
číslo 28/ září 2021 www.satalice.cz

Satalický zpravodaj

Letošní léto tomu sice nenasvědčovalo, větši‑
na vědců se však dlouhodobě přiklání k teo‑
rii, že projevy změny klimatu budou čím dál 
patrnější i  na území České republiky. Méně 
sněhu, více deště v zimních měsících, v  létě 
pak intenzivní teploty a  dopady na život ve 
městech, zemědělství a  přírodu. Zastupitelé 
hlavního města Prahy proto na svém květ‑
novém jednání schválili klimatický plán do 
roku 2030. Praha se tak stala prvním městem 
v  České republice, které má návrh konkrét‑
ního a detailního plánu, jak se vypořádat se 
změnou klimatu.

V  rámci dodržení klimatického závazku 
bude nutné přijmout mnoho opatření, mezi 
69 základních patří mimo jiné lepší využí‑
vání energie a  zapojení jejích alternativních 
a obnovitelných zdrojů, snížení emisí z auto‑
mobilové dopravy vč. MHD, cirkulární eko‑
nomika, lepší hospodaření s vodou i odpady, 
výsadba zeleně, odstraňování tepelných mos‑
tů atd. Připojí se i městské části, které budou 
moci čerpat finanční zdroje z  evropských 
i národních fondů a postupně se zasadit o to, 
aby se zvýšila kvalita života a životního pro‑
středí na celém území hlavního města Prahy.

Městská část Praha ‑Satalice reagovala na 
možnost čerpání dotací pro klimatická opat‑
ření prvními dvěma žádostmi na projekty, 
které již měla připravené. První žádost byla 
zaměřena na výsadbu aleje v  místě bývalé 
úvozové hluboké cesty ze Satalic do Kbel, 
severně od přistávací dráhy, v  návaznosti 
na komunikaci K  Lindě. V  místě výsadby 
aleje je již nyní biopás osazený travou. Alej 

bude tvořena několika druhy stromů (javor 
babyka, jeřáb břek, hloh jednosemenný), 
které jsou odolné, tvoří nižší koruny a  jsou 
obvyklé v českém prostředí. Další propojení 
mezi městskými částmi umožní bezkolizní 
pohyb obyvatel mimo vytížené komunikace, 
usnadní pohyb v intenzivně obdělávané kra‑
jině a v neposlední řadě poskytne domov pro 
drobné živočichy. Stromy budou vysazeny již 
letos na podzim.

V  druhé žádosti jsme se zaměřili na oblast, 
která je v současné době využívána jako za‑
hrádkářská kolonie a  kde na nejvzdáleněj‑
ší oddělené části pozemku 930/2 o  rozloze 
14 846 m2 probíhá změna územního plánu ve 
prospěch výstavby pietního parku s urnovým 
hájem. Nájemníci mají velmi omezený zdroj 
vody a v důsledku výrazného sucha v posled‑
ních letech jsou jedinou vhodnou variantou 
zálivky do budoucna jímací vrty s využitím 
podzemní vody (studny). Jímací vrt bude 
k dispozici pro všechny nájemce, kteří se zde 
věnují zahrádkářské činnosti, i školským za‑
řízením, která na pozemcích působí – Lesní 
školka Satalice pod hnutím Brontosaurus 
a   Základní škola Heřmánek. Na tyto pro‑
jekty získala MČ Satalice dotaci ve výši  
800 000 Kč.

V  příštím roce bychom rádi využili někte‑
ré pozemky na založení louky a  květinami 
osázeli travnaté ostrůvky podél komunikací, 
vytvořili tzv. dešťovou zahradu, v některých 
objektech využili alternativní zdroje vytápě‑
ní atd. Těšíme se i na vaše případně náměty.

PRAHA SCHVÁLILA
KLIMATICKÝ PLÁN

Milí sousedé,
určitě se shodneme, že 
vzdělání je pro naše životy 
zásadní věc. Nejen proto, 
abychom mohli vykonávat 
své povolání, ale i z toho dů‑
vodu, abychom věděli, jak 
získávat informace o  okol‑
ním světě, umět je rozli‑
šovat, vyhodnocovat a  na 

základě svých zkušeností se rozhodnout, jak je 
využít a jak se zachovat.
Ne že by to bylo jednoduché. Zdrojů informací je 
v poslední době tolik, že si musíme pečlivě vybí‑
rat, a někdy se rozhodovat s odstupem a možná 
i odlišně než naši přátelé, rodina, sousedé. Stano‑
viska můžeme porovnávat a posuzovat, naslou‑
chat těm, kteří vědí víc než my, a  obhajovat to 
svoje. Ale ne násilím, ne hrubými urážkami, ne 
vynucováním si pozornosti. Při dodržení pravi‑
del a nepřekračování norem, která si společnost 
za dlouhá léta fungování nastavila. A to zejména 
na půdě, která má být reprezentantem našeho 
národa.
Všichni víme, že země, kde pečení holubi sami 
létají do úst, neexistuje. Pokud vám někdo slíbí 
rychlé peníze na dovolenou, na kterou nemáte, 
skončíte v dluzích. Pokud si za peníze na nájem 
koupíte mobil, skončíte bez domova. Pokud vám 
někdo nabídne jednu věc za pár korun, za tu dru‑
hou zaplatíte dvakrát tolik. A  když si vybereme 
do čela státu někoho, kdo slíbí a rozdá cokoli, jen 
aby vyhrál, doplatíme na to všichni. Mysleme na 
to, že půjdeme v říjnu rozhodovat o tom, co bude 
dál.
Šťastnou volbu nám všem.

Milada Voborská

SLOVO STAROSTKY

10. 10. od 14 do 18 hod.
Garážový výprodej Satalice

20. 10. od 18 hod. v KC
Beseda s kronikářem L. Vrabcem 

– Satalické továrny

21. 10. od 18 hod. v ZŠ
Flaga končí, co bude po ní? 

12. 11. od 18 hod.
Svatomartinský lampionový průvod 

s překvapením

11. 12. od 15 hod. 
Rozsvícení vánočního stromu v areálu KC

Více informací najdete na vývěskách městské části  
a Komunitního centra, sledujte www.satalice.cz  

a www.kcsatalice.cz i Facebook MČ i KC. 
Termíny akcí se mohou změnit v závislosti 

na aktuální situaci.

POZVÁNKY NA AKCE POZVÁNKY NA AKCE 
optimistická verze 

Satalice získaly dotaci na projekty 800 000 Kč 
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
Dopravní omezení
– most v ul. Za Černým mostem
Rekonstrukce mostu vedoucího z Kyjí‑
‑Hutí na Lehovec probíhá, došlo k vý‑
měně mostního tělesa za nové, nyní 
jsou dokončovány návazné stavební 
práce. Stavba by měla být dokončena na 
přelomu října a listopadu.

Cyklostezka na Vinoř
Asfaltové povrchy byly dokončeny, 
stavba čeká na dopravní značení a  sa‑
dové úpravy (dosadbu stromů), kte‑
ré nebylo vhodné realizovat v  teplých 
letních měsících. Na tuto cyklostezku 
naváže východním směrem cyklostezka 
do Vinoře podél ul. Mladoboleslavská 
a  západním směrem stezka do Kbel. 
Přejezd pro cyklisty přes Mladobole‑
slavskou byl výrazně označen, a  tak 
věříme, že jej budou řidiči respektovat 
a přizpůsobí rychlost jízdy.

Rekonstrukce kulturní památky 
myslivna (hájovna) – Za Kapličkou
Stavba má nově pokrytou střechu, re‑
novují se vstupní dveře a okna, některá 
budou nahrazena replikami. Jsou při‑
praveny rozvody vody a elektřiny, stav‑
ba je zpevněna ocelovými výztuhami.
Stavba probíhá pod dohledem památ‑
kového ústavu.

