
„Metropolitní plán“ je nový územní plán hlav‑
ního města Prahy. Jeho úkolem je navrhnout 
rozvoj obce, tedy metropole, v příštích deseti‑
letích – stanovit, kde se může stavět, kde na‑
opak ne, kde mohou vyrůst byty a které plochy 
jsou vhodné na zalesnění, průmysl, komuni‑
kace atd. Měl by zohlednit požadavky majitelů 
pozemků a  nemovitostí, občanů, samospráv, 
investorů i  státu. Často jsou jejich požadavky 
dost protichůdné, pořizovatel se s  nimi musí 
vypořádat a  vytvořit pokud možno jedno‑
duchá a  srozumitelná pravidla pro všechny 
zúčastněné. Územní plán pak garantuje vlast‑
níkům pozemků to, jak s  jejich nemovitostmi 
bude naloženo, a stanovuje podmínky a limity 
jejich využití. Řídí se jím pak stavební úřady, 
které rozhodují o umístění staveb a  jejich pa‑
rametrech.
Stávající územní plán je platný od roku 1999, 
za tu dobu se Praha výrazně proměnila a jsou 
na její rozvoj kladeny jiné nároky v  souvis‑
losti se společenskými změnami, změnami 
klimatu i  představami obyvatel i  samospráv. 
Metropolitní plán probíhá nyní veřejným pro‑
jednáním  – každý z  občanů Prahy i  zástupci 

různých institucí mohou v  termínu do 30.  6. 
podat své připomínky, s  nimiž se pořizovatel 
(odbor územního rozvoje hl. m. Prahy) musí 
vypořádat.
A proč by vás měl proces pořizování plánu zají‑
mat? Pokud vlastníte v hlavním městě pozem‑
ky, chcete pořídit nemovitost, máte zahrádku 
nebo se budete stěhovat na druhý konec Prahy, 
dozvíte se, co se v daném místě může změnit, 
jak se bude určitá oblast rozvíjet, kde jsou plá‑
novány nové komunikace, školy nebo parky, 
která část Prahy bude rozvojová, a kde naopak 
žádný rozvoj očekávat nemůžete, jaká zástavba 
se chystá a jaké bude mít parametry.
Metropolitní plán je vystaven v Centru archi‑
tektury městského plánování, Vyšehradská 2, 
a zároveň se přibližuje do různých částí města 
v  rámci své tour. Podrobné informace o  tom, 
jak je plán zpracován, jaké jsou principy a jak 
jej připomínkovat, najdete také na webu 
https://metropolitniplan.praha.eu.

Připomínky městské části Praha ‑Satalice bu‑
dou projednány na zasedání zastupitelstva 
21. června.
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Satalický zpravodaj
Vážení a milí sousedé,

dovolte mi popřát vám 
hezké, skoro letní dny, 
příjemnou dovolenou 
a načerpání energie bě‑
hem nejteplejších měsí‑
ců tohoto roku.

A proč úvodník zahajuji přáním, které vět‑
šinou bývá až na konci? Protože se nám tu 
rozmohl takový nešvar  – někteří lidé bo‑
hužel moc nečtou :‑) Doba se proměnila 
a zvyky lidí s ní. Sociální sítě neunesou víc 
než krátká sdělení, tiskoviny se soustředí 
na senzační titulky ve snaze zaujmout a te‑
levize zkracují své formáty, aby udržely di‑
vákovu pozornost. A protože těch negativ‑
ních zpráv bylo v posledních letech trochu 
moc, někteří lidé ve snaze zachovat si své 
duševní zdraví nečtou raději vůbec. Pak 
jim ovšem snadno mohou utéct i  zásad‑
nější informace − třeba že se bude rekon‑
struovat hlavní silnice, nepojedou vlaky, 
probíhají zápisy do škol a  školek  atd. Pro 
tyto situace je tu stále možnost upozorně‑
ní na zprávy z úřadu e ‑mailem přímo do 
vaší mailové schránky nebo SMS zprávou, 
kde uvádíme opravdu to nejdůležitější, co 
by nemělo uniknout vaší pozornosti. Po‑
drobnosti najdete na webu městské části 
v záložce Potřebuji si zařídit…

Anebo si alespoň občas prolistujte Satalic‑
ký zpravodaj, možná budete překvapeni, co 
všechno se v Satalicích děje.

S přáním hezkého léta
Milada Voborská

SLOVO STAROSTKY

10. 6. od 15.00 Vítání občánků
V Komunitním centru Jiřího Hubače přivítáme 
nově narozené občánky, když počasí bude přát, 
tak ve venkovním prostoru. Zveme všechny 
přihlášené děti, narozené od června 2021.

