, že půjdeme do školy, měla 
jsem radost. Teď jsem moc, moc spokoje-
ná. A covid společně porazíme!  Sára

Když jsem se měla vrátit do školy, těšila 
jsem se na celou školu, na učení naživo, ale 
hlavně na kamarády.                  Nela

Těšil jsem se do školy, abych viděl kamará-
dy a abych se doučil, co jsem nestihl přes 
covid 19.                                                Tomáš

Když jsem měla jít do školy, strašně jsem 
se těšila, protože se mi stýskalo po mých 
kamarádkách a taky jsem byla trochu ner-
vózní. Chtěla bych být radši ve škole. Koro-
navirus porazíme!                             Terezka

Moc jsem se těšila na celou třídu. A hlavně 
na paní učitelku. Online výuka dobrý, ale 
někdy to vypadne.                             Veru

Moc jsem se těšila do školy na kamarády. 
Ale netěšila jsem se na vstávání a na to, že 
budeme nosit roušky.          Štěpánka

Na online hodiny jsem se netěšila, proto-
že jsem někdy neslyšela paní učitelku. Na 
školu jsem se těšila moc, ale v rouškách ne-
můžeme normálně dýchat.                Nasťa

Když jsem šla do školy, měla jsem divný 
pocit, strašně jsem se těšila na kamarády  
a na paní učitelku.            Gábinka

Mgr. Martina Princová, třídní učitelka III.A

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚKUJÍ
NAŠIM ZDRAVOTNÍKŮM

Děti ze III.A jsou zase spolu ve škole



Satalický zpravodaj / červen 2021

www.satalice.cz12
Vyučovat i  učit se online (doufám, že již 
můžu použít minulý čas) bylo obtížné 
pro všechny. Fyzika v 6. třídách je hlavně 
o seznámení se základními fyzikálními ve-
ličinami. Naše škola je v tomto směru ve-
lice dobře vybavená. Máme měřidla všeho 
druhu a  v  dostatečném množství. Děti si 
tedy mohou vše prohlédnout a vyzkoušet 
samy. Online to samozřejmě nešlo – žád-
né povídání, obrázky ani videa nenahradí 
vlastní zkušenost. Děti si přesto znalosti 
odnesly a  vytvořily opravdu pěkné in-
formační plakátky na téma jedné z  veli-
čin, kterou si samy vybraly. Naštěstí ještě 
máme do konce školního roku trochu času 
všechno vážení, měření, určování objemů 
a hustoty procvičit prezenčně.

Mgr. Janeta Velešíková

Distanční výuka fyziky v 6. třídách

O  své zkušenosti se s  vámi podělí stu-
dentka Kristýna Miholová:

Díky naší škole OA Praha a  programu 
Erasmus+ jsem měla možnost jet na tří-
měsíční stáž do Portsmouthu v Anglii.

Pracovala jsem v  dětské školce/jeslích 
jménem Canoe Lake Nursery, kde se 
starají o  děti od 5  měsíců, až do 3  let. 
Mojí hlavní náplní práce bylo vyplňo-
vání a kontrolování dokumentů a práce 
s počítačem. Měla jsem velké štěstí, jeli-
kož mě všichni v práci uvítali a vytvořili 
pro mě hezké pracovní prostředí.

Moje pracovní náplň se skládala z růz-
ných věcí, které byly zrovna potřeba, 
mohlo to být například, tvoření tabulek 
s informacemi v Excelu, seřazování fak-

tur, vyžadování faktur od firem, zadává-
ní plateb do systému, kontaktování ro-
dičů, tisknutí obrázků pro děti či jejich 
fotky, přestavování nábytku ve třídách, 
vyzdobení tříd, a  tak dále. Každý den 
jsem vyplňovala úrazové dokumenty, 
které si děti za předešlý den způsobily, 
buď samy, anebo jim je způsobili jejich 
spolužáci.

Rozhodně jsem na stáži používala 
spoustu věcí, co jsem se naučila ve ško-
le, anebo na předchozích brigádách. 
Hlavně tedy znalosti práce v  Excelu, 
což se mi velmi hodilo a ulehčovalo mi 
to spoustu práce. Řekla bych, že jsem 
se zlepšila v písemném projevu, jelikož 
jsem musela psát pracovní emaily, a také 
v porozumění a rozpoznávání přízvuků 
cizinců.