Rekonstrukce pokojů na apartmány 
ve Sportareálu
Ve dvou hotelových pokojích ve Spor‑
tareálu byly doplněny kuchyňské kou‑
ty, aby pokoje mohly sloužit i  jako 
soběstačné apartmány.

Prořez stromů (ořešáků) a těžba 
padlých stromů v Satalické bažantnici
Během září proběhl plánovaný prořez 
ořešáků na území MČ. Prořez provedla 
odborná firma v  rozsahu nutném pro 
zachování zdraví stromů.
Lesy ČR čistily prostor lesa za zahrád‑
kami směrem k  Radonicům. Vlivem 
větrného počasí a  podmáčené půdy 
došlo k pádu stromů a větví, které byly 
nebezpečně nakloněny nad zahrádky. 
Při návštěvě lesa v nepříznivém počasí 
buďte opatrní.

ZŠ a MŠ
Obě školy zahájily výuku za podmínek 
stanovených ministerstvem zdravotnic‑
tví a  školství. Dobu prázdnin jsme vy‑
užili k  nutné opravě kotelny v  budově 
mateřské školy. Topný systém již potře‑
boval nezbytný zásah, aby mohl kvalit‑
ně fungovat v  zimních měsících, a  to 
výměnu stávajícího prorezlého rozdělo‑
vače topného systému. Součástí opravy 
byla také výměna oběhových čerpadel 
s  elektronickou regulací výkonu, me‑
chanické a  směšovací armatury včetně 
elektropohonů v hodnotě 434.000,– vč. 
DPH.  O novinkách ze základní školy se 
dočtete dále ve zpravodaji.

21. 10. OD 18 HOD. 
FLAGA KONČÍ, CO BUDE PO NÍ?
Nový vlastník pozemků, firma Accola‑
de CZ 50, s.r.o, představí svou vizi vy‑
užití území. Ta spočívá ve vybudování 
dvou velkokapacitních logistických hal. 
MČ vítá možnost představení projektu 
jako jeden ze vstupů do úvah o kon‑
cepci budoucího uspořádání této čás‑
ti Satalic, kde se nyní nachází drobná 
výroba, sportovní plochy, energetika, 
menší sklady a v budoucnu i rezidenční 
bydlení. Změny územně plánovací do‑
kumentace (Územní plán, Metropolit‑
ní plán) je třeba realizovat po zvážení 
všech výhod a nevýhod různých způso‑
bů využití území.

V sobotu 18. 9. si mohli všichni návštěv‑
níci prohlédnout novou budovu hasičské 
zbrojnice. Vedle vystavené techniky a po‑
můcek k  práci dobrovolných hasičů byly 
ve společenské místnosti vystaveny mimo 
jiné i ručně psané kroniky od r. 1898, kdy 
byl sbor založen, nebo získané medaile 
a ocenění. Pro děti byly připraveny doved‑
nostní soutěže i skákací hrad.

Slavnostního odpoledne se zúčastnily 
i sbory okolních městských částí, zástupci 
profesionálních hasičů, starostka a  mís‑
tostarostka městské části a  v  neposlední 
řadě pan farář Stanislaw Góra, který hasi‑
čům požehnal a popřál, aby se ze své práce 
vždy v pořádku vrátili ke svým rodinám.

Dobrovolní 
hasiči v novém 
zázemí
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Možná, že jste si všimli, že v  některých 
ulicích se vedle červené uliční cedule ob‑
jevila ještě modrá. Na této ceduli najdete 
základní informace o  té které ulici, jak 
se jmenovala dříve a  po kom či po čem 
je pojmenována dnes, kolik je v ní domů 
a  jak je přibližně dlouhá (snažil jsem se 
to změřit přesně, ale možná nějaký ten 
centimetr nesedí). Každá cedule obsahuje 
i fotografii, která se vztahuje k názvu uli‑
ce. Ale abyste si nemysleli, že tyto cedule 
najdete všude − zatím se jedná o  takový 
pilotní projekt ulic v tzv. bývalé Nové Vi‑
noři (Bošínská, Drahelická atd.), a pokud 
se vám budou líbit. Rádi budeme pokra‑
čovat i nadále.

Libor Vrabec, kronikář

MODRÉ 
CEDULE 
V ULICÍCH

8. a 9. října 2021: 
VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby proběhnou v  pátek 8.  října od 
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 
od 8.00 do 14.00 hodin, kdy se volební 
místnost uzavře.

Hlasování bude probíhat ve voleb‑
ních místnostech na území celé České  
republiky a ve volebních místnostech 
zřízených při zastupitelských úřadech 
České republiky.

Hlasovat lze i na voličský průkaz v libo‑
volném volebním okrsku na území Čes‑
ké republiky i  v  libovolném zvláštním 
volebním okrsku v  zahraničí. O  volič‑
ský průkaz je třeba požádat osobně 
do středy 6. 10. 2021 do 16.00 hodin.  
Žádosti o  voličský průkaz podané pí‑
semně musí být úřadu doručeny nej‑
později do 1. 10. 2021. Písemná žádost 
musí být opatřena úředně ověřeným 

podpisem voliče nebo doručena v elek‑
tronické podobě zaslané prostřednic‑
tvím datové schránky fyzické osoby 
voliče. Voličské průkazy budou vydá‑
vány nejdříve ve čtvrtek 23. 9. 2021.

V  Satalicích se volby budou konat 
jako obvykle v  jídelně Základní ško‑
ly, K Cihelně 137. Přístup do volební 
místnosti je bezbariérový.

12.  července letošního roku schválila 
Rada hl. města Prahy zahájení projektové 
přípravy elektrifikace významných auto‑
busových linek, k  nimž patří také linka 
č. 201 v úseku Nádraží Holešovice – Čer‑
ný Most. Město tím bude postupně napl‑
ňovat klimatický závazek, připravovanou 
legislativu v  oblasti obnovy vozového 
parku autobusů a rovněž Klimatický plán 
hl. m. Prahy.

Záměr elektrifikace linky č.  201 počítá 
s  vybudováním potřebné nabíjecí in‑
frastruktury, kdy zhruba 58 % z celkové 
délky trasy bude vedeno pod trolejovým 
vedením. Na trase budou pro napájení 
trolejí využity stávající měnírny Trojská 
a  Letňany, další se zvažují v  lokalitách 
Střížkov, v  oblasti Toužimské ulici a  na 
Černém Mostě. Pro uchycení trolejí pak 
budou v co největší míře využívány sto‑
žáry veřejného osvětlení. Do projektu 
elektrifikace linky č. 201 je současně za‑
hrnuto nezbytné 
rozšíření nabíjecích 
kapacit v  garážích 
Klíčov, odkud je 
linka č.  201 převáž‑
ně vypravována. 
Klíčovské nabíjecí 
možnosti vytvoří 
současně potřebnou 
rezervu pro pořízení 
bateriových trolej‑
busů a  elektrobusů 
na další linky v  se‑

verovýchodní části Prahy, o  jejichž elek‑
trifikaci se uvažuje v návaznosti na vznik 
nabíjecí infrastruktury v  oblasti Letňan, 
Čakovic, Kbel a podobně.

Odhadovaná výše nákladů na projekto‑
vou přípravu záměru elektrifikace linky 
201 činí zhruba 18–20 miliónů korun, 
předběžně odhadované náklady na sa‑
motnou elektrifikaci linky jsou vyčísle‑
ny na 600 milionů korun a  dalších 150 
milionů bude stát zřízení nabíjecích ka‑
pacit v garážích na Klíčově. Přesná cena 
realizace záměru bude stanovena až po 
vypracování projektu a následně dále po 
ukončení stavebního tendru. Zbudování 
trolejbusové infrastruktury pro linku 
201 se předpokládá v rozmezí let 2024 
až 2026.