18. 6. od 9 hod. Prague Fireman Race TFA
a Satalický železný hasič Junior
Zdatnost hasičů můžete pozorovat při soutěži 
malých i velkých závodníků po celý den ve 
Sportareálu Praha ‑Satalice (viz str. 10).

22. 6. od 18 hod. T ‑Mobile olympijský běh
Každoroční sportovní soutěž podporující 
olympijskou myšlenku a s ní všechny, kdo 
duší sportují, ale fyzicky nemohou. 
Letos opět v Komunitním centru.

24. 6. Letní kino  
– Tajemství staré Bambitky 2
Před koncem školního roku už mohou být 
i děti trochu déle vzhůru a naladit se na prázd‑
niny. Začátek promítání oblíbené pohádky 
v Komunitním centru, jakmile se zešeří.

2. 9. od 18 hod. Koncert ABBA World Revival 
a oslava narozenin Komunitního centra 
Jiřího Hubače
Po loňském vydařeném koncertu revivalu 
Beatles tentokrát vystoupí neméně populární 
skupina ABBA World Revival. Přijďte strávit 
příjemný večer s legendární taneční hudbou 
a dobrotami z grilu.

Více informací najdete na vývěskách, sledujte 
www.satalice.cz a www.kcsatalice.cz i Facebook 
MČ i KC.

POZVÁNKY NA AKCE ‑ optimistická verze

METROPOLITNÍ PLÁN
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Ve čtvrtek 26. 5. byla veřejnosti poprvé 
po roční rekonstrukci otevřena mysliv‑
na. Jejím novým využitím budou služby 
fyzioterapie a rehabilitace.

Rekonstrukce probíhala pod dozorem 
památkového ústavu, který dbal na za‑
chování technologických postupů a ma‑
teriálů odpovídajících vzniku stavby. 
Z  toho důvodu není ještě dokončena fi‑
nální úprava fasády, která vyžaduje určitý 
čas pro dodržení technologických pod‑
mínek, aby nedošlo k  jejímu narušení. 

Definitivní podobu dostane v  průběhu 
července.
Pro dodržení současných nároků na stav‑
by v souvislosti s klimatickými změnami 
byla vytvořena podzemní nádrž k  zadr‑
žení dešťových srážek a  následně bude 
voda využívána k  zálivce čerstvě osaze‑
né zeleně. Prostranství před budovou je 
upraveno a zpřístupněno nejen čekajícím 
klientům, ale i  návštěvníkům sousední 
kaple sv. Anny a kolemjdoucím.

K  finančnímu zajištění rekonstrukce 
městská část využila dotaci hl. m. Pra‑
hy. Hodnota přestavby dosáhla část‑
ky 12 056 642 Kč. Nad stavbou měli 
dohled autor projektu Ing.  arch.  Jiří 
Šesták a  odborník Národního památ‑
kového úřadu Ing.  arch.  Ondřej Šef‑
ců. Zhotovitelem byla spol. WANDEL 
CZECH,  s.  r.  o. Děkujeme všem, kteří 
pomohli vrátit památce zašlou slávu 
a nasměrovat ji k novému životu.

KULTURNÍ PAMÁTKA MYSLIVNA V NOVÉM

Snažíme se, aby sad Rádiovka měl pest‑
rou škálu využití. Vedle hlavního účelu, 
kterým je pěstování a  sklizeň ovoce ze 
stran široké veřejnosti, je pro nás nemé‑
ně důležité jeho využití k volnočasovým  
aktivitám, a to zejména procházkám, pro‑
jížďkám na kole a odpočinku.

Po důmyslné výsadbě stromků  nízko‑
kmenných a  stromů středního vzrůstu 
ve tvaru rádiových vln, s  odkazem na 
původní určení místa, jsme v  loňském 
roce začali pracovat na prostupnosti úze‑
mí. Nejdříve vznikla mlatová cyklostezka 
a následně byla kůrou vysypaná další část 

cest, které v budoucnu budou také mlato‑
vé. Pokud si návštěvníci vytvoří ještě další 
prošlapané cesty, i  ty následně vybavíme 
novým povrchem. Plánujeme další pro‑
pojení, aby návaznost do okolních měst‑
ských částí byla plynulá a  zokruhovaná 
a  vaše cesty nemusely vést stále stejným 
směrem.

Do prostoru sadu byla umístěna umělec‑
ká díla architektů. Dřevěná hnízda jsou 
nejen hezkým prvkem na dotvoření kra‑
jiny, ale mohou sloužit také jako mobiliář 
k  odpočinku. Kromě dřevěných prvků 
můžete při pozorování okolí nalézt i sku‑
tečná hnízda ptáků ve větvích okolních 
vzrostlých stromů. Prvky navrhla společ‑
nost BlankPage v  rámci svého projektu 
Nahá vesnice. Dalším zajímavým objek‑
tem je panel s květinami zalitými včetně 
zeminy do pryskyřice pro uchování sta‑
rých časů. Rostliny použité v tomto pane‑
lu byly vyjmuty i s kořeny z tohoto sadu 
ještě před jeho revitalizací. Dílo s názvem 
Věčná zhotovila arch. Vendula Prchalová 
v  rámci projektu CirculUM 2020 pořá‑

daného Galerií hl. m. Prahy. Informovali 
jsme o něm ve zpravodaji přesně před ro‑
kem, v červnu 2021.