Moje ubytování bylo velmi hezké, je-
likož jsem sdílela celé jedno patro se 
svým spolubydlícím, takže jsme v pod-
statě měli vlastní byt, což bylo velmi 
příjemné vzhledem k tomu, že jsme tam 
byli na delší dobu. Ve svém volném čase 
jsem chodila na procházky po městě 
nebo po pláži, cvičit, anebo jsem jezdi-
la s ostatními spolužáky na výlety, takže 
jsem se podívala na víkend do Londýna 
a na Isle of Wight.

Ze školního grantu jsme měli uhrazeno 
ubytování, stravování, letenky a MHD.
Předtím, než jsem odjela na stáž, jsem 
dělala online přípravné kurzy, kde jsem 
vyplňovala testy na různá pracovní té-
mata, např. Práce v kanceláři, a rozšiřo-
vala svoji slovní zásobu.

Jsem moc ráda, že se stáž vydařila, i přes 
koronavirovou situaci, a  že jsem měla 
možnost se stáže zúčastnit, jelikož mi to 
dalo hodně do života a určitě mi to po-
mohlo se ještě více osamostatnit. Určitě 
bych doporučila všem se stáží zúčastnit 
a vycestovat do zahraničí.

Obchodní akademie Praha, s. r. o.,
Praha 9 - Satalice
www.oapraha.cz • 286 857 164

Obchodní akademie Praha, s.r.o. 
i přes nástrahy minulého roku umožnila studentům 
absolvovat zahraniční stáže, hrazené z fondů Evropské unie
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35 let klubu seniorů v Satalicích
Po ukončení rekonstrukčních prací 
v hájovně zde 1. 5. 1986 zahájil svoji čin-
nost Klub seniorů. Od počátku si kladl 
za cíl setkávání satalických občanů v dů-
chodovém věku, a proto měl v hájovně 
k dispozici 3 místnosti. Bylo dohodnuto, 
že se členové klubu budou scházet kaž-
dé pondělí, což se prakticky dodržuje do 
dnešních dnů. A  celá ta léta také klub 
žije pestrým životem. Jsou to zejména 
zájezdy po památkách naší vlasti. Podle 
pečlivě vedených záznamů za těch 35 let 
navštívili naši senioři přes 345 míst 
v naší republice i v zahraničí. Senioři se 
také pravidelně setkávají s naší nejmlad-
ší generací při návštěvách na vystoupe-
ních v prostorách školy, pořádají návště-
vy divadel, koncertů či výstav. I o těchto 
akcích se dočtete v  perfektně vedené 
kronice klubu. Bohužel dnešní korona-
virová doba znemožňuje i klubu seniorů 
již druhým rokem jakoukoliv činnost.

Uplynulo již 35 let od založení klubu pro 
naše seniory, za tu dobu se přestěhoval 
z bývalé hájovny v roce 2005 do nových 
prostor v domě pro seniory v ul. K Ci-
helně, aby se pak v  roce 2018 zabydlil 
v  prostorách Komunitního centra Jiří-
ho Hubače. Mnoho bývalých členů již 
odešlo do většího a  krásnějšího klubu, 
než je ten pozemský, ale smysl činnosti 
zůstává stále stejný. Sejít se s přáteli, jet 
spolu na výlet nebo jít do divadla či na 

koncert anebo se jen tak sejít, popovídat 
si o všem, co člověka trápí nebo mu při-
náší radost, anebo jen tak po sousedsku 
posedět a poklábosit. A i když jste třeba 
mladší ročníky, přijďte se mezi naše se-
niory podívat nebo s nimi jeďte na zá-
jezd. Určitě vás rádi přivítají.

Libor Vrabec, kronikář

Vilém Pruner 
se narodil před 
115 lety, přes-
něji 20.  1.  1916 
ve Vídni v  ro-
dině úspěšné-
ho podnikatele. 
Jeho otec vlast-
nil v  Satalicích 
první továrnu 
na umělé hmoty 
(dnes autoopravny Tezas servis v Panelové 
ulici). V dobách svých studií se náhodou 
dostal k filmu a byl Hugo Haasem obsazen 
do menší role ve filmu Děvčata, nedejte se. 