Pavel Hřebík,
předseda dopravní komise

BEZEMISNÍ CESTOVÁNÍ 
− záměr elektrifikace autobusových 
linek se dotkne i Satalic?
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Milí návštěvníci komunitního centra,  
situace začíná být příznivá pro pořádání 
akcí a během léta jsme se tak měli šanci 
potkat na řadě událostí.

Pokud epidemiologická situace dovolí, 
rádi bychom vás během podzimu pozvali 
na následující akce:

Sobota 9. října od 10 hodin
Satalický běh pro spolek
Pes nejvěrnější přítel
V sobotu 9. října od komunitního centra 
odstartuje charitativní běh na podporu 
spolku Pes nejvěrnější přítel, z.s. Veškerý 
výtěžek z akce bude použit na péči o sta‑
ré, nemocné a  týrané psy v péči spolku. 
Trasu dlouhou 4 kilometry můžete běžet 
(i projít) sami nebo se svým čtyřnohým 
parťákem.

10. října od 16 hodin
Dýňobraní
Přijďte si do komunitního centra vydla‑
bat a nazdobit dýni. Kromě dlabání dýní 
se můžete těšit na bohatý doprovodný 
program. Pro zahřátí vás čeká dýňová 
polévka, dospělí se mohou těšit na stánek 
Vinotéky Satalice. Pokud vám na zahrád‑
ce dýně vyrostly, budeme rádi, pokud si 
je na akci přinesete. Dýně však budou 
k dostání i na místě. V případě slunného 
babího léta se akce koná ve venkovních 
prostorách, za chladného počasí v budo‑
vě KC.

11. října od 14 hodin
Beseda o bezpečnosti pro seniory
Seznámit se s  nejnovějšími praktikami 
podvodníků a  zlodějů, získat tipy a  tri‑
ky, jak se jim ubránit můžete 11. října od 
14 hodin. Každý účastník získá jako dá‑
rek důmyslný osobní alarm!

20. října od 18 hodin
Satalické továrny
Přednáška populárního satalického kro‑
nikáře Libora Vrabce o historii a promě‑
nách satalických továren.
Další přednáška je plánovaná na listopad 
a Libor Vrabec se v ní zaměří na Satalice 
v knihách a historických pramenech.

LISTOPAD
Setkání rodičů na rodičovské
dovolené
Od listopadu startujeme pravidelná se‑
tkávání rodičů na rodičovské dovole‑
né. Přijďte se seznámit s  dalšími rodiči 
a dovolte svým dětem se přirozeně soci‑
alizovat. Každé setkání bude doplněno 
o tematickou přednášku s odborníky. Při‑
hlašování na kc@satalice.cz.

25. listopadu
Tvoření adventních věnců
Přijďte se připravit na adventní čas do ko‑
munitního centra. Ve středu 25. listopadu 
si u  svařáku vyrobíme adventní věnce. 
Věškerý materiál je zajištěn. Přihlašování 
na e ‑mailu dilnicky@cerna.sk.

28. listopadu
Tvoření adventních věnců pro děti
O  tři dny později budou v  komunitním 
centru tvořit adventní věnce děti. Přihla‑
šování a další informace opět na e ‑mailu 
dilnicky@cerna.sk.

PROSINEC
4. prosince
Mikulášská dílna
Všechny děti zveme na mikulášskou díl‑
nu, ve které si mohou nazdobit vánoční 
baňky. Na výtvarnou dílnu bude dohlížet 
sám Mikuláš, který šikovné výtvarníky 
odmění drobnou sladkostí. Rezervace 
míst na kc@satalice.cz.

12. prosince
Vánoční dílnička pro děti
Hravé tvoření pro děti s vánoční temati‑
kou. Přihlašování na dilnicky@cerna.sk.

Všechny akce probíhají v  souladu s  ak‑
tuálními vládními nařízeními. Pro další 
a  aktuální informace sledujte náš web 
www.kcsatalice.cz, Facebookové stránky 
Komunitní centrum Satalice či plakáty ve 
vývěskách.

Budeme se těšit na viděnou v  komunit‑
ním centru.
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KOMUNITNÍ CENTRUM
v městské části Praha‑Satalice

KURZY KERAMIKY

O D  4 .  Ř Í J N A  V  K O M U N I T N Í M
C E N T R U  O T E V Í R Á M E  

Cena za 13 lekcí je 1430 Kč. Senioři,
zdravotně znevýhodnění 

a děti samoživitelů 715 Kč.

K U R Z  P R O  D Ě T I  -  P O N D Ě L Í  O D  1 6 . 3 0
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Pro naše malé čtenáře jsme připravili no‑
vou knižní hru s  názvem Lovci diaman‑
tů. Pravidla hry jsou velice jednoduchá,  
za každou přečtenou knihu z níže uvede‑
ných kategorií dostanou děti diamant jiné 
barvy. Po nasbírání diamantů všech barev 
si děti smění diamanty za ceny. Připraven 
je výběr jak pro mladší, tak starší děti. Hra 
začíná 4. října a čas přečíst všechny knihy 
výzvy mají děti do 30. června 2022.

Děti dostanou diamanty 
za knihy z těchto kategorií:
• Kniha, jejíž název začíná na stejné 
   písmeno jako tvé křestní jméno
• Komiks
• Kniha, kterou ti doporučil/a kamarád/ka
• Legrační kniha

• Kniha s trojslovným názvem
• Kniha, která má více než 120 stran
• Dobrodružná kniha
• Kniha, která má v názvu písmeno K
• Kniha autora, od kterého jsi ještě nic 
   nečetl
• Kniha, která má na obálce zvíře

Přejeme malým čtenářům hodně radosti 
při honbě za diamanty.

Vaše knihovnice
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Pojď s knihovnou lovit diamanty. 
ODMĚNA TĚ NEMINE!

Bezplatná právní poradna zajišťova‑
ná Magistrátem hl. m. Prahy ve spo‑
lupráci se studenty Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy je s posunutým za‑
čátkem nového semestru na vysokých 
školách opět otevřena. K  dispozici je 
Pražanům v budově Magistrátu hl. m. 
Prahy v přízemí Škodova paláce (pře‑
pážky č. 7 a 8), a to každou středu od 
14.00 do 16.00 hodin. Pokud to aktu‑
ální epidemická situace dovolí, bude 
rozšířen provoz i na pondělí od 14.00 
do 16.00 hodin. Návštěvu v poradně je 
třeba předem telefonicky objednat na 
čísle 12444. Provoz poradny bude pro‑
bíhat od října 2021.

Studentská právní poradna funguje od 
konce roku 2014, kdy hlavní město po‑
depsalo s pražskou právnickou fakultou 
smlouvu o  spolupráci při její realizaci. 
Pečlivě vybraní posluchači docházejí 
do prostor magistrátu a zájemcům z řad 
široké veřejnosti zde poskytují pod od‑
borným dohledem jednoduché právní 

rady. Mezi studenty je o  stáž v  právní 
poradně velký zájem a celý projekt se se‑
tkal se všeobecně pochvalným přijetím.

Poradna však svou činností nesupluje 
služby poskytované advokáty či notá‑
ři. Studenti zde poskytují kvalifikované 
základní rady pro řešení různých ži‑
votních situací, které mohou klientům 
usnadnit jejich rozhodování. Ovšem 
očekávat řešení složitých kauz zde není 
možné a v takovém případě bude klient 
odkázán na služby advokáta či notáře.

Poradna pomůžeme s  drobnými práv‑
ními záležitostmi, jako například jak lze 
řešit sousedské spory, na co nezapome‑
nout v nájemní smlouvě, jaké náležitosti 
by měla mít závěť či jak vyřešit problém 
ze soužití bytového družstva. Poskytuje 
především právní pomoc ohledně mož‑
ností řešení vzniklé situace, nevyhoto‑
vuje žádná písemná podání ani smlou‑
vy. Klienti by si s sebou do poradny měli 
vzít veškeré dokumenty, které se jejich 
problému týkají.