Během letních měsíců budete mít mož‑
nost posedět v parku v jeho odpočinkové 
zóně, kterou bude tvořit několik gabio‑
nových laviček a  v  horkých měsících se 
schováte před rozpáleným sluncem pod 
dřevěnou pergolu.

Na sklonku léta se sejdeme u první  
satalické sklizně! Sledujte naše webové 
stránky!

SAD RÁDIOVKA A CO V NĚM NALEZNETE
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Několik posledních let na nás doléhají vý‑
kyvy počasí v  souvislosti s  klimatickými 
změnami, na něž upozorňují světové or‑
ganizace. Uvědomujeme si, že je potřeba 
přicházet s  opatřeními, které pomohou 
tuto situaci lépe zvládnout. Hlavní město 
proto přijalo klimatický plán a podporuje 
také související aktivity městských částí, 
na něž každoročně vyděluje finanční pro‑
středky.

Podporu jsme našli u  větších projektů 
s podněty na výsadbu stromů, ať už je to 
lesopark Arborka u  Vysočanské radiály 
nebo nový sad Rádiovka. Každý vysazený 
strom pomáhá snižovat teplotu vzduchu 
a zároveň snížit prašnost, v budoucnu les‑
ní porost pomůže s odcloněním výhledu 
na radiálu nebo průmyslové areály.

V souladu s aktivitami hl. m. Prahy také 
my vysazujeme souvislé aleje, například 
na Vinoř nebo na Kbely.

V letošním roce jsme z dotací hl. m. Prahy 
dokončili vrtanou studni v zahrádkářské 
kolonii, aby nájemci mohli lépe hospo‑
dařit na zahradních pozemcích a byl za‑
jištěn dostatečně silný zdroj spodní vody 
pro využití v  budoucích letech (hloubka 
vrtu 61 m).

V suchých letech jsme na základě doporu‑
čení nechávali trávu na větších plochách 
mimo hřiště a parky vyšší, aby země ne‑
byla v letních měsících vyprahlá. Navíc se 

zde lépe dařilo drobným živočichům nebo 
hmyzu. Jedinou nevýhodou této strategie 
jsou plevele, které se množily a jako nále‑
ty padaly do okolních zahrad. Proto jsme 
letos zažádali o dotaci na kvetoucí louku 
podél štěrkové cesty v lesoparku K Rado‑
nicům, k jejíž realizaci dojde letos v pod‑
zimních měsících. Projekt je podporou 
zachování biodiverzity rostlin i živočichů 
v  obdobích sucha, vláhy v  půdě, ome‑
zením růstu plevele a  v  neposlední řadě 
vznikne v  Satalicích další krásný kout, 
který zpříjemní vycházky po okolí.

Dalšími prvky, které pomáhají zadržet 
vodu v  krajině v  případě přívalových 
dešťů, jsou tzv.  suché poldry. Jeden na‑
leznete v  areálu Komunitního centra Ji‑
řího Hubače, stéká do něj dešťová voda 
ze střechy objektu, dalším příkladem je 
revitalizovaná bývalá požární nádrž. Při 
přeplnění nádrže voda odtéká trubním 
vedením na konec obory, kde byla staveb‑
ně upravena výpusť, aby se potrubí neza‑
nášelo. Úpravu si také vyžádala část po‑
zemku v lesoparku od ul. K Cihelně podél 
stávající zástavby rodinných domků smě‑
rem k budoucí louce. Také zde vlivem ne‑
pravidelných přívalových srážkových vod 
docházelo k  nekontrolovaným odtokům 
do zahrad a  jejich lokálnímu podmáče‑
ní. Nyní je již situace vyřešena trubním 
vedením a  na konci přírodní zasakovací 
jímkou.

Velký vliv na vysoké teploty v  jarním 

a  letním období mají také asfaltové ko‑
munikace. Proto se snažíme v  přírod‑
ních podmínkách o  cesty mlatové, které 
nekumulují teplo a voda v nich zasakuje 
pomaleji a  zůstává v  krajině. Najdete je 
v komunitním centru, v lesoparku K Ra‑
donicům, v  sadu Rádiovka, v  lesoparku 
Arborka a v letošním roce bychom chtěli 
opravit mlatovou cestu podél Satalické 
obory za mateřskou školkou.