Od té doby dostával řadu epizodních rolí 
v dalších filmech, jako byla např: Bílá ne-
moc, Zlaté dno, Cesta do hlubin študáko-
vy duše apod. V roce 1945 se ujal vedení 
rodinné továrny, ale po třech letech byla 
továrna znárodněna. Ač vystudovaný 
právník, nemohl svoji profesi vykonávat, 
a  tak se po několika letech vězení vrátil 
oklikou ke kultuře. Pracoval jako tajemník 
Městských divadel pražských, 2 roky pra-
coval jako tajemník Karla Gotta a nakonec 
skončil jako pracovník v  Československé 
televizi. I v těchto letech se objevoval v epi-
zodních rolích ve filmu. Hrál např.:  Kde 
alibi nestačí, Já, spravedlnost, Komedie 
s klikou apod. Zemřel 6. 8. 2010 ve svých 
94 letech.

ŽILI MEZI NÁMI 
‑ Vilém Pruner

V  roce 1966 se díky tehdejšímu MNV 
a TJ Satalice podařilo uspořádat po dobu 
12  dnů filmovou přehlídku na hřišti fot-
balového oddílu. Vzhledem k  tomu, že 
přehlídka byla úspěšná (cca 500 diváků na 
představení), bylo rozhodnuto o  každo-
ročním pokračování. V roce 1968 byl pro 
letní kino zbudován nový areál. Pravidelně 
byl vydáván i program filmové přehlídky. 

Grafickou úpravu filmového programu 
navrhla i místní rodačka – paní architektka 
Milena Kuchtová. V roce 1987, tedy po 21 
ročnících, byla filmová přehlídka zrušena. 
Škoda, že se nezachovaly programy jed-
notlivých ročníků, ale vzhledem k tomu, že 
každý ročník trval 12–14 dnů, tak zde bylo 
promítáno celkem přes 260 filmů a  kino 
navštívilo hodně přes sto tisíc návštěvníků. 

Libor Vrabec, kronikář

55 let od první filmové přehlídky v Satalicích

Letní kino v roce 1968 v místech dnešního vchodu do Sportareálu
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NEKTARODÁRNÉ BIOPÁSY V NAŠEM OKOLÍ
Věděli jste, že v okolí Vinoře, Kbel, Satalic, 
Čakovic, Miškovic a Třeboradic je vyseto 
60 hektarů nektarodárných biopásů, které 
slouží jako úkryt pro hmyz a  zdroj pylu 
pro včely? Jedná se o  projekt zemědělské 
společnosti VIN agro za finanční podpo-
ry Magistrátu hlavního města Prahy, kte-
rý běží od podzimu loňského roku. Tento 
projekt využil pro svoje aktivity také tým 
ekologie hmyzu na Fakultě životního pro-
středí České zemědělské univerzity v Praze 
a bude na něm zkoumat dopad na biodi-
verzitu členovců.

Možná jste si podél cest a silnic všimli dře-
věných kolíků označených reflexním spre-
jem. Nejedná se o hranice nového průmys-
lového areálu ani developerského projektu, 
ale o vyznačení míst, kde se vysévají různé 
směsi, které tvoří zmíněné nektarodárné 
biopásy, a  zároveň slouží jako označení 
výzkumných ploch týmu ekologie hmyzu 
z ČZU. Většina plochy je vyseta konvenční 
zemědělskou technikou, ale téměř hektar 
políček vičence byl vyset ručně. Vičenec 
poskytuje opylovačům velké množství 
nektaru a  je rovněž živnou rostlinou kri-
ticky ohroženého modráska vičencového.

 

Celý projekt přináší řadu výhod jak pro 
občany, tak i pro zemědělce a výzkumní-
ky. Lidem, jejichž zahrady a domy souse-
dí přímo s  obdělávanou půdou, přibude 
jakási nárazníková zóna, a  naše technika 
tak nebude jezdit v bezprostřední blízkos-
ti obydlí. Biopásy jsme záměrně seli podél 
cest a  cyklostezek, kde se pohybuje větší 
množství lidí. Nektarodárné biopásy také 
podporují biodiverzitu v krajině a posilují 
schopnost půdy zadržet vodu. Velkou ra-
dost mají samozřejmě včelaři.