Bezplatná právní poradna pražského 
magistrátu je opět v provozu

GARÁŽOVÝ 
VÝPRODEJ 
10. října od 14.00 do 18.00 h. 
se koná čtvrtý ročník garážo‑
vého výprodeje. 

Projděte dům, byt, pokoje i sklepy  
a věci, které už nepotřebujete, nedě‑
lají vám radost ani službu, nabídněte 
rovnou mezi vraty dalším zájemcům. 
Prodejte, nakupte a pobavte se se sou‑
sedy!

Více informací najdete na FB stránce 
Garage SALE Satalice. 

K prodeji je nutná registrace na 
www.garagesalecernosice.cz/satalice/  
a to do 8. 10. 2021

Těšíme se na vaše poklady!
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Co je to projekt KlokTex?
Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro 
děti i dospělé
Jde o  charitativní a  ekologický projekt, 
který podporuje především Fond ohro‑
žených dětí Klokánek. I  v  městské části 
Praha ‑Satalice jsou rozmístěné kontejnery 
s  logem klokánka na sběr nepotřebného, 
avšak použitelného oblečení a obuvi. Ode‑
vzdáním takovýchto oděvů, obuvi, textilu, 
ale i hraček do těchto kontejnerů se jejich 
dárci přímo podílí na pomoci jak mate‑
riální, tak hlavně finanční. Více na www.
KlokTex.cz.

V  Satalicích naleznete charitativní kon-
tejnery v  ul. K  Radonicům, Za Nováko-
vou zahradou a od 1. 10. v ul. U Čističky 
u míst pro sběr tříděného odpadu.

„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, 
kteří naši pomoc potřebují. Díky všem 
dárcům oblečení a  obuvi jsme v  rámci 
projektu finančně podpořili charitativní 
organizace částkou převyšující 4 miliony 
korun. Tuto pomoc se budeme i přes ne‑
lehké období snažit nadále navyšovat,“ 
říká Ing.  Pavlína Klementová, jednatelka 
společnosti.

Efektivita klíčem k podpoře
Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejne‑
rů rozmístěných po celé České republice. 
Městská část Praha ‑Satalice se do pomoci 
zapojila již před lety. V rámci projektu se 
musí velmi efektivně řešit provoz celé‑
ho systému, jejich výrobu, svoz a  třídění 
odevzdaného textilu a obuvi, aby náklady 
s  tím spojené, nepřevýšily přínosy celého 
projektu.

Jednou ze zásadních nákladových položek 
je svoz odevzdaného textilu a obuvi. Op‑
timální plánování svozů s ohledem jak na 
rozmístění kontejnerů, tak zejména na je‑

jich naplnění, zásadně ovlivňuje efektivitu 
celého procesu a má přímý dopad do ná‑
kladů projektu.

Vedení projektu KlokTex si pro řešení op‑
timalizace svozů vybralo společnost Sen‑
sority,  s.  r.  o. Každý kontejner je osazen 
čidlem v  rámci inteligentní logistiky, kdy 
přesně víme aktuální naplněnost kontejne‑
rů a díky ní můžeme plánovat naše svozy. 
Díky této spolupráci se optimalizují nákla‑
dy svozu a také se přispívá ke snížení emisí 
díky chytré logistice.

Děkujeme všem, kteří pomáhají.
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KLOKTEX POMÁHÁ ZA POUŽITÍ 
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
O nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech, málokdy se však 
dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým dětem, jako například v projektu KLOKTEX.

Někdy život nejde tak, jak si ho člo‑
věk původně představoval. Důležité je 
ale vědět, že pro tento případ jsou tu 
lidé, kteří vám pomohou. Nezisková 
organizace POHODA pomáhá lidem 
s  mentálním a  kombinovaným posti‑
žením už dvacet let.

Věříme, že dospělí lidé s mentálním zne‑
výhodněním chtějí a  mají dostat šanci 
žít plnohodnotným důstojným životem 
jako běžný občan. Někdy to samozřejmě 
není jednoduché. „Snažíme se o to, aby 
lidé s  mentálním postižením zůstali ve 
svém přirozeném prostředí, ať už se jed‑
ná o rodiny, nebo třeba chráněné bydle‑
ní,“ vysvětluje ředitelka POHODY Lucie 

Mervardová. „Vždy nás zajímá konkrét‑
ní člověk. Všechny sociální služby, které 
poskytujeme, vycházejí z  jeho potřeb, 
zájmů, zálib a schopností a možností.“
POHODA poskytuje několik sociálních 
služeb, které pokrývají různé potřeby 
lidí s mentálním postižením a jejich ro‑
din. Od denního stacionáře, který nabí‑
zí mnoho zajímavých aktivit od pondělí 
do pátku v Praze 4, přes terénní služby 
přímo v rodinách, jako jsou osobní asi‑
stence a odlehčovací služba, až po chrá‑
něné bydlení. „V  našich pěti pražských 
bytech bydlí lidé s  mentálním postiže‑
ním, kteří se neobejdou bez přiměřené 
míry podpory druhé osoby, proto mají 
k dispozici pomoc asistentů. Vše je při‑

způsobeno individuálním potřebám  
každého z nich,“ popisuje Lucie Mervar‑
dová. Služby mohou využívat lidé z celé 
Prahy a okolí, například na Praze 9 má 
POHODA hned 4 klienty.

Klíčovými hodnotami organizace PO‑
HODA, za kterou stojí už dvacet let pra‑
xe, jsou: člověk – respekt – profesionali‑
ta. Víc o tom, co děláme, můžete zjistit 
na našich stránkách www.pohoda ‑help.
cz, kde je v případě zájmů možné se při‑
hlásit k využívání našich služeb.

Martina Houdková

BUĎTE V POHODĚ!
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SATALICKÉ ANENSKÉ PUTOVÁNÍ 2021
Letošní pouť ke sv.  Anně v  Satalicích byla 
ve znamení Dne seniorů a prarodičů, který 
letos ustanovil papež František. Duchovní 
program byl zajištěn jednak v satalické kapli 
sv.  Anny formou vytvořeného posvátné‑
ho prostoru pro modlitbu a ztišení, jednak 
poutní bohoslužbou v  komunitním centru 
Satalice, s  hlavním celebrantem břevnov‑
ským arciopatem Prokopem Siostrzonkem. 
Vzhledem k  nejistotě počasí byla původně 
plánovaná bohoslužba pod širým nebem 
přesunuta do výstavního sálu komunitního 
centra. Nesla se v  srdečném duchu, s  do‑
provodem rytmických písní. Po bohosluž‑
bě byla beseda pro seniory s p. arciopatem 
a s farářem farností Čakovice a Vinoř p. Sta‑
nislawem Górou na téma mezigeneračních 
vztahů, podzimu života a  posledních věcí 

člověka. Měla hojnou účast, nesla se v ote‑
vřené přátelské atmosféře a  zazněla na ni 
i řada osobních svědectví.

Kromě duchovního programu byl připraven 
bohatý kulturní program (2 koncerty, diva‑
dlo pro děti, výstava výtvarných děl a bohaté 
občerstvení v  komunitním centru Satalice, 
občerstvení a koncert na železniční zastávce 
Praha ‑Kbely, občerstvení na nádraží v  Ča‑
kovicích).

Specialitou letošní pouti byl historický pout‑
ní vlak jedoucí po trase Čakovice ‑Kbely‑
‑Satalice, který přilákal řadu „nekostelních“ 
lidí a  železničních nadšenců. Podél trati 
jsme mohli vidět řadu fotografů dokumen‑
tujících průjezd tohoto vlaku.

Z Vinoře se letos do Satalic putovalo po sta‑
roboleslavské poutní cestě k zastávce Praha‑
‑Kbely a následně poutním vlakem do Sata‑
lic.