V horkých měsících opět omezíme se‑
kání trávy, aby země nebyla vyprahlá. 
Děkujeme za pochopení!

JAK SE VYROVNÁVÁME S KLIMATICKÝMI 
ZMĚNAMI V SATALICÍCH
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KOMUNITNÍ CENTRUM
v městské části Praha‑Satalice

Nouzové ubytování pro maminky 
s dětmi z Ukrajiny
Během měsíce března se jedno patro 
komunitního centra změnilo na nou‑
zové ubytování pro uprchlíky z Ukra‑
jiny. Bydlí u  nás maminky s  dětmi, 
které mají k dispozici sociální zaříze‑
ní, malou kuchyňku a místo na spaní, 
děti i  místo na hraní. Krok po kroku 
se ubytovaným snažíme pomoci se za‑
pojením do běžného života u nás, obě 
maminky i  nejstarší z  dětí jste mohli 
vidět, jak pomáhají pečovat o Satalice. 
Jejich rozhodnutí vrátit se domů ještě 
do léta je však stále živější.

V  návaznosti na ubytování ukrajin‑
ských maminek s  dětmi jsme vyhlá‑
sili sbírku hygienických potřeb a léků. 
Chtěli bychom poděkovat všem dár‑
cům, kteří se do sbírky zapojili. Velice 
nás potěšil váš velký zájem. Uprchlíci 
od svého příjezdu mají zásoby hygi‑
eny a  léků, a mají tak o  jednu starost 
méně. Byli jste štědří, proto, jak jsme 
avizovali, jsme část věcí rozdělili mezi 
ubytované v Satalicích a lidi mimo ko‑
munitní centrum a  charitativní orga‑
nizaci.

V  komunitním centru jsme také ote‑
vřeli kurzy českého jazyka pro uprch‑
líky. Lekce probíhají vždy v  úterý 
a pátek od 17.30 do 19 hodin. Kurz je 
pro nově příchozí z Ukrajiny zdarma. 
O  kurz byl velký zájem a  během pár 
dní se naplnil.

Ukliďme Česko, ukliďme Satalice
V  letošním roce se i  Satalice přida‑
ly k  celorepublikové akci Ukliďme 
Česko. Jarní úklid u  nás probíhal od 
čtvrtka 31. března do neděle 3. dubna. 
V Satalicích se šikovným dobrovolní‑
kům povedlo z přírody uklidit 70 pytlů 
odpadků! Teda, o  70 víme, možná se 
nám někdo se svými nálezy ani ne‑
pochlubil. Díky vaší pomoci zmizely 
z přírody hromady plastů, skla, pneu‑
matiky, barely, zbytky karimatek, oba‑
ly od jídla, oblečení i rozpadlé boty.
Děkujeme, že děláte Satalice ještě hez‑
čím místem a pomáháte přírodě!

První větší akcí po koronavirové pau‑
ze byl dětský karneval. Další větší akcí 
v  KC byla Jarní slavnost plná veliko‑
nočních dílniček a soutěží.

VYBÍRÁME Z PROGRAMU KC

Barmanská show – 27. června od 14.30
Co patří do správně namíchaného 
koktejlu? Jaké jsou postupy u  přípra‑
vy u nejznámějších alko i nealko mí‑
chaných nápojů? Na barmanské show 
v komunitním centru nejen ochutná‑

me, ale také se naučíme připravovat 
koktejly od profesionálů.

Digitální akademie pro seniory
Vždy v úterý 13.30 – 14.45
Přijďte se naučit ovládat tablet nebo 
chytrý telefon do komunitního cent‑
ra. Lekce, ve kterých se postupně na‑
učíte pracovat s  chytrým zařízením, 
budou probíhat vždy v úterý od 13.30 
do 14. 45. První lekce proběhne 30. 8., 
poslední hodina 25.  10. Kromě ovlá‑
dání tabletu se naučíte také základy 
bezpečné komunikace na internetu 
a dostanete tipy na zajímavé aplikace. 
Můžete si přinést vlastní tablet/tele‑
fon nebo vám ho bezplatně zapůjčíme. 
Akademie je vhodná pro úplné začá‑
tečníky. Přihlašování a další informace 
na lifetool@scps.diakonie.cz nebo na 
739 244 858.

Narozeniny komunitního centra
2. září
Oslavte s  námi a  báječnou skupinou 
ABBA revival další narozeniny komu‑
nitního centra. Těšit se můžete na bo‑
hatý program pro děti i dospělé.