Pro nás zemědělce je to příležitost jak za-
pojit do rostlinné výroby moderní poznat-
ky, vyzkoušet si nové postupy a naši práci 
adaptovat podmínkám bezprostředního 
styku zemědělství a pražské zástavby, kde 
je důležité ve velké míře zapojovat ekologii, 
ale poučeným a realistickým způsobem.

Odborníkům poskytuje projekt nektaro-
dárných biopásů možnost, jak si výzkum 
ověřit v  praxi. Jak sami říkají: „Vždy se 
přiučíme novým věcem a dostáváme nové 
podněty a pohledy na situaci v zemědělské 
krajině. A ten pohled na realitu ze strany 
hospodařících zemědělců na okraji Prahy 
je velmi přínosný a  obohacující. Ono je 
hezké si něco vymyslet a  vyzkoumat, ale 

realizovat pak konkrétní opatření na kon-
krétním místě v krajině není jednoduché.“

Prosíme všechny obyvatele, kteří se pohy-
bují v  blízkosti těchto pásů, aby je nevy‑
užívali pro procházky a k venčení svých 
psů!!! Ničí se tím poměrně vzácný a  ná-
kladný projekt, který má sloužit pro bez-
obratlé živočichy.

Podívejte se na mapu, kde všude můžete na 
nektarodárné biopásy narazit. Doufáme, 
že pozitivní dopad na krajinu ve vašem 
okolí brzy pocítíte. Pokud byste se chtěli 
o  tom, co děláme, dozvědět víc, sledujte 
naši stránku VIN agro (@vinagropraha) 
na Facebooku, nebo se podívejte na www.
vinagro.cz.
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Naše tipy pro letošní léto
Neváhejte prozkoumat náš internetový obchod ☺

IInntteerrnneettoovvýý  oobbcchhoodd  ss vvíínneemm  aa  ddeelliikkaatteessaammii

KKoommpplleettnníí  ssoorrttiimmeenntt  aa  oobbjjeeddnnáávvkkyy  nnaa

www.vinotekasatalice.cz
Zboží doručujeme zdarma na území městské části Praha-Satalice, a to do 24 hodin od objednání 

a v pracovní dny. Platba v hotovosti, bankovním převodem nebo platební kartou.

Cuvée letní víno 2020 
(Vinařství Sedlák). Zemské 
suché víno

165,- Kč
Cuvée letní rosé víno 
2020 (Vinařství Sedlák). 
Zemské polosuché víno

Muškát moravský 
FRIZZANTE (Vinařství Šalša). 
Perlivé víno polosuché

195,- Kč 195,- Kč
Zweigeltrebe rosé
FRIZZANTE (Vinařství 
Šalša). Perlivé víno 
polosladké

195,- Kč

Muškát & Müller 
FRIZZANTE (Vinařství 
Sedlák). Perlivé víno, 
polosuché

125,- Kč
Zweigeltrebe Rosé 2018, 
pozdní sběr (VINOPA). Rosé, 
suché víno

265,- Kč
Hibernal, výběr z hroznů 
2016 - Kristovy poklady 
(Vinařství Krist). Bílé, suché

Zweigeltrebe ROSÉ 2019 
(Vinařství Veselý). Rosé
zemské víno,  polosladké

139,- Kč 139,- Kč
Pálava 2020 (Vinařství 
Veselý). Bílé zemské víno, 
polosladké

169,- Kč

Veltlínské zelené 2018, 
pozdní sběr (Vinařství 
Žůrek). Bílé, suché víno

165,- Kč
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inzerce

 Výdejna FWC

  Výdejna, areál Kbely, hala č. 3   Objednávejte na čísle 702 142 968  

  Mladoboleslavská 1121   nebo na vydejna@foodwaycatering.cz

 Každý 11. oběd zdarma. Rozvoz jídla do firem.

 Denní nabídka na foodwaycatering.cz/výdejna

 Týden knedlíků 
 21.–25. 6.
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