Na akci participovaly kromě farností Čako‑
vice a Vinoř i městské části Praha ‑Satalice, 
Praha ‑Vinoř, Praha ‑Čakovice a Praha 19.

Za skromnou komunitu satalických farníků 
moc děkujeme za účast všem poutníkům, 
blízkým i vzdálenějším. Těšíme se na setkání 
opět příští rok!

Za satalické farníky
Antonín Škoch
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Po prázdninách jsme přivítali zpátky naše 
děti, které byly plné zážitků, opálené, 
možná i vyšší o pár centimetrů. Do ma‑
teřské školky bylo letos přijato 46 nových 
dětí, tím byla kapacita školky naplněna. 
Umístily se všechny zapsané děti ze Sa‑
talic, děti z okolních městských částí byly 
pro nadpočet zařazeny mezi náhradníky.

Na nejmladší školáčky čekala třída Ku‑
řátka, pro většinu z  nich to byl první 
velký krok do světa, kde už není táta 
s mámou, ale parta stejně starých malých 
kamarádů, plných obav a očekávání: Jaké 
to tam bude? Nebude se mi stýskat? Co 
tam budeme dělat? Nebudu se bát?

Na všechny děti čekaly čisté a  uklizené 
třídy plné krásných hraček a zajímavých 
pomůcek, paní učitelky, připravené po‑
moci dětem nejen v  prvních dnech po 

prázdninách, ale kdykoli to budou potře‑
bovat. Mohou se také těšit na spoustu za‑
jímavých činností, které je jistě zaujmou 
i naučí něčemu novému.

Těšíme se na děti, na jejich rodiče, na 
nadcházejících deset měsíců, kdy společ‑
ně strávíme hodně času.

Přejeme si, aby ten čas byl pro nás pro 
všechny příjemný, užitečný a  plný obo‑
hacujících zážitků.

Za MŠ Satalice
Lenka Janů

KLUCI A HOLKY, HURÁ DO ŠKOLKY 
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR 
V ZŠ SATALICE

Než začal školní rok ….

Ve spolupráci se ZŠ Satalice byl letos poprvé 
uspořádán příměstský tábor. O  organizaci 
se ve druhém červencovém týdnu postaral 
spolek Školní tábor. Současní i budoucí žáci 
1.stupně ZŠ Satalice měli tak příležitost po‑
znat školu i jinak než při vyučování a sezná‑
mit se mezi sebou, ale i s učiteli na 2. stupni, 
kam mnozí z nich příští rok nastoupí. Tábor 
byl tematicky zaměřen na sport a na výuku 
angličtiny.

Mgr. Anya Chalupová, Ph.D.

Jako každý rok se i  letošní prázdniny 
nesly ve znamení revitalizace naší školy. 
Žáci se mohou těšit na nové audiovizu‑
ální vybavení v učebně hudební výchovy 
a ve výtvarném ateliéru. V prvním týd‑
nu byla dokončena instalace interaktivní 
tabule v nové učebně anglického jazyka, 
kterou bude v odpoledních hodinách vy‑
užívat i školní družina.

Týden před začátkem školního roku se 
ve škole sešli všichni zaměstnanci, aby 
školní prostory připravili na běžný pro‑
voz. Paní učitelky, vychovatelky ze školní 
družiny a asistentky pedagoga vyzdobili 
třídy a chodby, přesadili květiny, sezná‑
mili se s novými kolegy a žáky. Všichni 
doufáme, že letošní rok proběhne bez 
dalších omezení.

Ing. Daniela Vočadlová, 
ředitelka školy

V  pátek 27.  8. proběhla tradiční učitel‑
ská vycházka do našeho okolí, tentokrát 
s  přírodovědnou zastávkou na trase do 
kbelského pivovaru v mokřadech u Ctě‑
nického zámku. Zde naši dva členové 
učitelského sboru (přírodovědci Anežka 
Písačková a  Rasťa Švec) ráno nastražili 

sítě pro odchyt ptactva a  překvapili své 
kolegy několika opeřenci. V  sítích jim 
uvízly pěnice hnědokřídlé a černohlavé, 
ale také mistr zpěvu slavík obecný. Popo‑
vídali jsme si o tom, proč se ptáci chytají, 
a následně proběhla ukázka jejich krouž‑
kování. Poté jsme ptáčky s  kroužky vy‑
pustili na svobodu a popřáli jim šťastnou 
cestu na jih.

Mgr. Rastislav Švec, 
přírodopis
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PRVNÍ DOJMY ŠESŤÁKŮVe středu 

1. 9. 2021 
jsme zahájili 
nový školní 
rok 2021/2022

Tento školní rok přišly na druhý stupeň 
tři třídy šesťáků. V prvních dnech se žáci 
seznámili s novými předměty a učiteli, je‑
jichž počet výrazně vzrostl. I když mnozí 
z  nich satalickou školu znají z  prvního 
stupně, musí se nyní adaptovat na odliš‑
né prostředí. Žáci 6. A, 6. B a 6. C se svě‑
řili se svými dojmy, pocity ale i obavami, 
které přinesla tato změna.

Třída 6. A
Na druhém stupni se mi líbí více než na prv-
ním. Jsou tu velice fajn učitelé. A milí spolu-
žáci a spolužačky.

Kateřina Novotná

Druhý stupeň se mi líbí. Moc se mi líbí, že 
se střídají učitelé. Jsem ráda, že máme nové 
spolužáky.

Kateřina Kalčíková

Na druhém stupni se hodně věcí naučím. Už 
druhý den jsem si našla hodně kamarádů. 
Doufám, že ve zbývajících dnech se i hodně 
věcí naučím.

Ester Šírová

Líbí se mi na druhém stupni. I to, že se nám 
střídají učitelé. A máme kratší cestu do třídy.

Daniela Paulová

Na druhém stupni je dobré to, že je o pat-
ro níže a že pořád rotují učitelé. Máme taky 
blízko automaty na jídlo a pití, tělocvičnu, 
fyziku, ateliér a hudebnu.

Tom Wasserbauer

Na druhý stupeň bylo po prázdninách 
těžké přejít. Jsem rád, že chodím do třídy 
o patro níže. Ale jsem zatím zmatený, jak 
je škola veliká.
Adam Eliáš

Přesun z prvního stupně na druhý byl super, 
ale na druhém stupni je to těžké. Taky nám 
přibyli noví žáci a  nové předměty, a  to je 
fajn. Druhý stupeň se mi začíná líbit.

Karolína Uhlíková

Na druhém stupni jsem potkala nové spo-
lužáky, kamarády a učitele. Jsem zvědavá 
na nové předměty. Těším na rozdělení klu-
ků a holek na TV. 

Běla Rachová

Na druhém stupni se mi líbí. Noví učitelé 
jsou hodní. Na druhém stupni je dobré, že 
nemusíme chodit až nahoru s  tím těžkým 
batohem.             Zuzana Žďárková

Na 2. stupni se mi líbí, že nemusím chodit 
do 2. patra. Jsem rád, že máme fyziku. Na 2. 
stupni se mi líbí noví učitelé a nové předmě-
ty. Jsem rád, že přišli noví spolužáci.

Vojtěch Mlejnecký

Na druhém stupni se mi líbí noví učitelé. 
Líbí se mi, že konečně nemusím chodit do 
druhého patra. Jsou tu noví dobří spolužáci.

Tomáš Seifert

Jsem ráda, že na 2. stupni máme milé učite-
le. Je výhoda, že nemusíme chodit do 2. pat-
ra. Jsem ráda, že přišli noví lidé.

Tereza Fűrstová

Líbí se mi, že i když jsem na druhém stup-
ni, tak nemáme odpoledky. Taky je fajn, že 
chodíme o patro níž. A jsem ráda, že přišli 
noví spolužáci.