Bezplatná právní poradna
4. října
Máte právní dotaz, který potřebujete 
zkonzultovat? Pokud řešíte otázky na‑
kládání s  majetkem, darování, závěti, 
věcných břemen, pronájmů, soused‑
ských vztahů atp., přijďte se bezplatně 
poradit se zkušenou právničkou. Pora‑
denský servis probíhá formou indivi‑
duální právní konzultace s JUDr. Zla‑
tou Kohoutovou. Nutná rezervace 
konzultace na 605 248 530 či na 
kc@satalice.cz

Další informace o akcích komunitního 
centra najdete na www.kcsatalice.cz, na 
Facebooku Komunitní centrum Satalice 
nebo na plakátech ve vývěskách.

CO SE DĚLO NA JAŘE V KOMUNITNÍM CENTRU?
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7:00 − zahájení připrav na palouku
9:00 – rozjíždí se registrace
10:00 – a je to tady, výstřel
(bouchnutí dvou polínek o sebe)
a vybíhají první závodníci!

Děti od 3 do 14  let běžely v  šesti kate‑
goriích. Poslední kategorie byla určena 
rodičům a dětem veteránům. Děti vete‑
ráni jsou děti, které již odrostly dětským 
kategoriím a zůstaly závodu věrné dál. Je 
jich dost a  jsou moc dobré. Asi jim vy‑
tvoříme samostatnou kategorii (v zájmu 
vlastního přežití).

Na start se postavilo celkem 204 zá‑
vodníků, z toho bylo 174 dětí. V cíli na 
každého čekala odměna. To, aby doběh‑
nuvších bylo co nejvíce, si vzal na vlastní 
triko běžec Klokan, který dodával sílu 
těm, které předčasně opustila.

Motto letošního 13. ročníku bylo: „Jsme 
šťastní, že jsme se tu mohli po dvou le‑
tech sejít! Myslíme i na ty, kteří tu s námi 
vždy byli, a už jsou jinde – Milan Písa‑
řík  – pravidelný účastník závodů, Jan 
Piroch  – fotograf závodů a  všeho dění 
v Satalicích.”

Část startovného a celý výtěžek z občer‑
stvení letos věnován nadačnímu fondu 
Krasohled. Peníze budou použity na 
příspěvky na aktivity dětí nevidomých 
rodičů.

Více informací a spoustu fotek naleznete 
na www.behsatalickouoborou.eu. Děku‑
jeme všem účastníkům, pomocníkům 
a v neposlední řadě sponzorům. Těšíme 
se opět za rok!

Za TJ Sokol Satalice a všechny
organizátory Katka Mlčochová
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BĚH SATALICKOU OBOROU 21. 5. 2022 NOC 
SOKOLOVEN 

24. 6. − od 18.00 
na vás budou čekat 

v naší sokolovně 
cvičební stanoviště, opičí 

dráha, test zdatnosti 
a pro hladové před 
sokolovnou oheň 

k opečení čehokoliv, 
co si přinesete. 

Chleba, kečup, hořčice 
budou na místě.

Těší se všichni ze Sokola

SATALICKÁ KNIHOVNA BĚHEM PRÁZDNIN 
NEZAVÍRÁ, pro knížky si můžete přijít každý čtvrtek
Milí čtenáři, knihy si můžete přijít vybrat 
i  během prázdnin. Otevřeno budeme mít 
každý čtvrtek od 9 do 11 a od 15 do 18 ho‑
din. Všechny výpůjčky, uskutečněné po 20. 
červnu, budou mít automaticky prodlouže‑
nou výpůjční dobu až do září. Pokud tedy 
odjíždíte na delší dovolenou, nemusíte se 
bát upomínek.

Přejeme hezké prázdninové čtení!

Český den proti rakovině i v Satalicích
Děkujeme všem, kteří podpořili Český 
den proti rakovině a  přišli si do satalické 
knihovny koupit kytičku měsíčku lékařské‑
ho. V Satalicích se na podporu Ligy proti 
rakovině vybralo krásných 2 160 Kč. Děku‑

jeme! Příští rok bychom se do sbírky opět 
rádi zapojili.

Čtenářská soutěž končí 30. 6.
Gratulujeme všem výhercům!
Na začátku roku jsme pro děti vyhlásili čte‑
nářskou soutěž. Úkolem malých čtenářů 
bylo přečíst deset knih zadaných kategorií. 
Za každou přečtenou knihu dostali čtenáři 
„diamant“, po nasbírání deseti diamantů 
různých barev je mohli směnit za ceny. Děti 
se naučily přemýšlet nad výběrem a vyhle‑
dávat knížky podle zadání. Máme radost, 
že díky soutěži sáhly po knížce i děti, které 
nebyly zvyklé si ve volném čase číst. Gratu‑
lujeme všem čtenářům, kteří zvládli nasbí‑
rat všechny diamanty. A dětem, kterým do 

konce soutěže chybí dosbírat poslední dia‑
manty, přejeme hezké čtení. Soutěž končí 
30. 6.