Adéla Žďárková

Jsem ráda, že na druhém stupni jsou mladí 
učitelé. Také jsem ráda, že jsem v 1. patře. 
Je super, že na tělocvik máme dvě různé uči-
telky.

Ema Vesecká

Na druhém stupni jsou super učitelé. Těším 
se na tělocvik, protože bude rozdělený na 
holky a kluky. Je super, že nemusíme chodit 
do všech schodů. Hned jsem se skamarádila 
s novými žáky.

Adéla Pfefferová

Na druhém stupni se mi zatím docela líbí, 
ale pořád si zvykám na to, že musím chodit 
do prvního patra, a ne do druhého. Učitelé 
a učitelky jsou dobří a hodní. Ale jediné, na 
co se netěším, jsou těžké testy.

David Holubec

Nejsem zvyklý, že jsme v  prvním patře. 
Vadí mi, že nemůžeme na trávu o  velké 
přestávce. Je dobré, že budeme mít na ka-
ždý předmět jiného učitele.

Marek Matoušek

Nevidím žádnou změnu mezi prvním a dru-
hým stupněm. Jiné předměty a  jiní učitelé 
jsou někdy výhoda, ale někdy nevýhoda. 
Vadí mi, že druhý stupeň nemůže na trávu 
při velké přestávce.

Jan Žlebek

Na druhém stupni se mi líbí. Výhodou je, 
že už nemusím chodit tolik schodů. Dostali 
jsme super učitelky a učitele.

Lucie Frýzková

Zvláště slavnostní byl tento den pro 
naše prvňáčky, kteří přišli do školy 
úplně poprvé.

Před školou všechny přítomné uvítaly 
paní ředitelka Ing. Daniela Vočadlová 
a satalická paní starostka Mgr. Milada 
Voborská.

Paní učitelky představily prvňáčky 
všem starším spolužákům. Deváťáci 
vzali své nejmladší spolužáky za ruce, 
aby je odvedli do jejich třídy. V očích 
školáčků se zračila radost, dychtivost, 
ale i obavy.

Co všechno je ve škole čeká? I  tyto 
poslední pochybnosti rozptýlily paní 
učitelky, když prvňáčky osobně přiví‑
taly a předaly jim drobné dárky.

Všem školáčkům přejeme mnoho 
úspěchů ve školních lavicích, aby 
si udrželi chuť poznávat vše nové 
a  spoustu zážitků s  jejich kamarády. 
Rodičům přejeme dostatek trpěli‑
vosti, důslednosti a  mnoho radosti 
z úspěchů jejich dětí.

Mgr. Martina Princová, I.A
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Třída 6. B

Je to zvláštní pocit být na druhém stupni, 
protože jsme tu jako prvňáci. Jsme v prvním 
patře, takže (konečně) nemusíme chodit to-
lik schodů, ale stejně někteří spolužáci stále 
chodí do druhého patra a uvědomí si to až, 
když vyjdou nahoru. Máme mnohem více 
předmětů, víc učitelů a často se stěhujeme ze 
třídy do třídy.

Barbora Procházková

Nejsem zvyklá chodit do prvního patra, 
skoro vždy dojdu na schody do druhého 
a uvědomím si: Tak počkat, já teď chodím 
na druhý stupeň! Líbí se mi gauče před 
ředitelnou, protože tam můžeme čekat na 
učitele, aby si nás vyzvedli do hodin.

Anna Velichová

Myslela jsem si, že zůstaneme ve druhém pa-
tře, ale jsem šťastná, že jsme už na druhém 
stupni a  nemusíme vycházet tolik schodů 
nahoru. Překvapilo mě, že na chodbě v prv-
ním patře není tolik světla jako na chodbě 
prvního stupně. Zároveň oproti prvnímu 
stupni je tady také méně kytek.

Sofia Haburaiová

Na druhém stupni se mi líbí, že jsou tady 
pohovky, na kterých si můžeme třeba číst. 
Ale jsem zmatený z  toho, že chodíme do 
jiného patra. Také se těším na nové před-
měty.

Robert Čermák

Líbí se mi, že už nemusíme chodit o  pat-
ro výš. Na druhém stupni máme na skoro 
každý předmět jiného učitele. Máme i nové 
předměty, např. fyziku a ČASP.

Michal Beneš

Jsem nadšená, protože nás učí víc učitel. 
Taky nemusíme chodit do druhého patra 
až na konec chodby. Máme nové předměty, 
které mě moc baví a jsou zajímavé. Někdy to 
bude nuda, ale věřím že i zábava.

Tereza Latochová

Vždycky, když jdu po schodech nahoru, tak 
zapomenu, že mám jít do prvního patra, 
a  jdu do druhého. Skoro každou přestáv-
ku strávím na gaučích (jsou pohodlné). Je 
dobrý, že máme nejlepší učitelku.

Tomáš Kafka

Mám tendenci pořád chodit do druhého pa-
tra. Zároveň jsem ráda, že už tady na dru-
hém stupni nejsou malí prvňáčci a že je tady 
větší klid. Jsem také zvědavá na nové před-
měty, např. na zeměpis, fyziku a svět práce. 

Jsem ráda i za naší novou třídní paní uči-
telku, po pěti letech je to změna, a za třídu 
(jako místnost) taky.

Markéta Hřebíková

Mám velkou radost, že už chodím na dru-
hý stupeň. Někdy se mi stane, že místo toho, 
abych šla na druhý stupeň, jdu na první. 
Nové předměty jsou super, např. fyzika, dě-
jepis, svět práce, zeměpis, na který se těším 
nejvíc. Jsem také zvědavá na nové učitele, 
jaké budou mít učící metody. Je to pro mě 
velká změna, ale hezká.

Julie Haluzová

Je to super pocit být v 6. třídě. Máme nové 
učitele a nové předměty. Naše třída je v prv-
ním patře. Máme skvělou třídní učitelku.

Matěj Köhler

Je to zvláštní pocit, nové předměty a noví
učitelé. Máme krásnou třídu. Jsem ráda,
že nemusím chodit do druhého patra. Roz-
místění lavic je super.

Alena Svárovská

Třída 6. C

Je to jiné než první stupeň. Sice jsme pořád 
v prvním patře, ale už soutěžíme s ostatní-
mi třídami. Líbí se mi, že už nechodíme na 
velkou přestávku přes šatny.

František Stuchlík

Jsem rád, že už jsem v šesté třídě, máme sice 
hodně učitelek a učitelů, ale je to v pohodě. 
Do školy chodím rád, protože tam mám ká-
moše. A doufám, že si to na druhém stupni 
užiji.

Jakub Herman

Přestup na druhý stupeň byl v  pohodě. 
Máme šest hodin každý den, to je jediná 
špatná věc. Střídá se nám hodně učitelů, to 
je hodně dobré.

David Janda

Šestá třída mi přijde v pohodě až na 6 hodin 
každý den. Předmětů máme hodně, ale urči-
tě to nějak zvládnu. Hodně se mi líbí fyzika 
(prozatím), protože vypadá zajímavě a chyt-
ře. Bude to dlouhý rok, ale podle mě to uteče 
jako voda.

František Řeháček

Minulý rok jsem se přistěhovala do Česka 
a pátá třída pro mě byla těžká. Teď jsem na 
druhém stupni v šesté třídě. Přestup na dru-
hý stupeň byl pro mě lehký a v pohodě. Teď 
máme hodně učitelů a jsou moc hodní. Dou-

fám, že tenhle školní rok bude skvělý a bez 
covidu.

Etela Enhli

Přestup na druhý stupeň proběhl výborně. 
Čekal jsem, že to bude horší, ale nakonec 
se to dalo zvládnout. Je tu spousta nových 
předmětů a na druhém stupni mě to baví.