Už teď přemýšlíme nad další soutěží, kte‑
rou bychom rádi odstartovali v  zimních 
měsících.
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Naše školka se nadále účastní projektu 
Recyklohraní. Je to školní recyklační 
program, který vznikl pod záštitou MŠMT 
České republiky. Jeho cílem je prohloubit 
znalosti dětí v oblasti třídění a  recyklace 
odpadů a  umožnit jim osobní zkušenost 
se zpětným odběrem baterií a  použi‑
tých drobných elektrozařízení. V  budově 
i u vchodu do MŠ jsou umístěny označené 
sběrné nádoby. Musíme pochválit rodiče 
našich dětí, kteří nás stále více v recyklaci 
podporují a  nosí nepotřebné spotřebiče 
z  domova. Jdou příkladem svým dětem 
a to je úžasné.

Každoročně se těšíme na oslavu Dne 
Země, která se i letos konala v Ekocentru 
Prales Kbely. Na děti čekal bohatý pro‑
gram, měly možnost seznámit se životem 
některých zvířat, s koloběhem vody v pří‑
rodě, prohloubily si svoje znalosti o třídě‑
ní odpadu. Podařilo se jim poskládat dře‑
věné puzzle s letokruhy.

S dětmi vyjíždíme i na další akce. V Eko‑
centru Prales mají mnoho zajímavých 
programů, které přirozeně doplňují 
naše školní projekty. Např.  v  programu  
Heboučké ovečky se děti dozvěděly, jak 
se chovají ovečky, proč jsou užitečné a co 
všechno člověku dávají, nakonec si z mě‑
koučké vlny vyrobily malou ovečku. Dal‑
ší program Motýlí louka dětem ukázal 
život lučního hmyzu, především motýlů. 

S  jejich pomocí děti prozkoumaly život 
na louce a  seznámily se s  jejich kamará‑
dy – s pilnými mravenečky nebo lesklými 
broučky. Za zvířátky na farmu se vyjela 
podívat třída Berušek. S farmářem se děti 
vydaly na průzkum stájí, kurníku i  krá‑
líkárny a  seznámily se s  jejich obyvateli. 
Některá zvířátka mohly nakrmit, jiná si 
mohly i  pohladit. Dozvěděly se, co mají 
ráda a co jim naopak škodí a jak se o zví‑
řátka správně starat, aby byla veselá a spo‑
kojená.

Naše školka se také zapojila do projektu 
Ukliďme Česko. Přírodě může pomoci 
každý z nás. Proto jsme se s dětmi v pátek 
22. dubna, v rámci oslav Dne Země, vydali 
uklidit okolí MŠ a Satalickou oboru. Děti 
byly nadšené a spokojené, měly radost, že 
i ony mohou přispět ke zlepšení životního 
prostředí.

Jak se peče chleba a co vše tomu předchá‑
zí, to už naše dětí ví. Ekocentrum Pod‑
houbí přijelo s  projektem ‑ Jak slepička 
pekla chleba. Děti měly možnost vyzkou‑
šet, jak dříve probíhal celý proces pěstová‑
ní a zpracování obilí – orání, setí, sklizeň, 
mlácení, mletí. Prohlédly si jednotlivé 
druhy obilí a  jejich jména si připomenu‑
ly ve známých písničkách. Poté si samy 
smísily těsto, prohnětly ho, vytvarovaly, 
ozdobily a každý si upekl svůj vlastní bo‑
chánek. Na vlastní kůži se tak přesvědčily, 
že bez práce nejsou nejen koláče, ale ani 
chleba.

Na naši zahradu přibyly dva vyvýšené 
záhony. V  jednom pěstujeme bylinky, 
kterými si vylepšujeme polévky nebo po‑
mazánky. Děti vědí, že jsou plné vitamí‑
nů, a proto velice zdravé. Tímto děkujeme 
všem rodičům, kteří nám bylinky daro‑
vali. Na druhém záhonku si postavil do‑
meček malý pohádkový skřítek, který se 
spolu s dětmi stará o rostlinky a bylinky.

V pátek 29. dubna ve školce proběhlo ča‑
rodějnické rejdění. Děti přišly v  převle‑
cích čarodějek, čarodějů i  jiných bytostí 
a  začala bubu show se spoustou legrace. 
Po svačince jsme společně strašidelně vy‑
zdobili hřiště u skautů. Na děti tam čekaly 
soutěže, u ohně si zazpívaly čarodějné pís‑
ně a říkadla. Děti si to báječně užily.

Kromě toho všeho k  nám v  dubnu zaví‑
talo Divadélko Koloběžka s  pohádkou 
o  Ježibabě Kolobajzně. Děti měly také 
možnost zhlédnout pořad o astronautech 
ve sférickém kinu, cestovaly vesmírem 
a  prozkoumávaly nebeská tělesa, zažily 
dobrodružství při objevování krás Země, 
Slunce, Měsíce.