Tomáš Brzák

Na druhém stupni mi chybí bývalá paní uči-
telka třídní. Štve mě, že máme více učitelek. 
Ale líbí se mi to, že máme hodné učitelky.

Josef Rod

Jsem rád za to, že jsem na druhém stupni. 
Rád bych se příští rok dostal na gymná-
zium. Nejvíc mě baví zeměpis a matema-
tika. Kamarádi jsou dobří, škola mě baví 
a mám hodnou třídní učitelku.

Adam Hrdlička

Na druhém stupni mi se mi líbí, jsou tu nové 
věci. Mám radost, že máme nové předměty. 
Těším se na SP a Informatiku.

Ibrahim Mahmoud

Druhý stupeň zvládám docela fajn, všichni 
učitelé jsou milí a všechny nové předměty 
zvládám. Akorát je to na mě velký stres, 
většinou něco nestíhám, ale jinak se těším 
na další den, kdy budu dál poznávat druhý 
stupeň.

Dalibor Novák

Od přechodu na druhý stupeň jsem moc ne-
očekávala, myslela jsem si, že to bude vlastně 
stejné, jenom rozdílné učivo. Po přechodu se 
ke mně najednou všichni začali chovat mno-
hem dospěleji. Ale když nad tím přemýšlím, 
jsem za to docela ráda, kde jinde bychom se 
osamostatnili.

Zuzana Smižanská

Jsem rád, že jsem na druhém stupni. Učite-
lé jsou dobří a učivo je zatím lehké. Budu se 
snažit, abych měl dobré známky. Doufám, 
že budeme jezdit hodně na výlety.

Ondřej Sklenář

V satalické škole jsem moc spokojená, bála 
jsem se, že budeme mít zlé učitele, ale na-
štěstí jsou všichni moc milí a hodní. Jediné, 
čeho se trochu bojím, je fyzika, ale stejně si 
myslím, že na druhém stupni to bude fajn.

Adéla Nováková
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Vycházka 9. ročníků do Vinoře a Ctěnic 
– 3. září 2021
Vstup do nového školního roku nám 
zpříjemnil páteční výlet do Ctěnic. Obě 
třídy devátého ročníku vyrazily zrána 
pochodem Satalickou oborou směrem na 
Vinoř, do Ctěnic a zpět. Během naší cesty 
jsme mohli obdivovat krásy podzimního 
lesa, vody, pískovcových skal, různě čle‑
nitých cest a památky, například barokní 
kapli svaté Anny v  Satalicích, kostel ve 
Vinoři či oboru na cestě mezi Satalicemi 
a Vinoří. Cílem byl areál zámeckého par‑
ku ve Ctěnicích.

Během cesty jsme narazili i  na mnohá 
nebezpečí a  překážky například v  po‑
době bahna, komárů a  horka. Ty nám 
bránily v našich nelehkých úkolech z dě‑
jepisu a z angličtiny. Cesta by totiž běžně 
trvala asi hodinu, ale v průběhu jsme ve 
skupinkách plnili různá zadání, která se 

vztahovala k místům, kterými jsme pro‑
cházeli. Sbírali jsme informace z turistic‑
kých naučných tabulí, nebo jsme mohli 
použít internet.

Zpáteční cestu jsme si zpestřili zastávkou 
ve Vinoři, kde si někteří koupili občers‑
tvení a  podpořili místní podniky. Tato 
zastávka se poněkud protáhla, a tak jsme 
do Satalic poměrně svižně šli po nové 

cyklostezce. Vycházka byla pohodová, 
vyšlo nám i krásné počasí a výlet jsme si 
všichni užili.

Žáci IX.B – Anna Matrasová, Tereza 
Nováková, Ondřej Kaura, Jakub Vlček, 

Adrian Pecher, Anna Šimáčková, 
Adam Sikora, Lucie Stehlíková,

Eva Belšánová, Natálie Tabačanová, 
Barbora Vrbová

Projekt Ctěnice
Dear Amy,
I am really excited about your coming to 
the Czech Republic! I am going to give 
you a private guide  tour through my 
town and its surroundings. Hopefully, 
you will enjoy that!
So, at first, you must see the Chapel of 
Saint Ann. It is a small baroque chapel 
built in 1714. There are four linden trees 
around the building that have been there 
for 300 years.
It has a big handmade metal door. You 
can find large stained glass windows there 
which are very colorful. Unfortunately, it 
is not opened every day.
 

Another sight that I would love to show 
you is nature reserve Vinoř Park with Sa‑
talice Pheasantry.
This area spreads out from Satalice to Vi‑
noř. This forest is really old, it dates back 
to the 18th century. You cannot find any 
coniferous trees, because there are just 
deciduous trees. This forest is just behind 
my house, so it will take a minute to get 
there. It is also very close to our school, 
so we sometimes go there for practicing 
PE lessons. 
People can find there a very old memo‑
rable oak tree. It’s around 230 years old, 
also it’s a very popular place in this forest.

 Moreover, we mustn´t miss these nice 
small sandstone rocks with carved in‑
scriptions.  You can even see small caves 
and some holes in these rocks. There is a 
big cross with Jesus in front of them. Next 
to these rocks there is a big fish pond with 
a lot of ducks, it looks so romantic!

Projekt třídy IX.A, 
vycházka do Ctěnic
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REPORTÁŽ STUDENTKY OA SATALICE 
o zahraniční pracovní stáži ve Španělsku v Sofia 
Souvenirs, Malaga
Na stáži jsem byla na jihu Španělska ve 
městě Malaga a  byla jsem tam na čtyři 
týdny.

Díky mojí škole OA Praha a  programu 
Erasmus+ jsem měla možnost na tuto stáž 
odletět.

Pracovala jsem v  Sofia Souvenirs, což je 
obchod se suvenýry, který nabízí různé 
druhy suvenýrů s motivy Španělska a Ma‑
lagy. Pracovala jsem tam pouze s majite‑
lem obchodu a někdy jsem byla pomoct 
i ve druhém obchůdku, který patřil jeho 
sestře.

Mými pracovními úkoly byla spousta 
různých aktivit, jako třeba přijímání ob‑
jednávek, kontrola příchozích zásilek, 
vystavování zboží, práce s  kasou, komu‑
nikace se zákazníky, skládání a  rovnání 
triček, vytahování stojanů před obchod, 
rovnání zboží na stojanech, úklid celého 
obchodu i místa před ním i pomoc ve ve‑
dlejším obchodě se stěhováním a kontro‑
lou zásob zboží.

V  mojí práci v  Malaze jsem se přiučila 
malým základům španělštiny, komuni‑
kaci s jinými zákazníky, než na jaké jsem 
zvyklá, trpělivosti a práci s novým typem 
pokladny, na kterém jsem dosud nepraco‑

vala. Nová pro mě byla taková pohodová 
příjemná atmosféra. Co funguje jinak než 
u nás, je to, že tam všichni Španělé chodí 
pozdě a pracují pomalu.

Před odletem do Španělska jsem neumě‑
la španělsky ani slovo, protože se ve škole 
učím němčinu, ale za ten měsíc jsem se 
stihla naučit spoustu základních slovíček, 
které jsem využívala každý den.

Skoro každý den po práci a  obědě jsme 
šli s holkami na pláž nebo k bazénu, kte‑
rý byl v hostelu. Chodili jsme se projít po 
okolí, chodili jsme nakupovat, trávili jsme 
čas i  s  ostatními na společné terase, po‑
stupně jsme si projeli skoro celou Malagu. 
Z  grantu jsme měli hrazené ubytování, 
stravování, MHD i letenky.

Stáž se určitě moc vydařila a  já jsem si 
ji opravdu užila, ten celý měsíc u  moře 
byl úžasný, mohla jsem si tam ode všeho 
i odpočinout a vrátila jsem se do Čech se 
spoustou nové energie.

Dostala jsem v místě mé práce nabídku na 
práci o prázdniny a v Malaze jsem si našla 
i přátele, se kterými jsem v kontaktu.

Anežka Chalupníková

placená inzerce

www.tichyuklid.cz   |   +420 601 368 944
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FOTOGALERIE Z LETNÍCH AKCÍ:
Rozloučení s prázdninami, T‑Mobile 
olympijský běh, Snídaně na peróně 
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10 LET ČINNOSTI KULTURNÍHO 
STŘEDISKA V SATALICÍCH
V roce 1981 byla ukončena rekonstrukce 
prostor bývalého kina na křižovatce (dnes 
Obchodní akademie), a  vznikl tak nový 
sál pro 150 diváků, který měl od počát‑
ku sloužit pro politické a  kulturní akce 
v obci. Podle projektu mého bratra Pavla 
Vrabce jej realizovala firma Universa, kte‑
rá měla provozovnu v Satalicích a kterou 
vedl Josef Ryneš taktéž ze Satalic. Vedou‑
cím střediska se stal pan Bohumil Kavala 
st. Toto středisko uprostřed Satalic mělo 
však pouze 10leté trvání. V roce 1991 bylo 
v  rámci restitucí vráceno majitelům a  ti 
objekt následně prodali manželům Pospí‑
chalovým, kteří tu vybudovali Obchodní 
akademii, jež v Satalicích zdárně funguje 
již 30 let.

Když dnes listuji kronikou kulturního 
střediska, musím uznat, že za deset let 
stihlo pozvat do Satalic velké množství vý‑
znamných osobností z celé šíře kulturních 
oborů, což by dnes bylo asi velmi obtížné.

Z našich hereckých osobností bylo možné 
v  Satalicích vidět např.  Josefa Abrháma, 
Jiřího Bartošku, Josefa Beka, Bohumila 
Bezoušku, Vlastimila Brodského, Jana 
Faltýnka, Františka Filipovského i  jeho 
dceru Pavlínu, Miroslava Horníčka, Mi‑
loše Kopeckého, Vladimíra Menšíka, 
Taťánu Medveckou, Antonína Navrátila, 
Zdenu Procházkovou, Reginu Rázlovou, 
Otu Sklenčku, Jiřího Sováka, Janu Šul‑
covou, Alenu Vránovou, Josefa Vinkláře, 
Stellu Zázvorkovou, Jiřího Šaška a Darka 
Vostřela, mima Jaroslava Čejku, členy Ná‑
rodního divadla Eduarda Hakena, Marii 
Glázrovou, Miladu Šubrtovou, členy sou‑
boru Karlínského hudebního divadla  – 
Karla Fialu a  jeho ženu Věru Vlkovou, 
Pavlu Břinkovou. Z  hudební branže zde 
několikrát vystupovala Ljuba Hermanová, 
Karel Štědrý, Wabi Ryvola, Zorka Kohou‑
tová, Věra Nerušilová a také hudební sku‑
piny Spirituál Kvintet, Brontosauři, Blá‑
totlačky s Tomášem Slámou, skupina Žáci 
bratří Traxlerů, Grošáci, Duo Červánek, 
ale i  Staropražští heoligonkáři, cimbálo‑
vá muzika Kytice, či skupina Kučerovci. 
Nejčastějším návštěvníkem střediska však 
byla skupina Erastus se svojí zpěvačkou 
Jitkou Vrbovou, scéna hostila i našeho bý‑
valého spoluobčana, komentátora Štěpána 

Škorpila s Oldřichem Daňkem nebo Ladi‑
slavem Vízkem.

Jak je vidět, pestrost kulturních pořadů 
byla široká a věříme, že i v Satalicích bude 
časem vybudován důstojný prostor pro 

pořádání kulturních či jiných pořadů pro 
naše občany.

Libor Vrabec, kronikář
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Je to již 30 let, co vznikla obchodní firma 
VELA, která od roku 1998 sídlí v Satali‑
cích. Po svém úspěšném rozjezdu se prá‑
vě do ul. Budovatelská rozhodla umístit 
své obchodní aktivity. Na okraji Satalic 
zakoupila část bývalého pozemku firmy 
Chemoprojekt a vybudovala areál, který 
již při příjezdu do Satalic vítá návštěvníky 
příjemným prostředím. Firma Vela, která 
se specializuje na veškeré železářské zbo‑
ží pro velkoobchodníky, nezapomíná ani 
na maloodběratele, a tak i občané Satalic 
si sem mohou dojít nakoupit potřeby do 
domácnosti: nářadí, zámky, klíče, dveře, 
elektro, malířské i úklidové prostředky, 
ochranné pomůcky a mnoho dalšího.

Přejme tedy společnosti VELA a všem, 
kteří se na jejím obchodním úspěchu po‑
dílí, mnoho dalších let v jejím oboru a ať 
nás i nadále přívětivě vítá při příjezdu do 
Satalic. 

Libor Vrabec, kronikář

30. výročí společnosti VELA

MMěěssíícc       DDaattuumm   DDeenn,,  ččaass       NNáázzeevv  ssttaannoovviiššttěě
ssrrppeenn 77..88..22002211 ssoobboottaa,,  99--1122 ZZaahhrrááddkkáářřůů

zzáářříí 2255..99..22002211 ssoobboottaa,,  99--1122 ZZaa  NNoovváákkoovvoouu  zzaahhrraaddoouu

řřííjjeenn 1166..1100..22002211 ssoobboottaa,,  99--1122 RRáážžoovvaa

řřííjjeenn 3300..1100..22002211 ssoobboottaa,,  99--1122 KK  PPyyrraammiiddccee

lliissttooppaadd 2200..1111..22002211 ssoobboottaa,,  99--1122 KK  HHlluubbookkéé  cceessttěě

PPoozznnáámmkkaa::    ZZmměěnnaa  tteerrmmíínnuu  aa  mmííssttaa  vvyyhhrraazzeennaa

  

RRoozzppiiss  ppřřiissttaavveenníí  BBIIOO  kkoonntteejjnneerrůů  ssrrppeenn  --  lliissttooppaadd  22002211
vv  MMČČ  PPrraahhaa--SSaattaalliiccee

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

ssrrppeenn 2211..88..22002211 ssoobboottaa,,  99--1133 ZZaa  NNoovváákkoovvoouu  zzaahhrraaddoouu

zzáářříí 2255..99..22002211 ssoobboottaa,,  99--1133 RRáážžoovvaa

řřííjjeenn 1166..1100..22002211 ssoobboottaa,,  99--1133 KK  PPyyrraammiiddccee

lliissttooppaadd 66..1111..22002211 ssoobboottaa,,  99--1133 ZZaahhrrááddkkáářřůů

lliissttooppaadd 2200..1111..22002211 ssoobboottaa,,  99--1133 KK  HHlluubbookkéé  cceessttěě

PPoozznnáámmkkaa::    ZZmměěnnaa  tteerrmmíínnuu  aa  mmííssttaa  vvyyhhrraazzeennaa

  

RRoozzppiiss  ppřřiissttaavveenníí  vveellkkoooobbjjeemmoovvýýcchh  kkoonntteejjnneerrůů  IIII..  ppoolloolleettíí  22002211
vv  MMČČ  PPrraahhaa--SSaattaalliiccee
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Od prvních krůčků 
na umělé stěně...

www.hosatalice.cz

...po skalní lezení  
a další dobrodružství.

placená inzerce

 

                         
 KD Letňanka, P- 9 Rýmařovská 651 
                             

        

 Pondělí  zzaačáátteečnnííccii        1199::0000        ppookkrroočiillíí  2200::0000               

   tanečky pro nejmenší od 3 let  Vinoř  

   latin dance , modern dance Vinoř  

latin dance pro ženy    

       Kbely  St - 18:30   Ďáblice Čt - 18:30

  svatební tance       individuální  lekce     

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

 