Dny v  naší školce jsou opravdu pestré 
a děti se u nás nenudí. Zpívají, tančí, hrají 
si a dozvídají se spoustu zajímavých věcí 
o  okolním světě. Předškoláci se formou 
hry připravují na vstup do první třídy. 
Spokojené, šťastné a  usměvavé děti jsou 
pro nás tou největší odměnou. A toto vše 
se může realizovat jen za vzájemné spolu‑
práce s našimi rodiči, které si velice váží‑
me a tímto všem moc děkujeme.

NAŠE ŠKOLKA U OBORY
Jaro je v plném proudu a my v naší školce můžeme stále více času trávit na naší krásné školní zahradě. 
Po zimě jsme zahrádku uklidili, přesadili květiny v květináčích. Spoustu aktivit, pokud je to možné, pře‑
nášíme ven. V dětech se snažíme probouzet zájem o živou i neživou přírodu a seznamujeme je s tématy 
ochrany životního prostředí. Používáme atraktivní pomůcky (např. interaktivní tabuli), pracujeme s pří‑
rodninami, recyklujeme materiál při výtvarných činnostech, podporujeme přirozenou zvídavost dětí 
a spolupráci mezi nimi. Velkou výhodou je, že hned vedle školky máme Satalickou oboru. Tato skvělá 
poloha, spolu s krásnou přírodou, která nás obklopuje, dává mnoho podnětů k objevování vztahů a sou‑
vislostí v přírodním prostředí.
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V  úterý 29.  března dopoledne se přišli 
předškoláci z naší školky podívat do ško‑
ly na své starší kamarády.

Před zápisem do první třídy se přesvěd‑
čili na vlastní oči, že se není čeho bát.
Malé děti si prohlédly, jak to v takové tří‑
dě vypadá, co všechno je potřeba k vy‑
učování a co už se starší kamarádi stihli 
naučit.

Všichni společně zpívali, učili se pís‑
menka, zkoušeli počítání.
Prvňáci předvedli své čtenářské doved‑
nosti − přečetli dětem pohádku.

Na závěr nastaly chvíle plné stříhání, le‑
pení a barvení, děti za vydatné pomoci 
prvňáků vyráběly papírové berušky.

Předškoláci mohli v  novém prostředí 
prožít skutečnou školní vyučovací ho‑
dinu.

Vyzkoušeli si, jaké to je být opravdovým 
školákem. Za splněné úkoly dostali list 
„Už budu školák“, který si hrdě nesli do 
mateřské školy.

Věříme, že se předškolákům u nás líbilo 
a  k  zápisu do první třídy nastoupí bez 
obav a s úsměvem.

Mgr. M. Princová, třídní učitelka I.A

PŘEDŠKOLÁČCI NA NÁVŠTĚVĚ 
VE ŠKOLE První dubnový páteční podvečer byl ve 

třídě V.B věnován Noci s  Andersenem, 
která se každoročně pořádá na podporu 
rozvoje dětského čtenářství. Letošní roč‑
ník věnovala V.B významnému českému 
spisovateli Jaroslavu Foglarovi. Celý pod‑
večer se tedy nesl ve znamení Rychlých 
šípů, záhady ježka v kleci a nechyběla ani 
tajuplná procházka po Stínadlech. Za‑
pomenout jsme nesměli samozřejmě na 
čtení a  společně jsme si přečetli vybra‑
nou tvorbu Jaroslava Foglara, která nám 
přiblížila dobu, ve které autor žil a tvořil 
a také klukovská dobrodružství

Mgr. Veronika Bačová,
třídní učitelka V.B

V  květnu jsme se konečně dočkali 
krásného jarního počasí. Sluníčko 
nás ze školních tříd lákalo ven, kde 
všechno kvetlo, vonělo, zpívalo či 
bzučelo. A tomu se nedalo odolat.
Vypravili jsme se tedy na návštěvu do 
hmyzí říše. Spolu s  šikovným lekto‑
rem jsme probádali „prales“ v  Sata‑
lické oboře. Nadzvedávali jsme vel‑
ké kameny a  staré klády, povídali si 
o nalezených tvorech, jejich způsobu 
života a  prostředí, ve kterém se jim 
daří.
Dozvěděli jsme se spoustu zajíma‑
vostí a také jsme si znovu připomně‑
li, jak se v přírodě správně chovat. Byl 
to nádherný a hezky prožitý den.

Mgr. Martina Krejcárková,
třídní učitelka II.A

Dne 26. 4. 2022 jsme se vydali na exkurzi 
do České televize na Kavčích horách, kte‑
rou nám zprostředkoval jeden tatínek.

Mají zde připravenou stálou prohlíd‑
kovou expozici, kterou nás provázel za‑
městnanec, jenž věděl o historii, provozu 
a osobnostech České televize mnoho za‑
jímavého a přidal i několik zážitků z pra‑
covního života.
 
Nejprve nás zavedl do sálu, kde se na‑
cházely kostýmy, filmové zbraně, pa‑
ruky, zpravodajské studio a  režie. Zde 
dětem také pustil krátkou pohádku Bob 
a  Bobek, při které jsem si zavzpomínala 
na své dětství.

Naše cesta pokračovala do studií, během 
ní jsme viděli také zmenšený model všech 
budov na Kavčích horách.
Úplně největším zážitkem pro děti i  pro 
nás dospělé byla návštěva studia, kde 

se právě natáčel pořad Kouzelná školka 
s  Majdou. Děti ani nedutaly a  pozorně 
sledovaly, jak se natáčí kousek jednoho 
dílu. Viděli, kolik lidí se na celé akci podí‑
lí, kolik dá práce vytvořit pořad, který pak 
vykouzlí dětem krásný úsměv na tváři.

Celá exkurze byla moc úžasná a  všem, 
kteří ještě v  České televizi nebyli, vřele 
tuto návštěvu doporučujeme.

Mgr. Petra Novotná, třídní učitelka II.B

NOC 
S ANDERSENEM

DRUHÁČCI 
NA NÁVŠTĚVĚ 
HMYZÍ ŘÍŠE

DRUHÁCI NA EXKURZI V ČESKÉ 
TELEVIZI NA KAVČÍCH HORÁCH
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POHÁDKOVÉ 
DOPOLEDNE 
NEJEN S H. CH. 
ANDERSENEM 
V.A
1. dubna 2022 jsme u nás ve třídě V.A 
zažili Pohádkové dopoledne nejen s H. 
Ch. Andersenem.  Víte, kde se narodil 
H. Ch. Andersen? Kde ta země leží na 
mapě a jakou má vlajku? Děti se snažily 
ve skupinách odpovídat na tyto zvídavé 
otázky a další jiné, ze života H. Ch. An‑
dersena. V pondělí jsme se podívali na 
animovanou pohádku Císařovy nové 
šaty a děti se pokusily samostatně ve 
skupinách napsat svou vlastní pohádku, 
báseň, povídku na vylosovaný předmět, 
např. zvoneček, ponožka atd. Za odměnu 
děti získaly pamětní diplom.  
 

Mgr. Stanislava Melzerová, 
třídní učitelka V.A

„Povídali jsme si o H. Ch. Andersenovi. 
Četli jsme článek o jeho životě. Pracovali 
jsme ve skupinách. Odpovídali jsme na 
dané otázky. Pamatuji si, jaké pohádky 
napsal, že žil v chudé rodině, pro jaké 
činnosti měl vášeň atd. Též jsme sklá‑
dali poezii Polednice od Karla J. Erbena. 
Zkoušeli jsme napsat pohádku na dané 
téma. Postupně jsme získávali části sklá‑
danky, až nám vznikl obrázek k pohád‑
ce Malá mořská víla. Dozvěděla jsem  
se spoustu informací nejen o H. Ch.  
Andersenovi."

Denisa Černa, žákyně V.A

„Pátek 1. dubna a v pondělí jsem měl 
skvělý zážitek. Pohádkový den! Povídali 
jsme si o spisovateli H. Ch. Andersenovi. 
Hráli jsme různé hry, např. skládání tex‑
tu, odpovídání na otázky atd. Byli jsme 
rozděleni na týmy. Za správné odpovědi 
jsme dostávali body. Za body jsme dostá‑
vali kousky puzzlí, ze kterých pak vznikl 
obrázek jedné pohádky od H. Ch. Ande‑
rsena − Malá mořská víla.“

Šimon Tupý, žák V.A

Už jste byli v pralese? Nemyslím tím ten 
opravdický, ale kbelský. Třída  VI.A  se 
do ekocentra Prales (pražského lesního 
střediska) vypravila 2.  5.  2022. Na žáky 
zde čekalo překvapení v  podobě vzdělá‑
vacího programu o půdě. Sami se mohli 

přesvědčit díky různým úkolům a poku‑
sům, jak je v našem životě půda důležitá, 
jaké má složení, jak je propustná, jaké má 
pH a kolik živých organismů v ní najdou. 
Nakonec si prohlédli i  místní farmu se 
zvířátky. Zkrátka vydařený den v Pralese! 
Těšíme se na další návštěvu!

Ing. Alžběta Oborná, třídní učitelka VI.A

Posuďte sami z reakcí žáků:
Na výletě se mi líbilo a  užila jsem si to. 

Probírali jsme druhy půdy a zkoušeli s ní 
různé pokusy. Dozvěděla jsem se, že ně‑
které druhy půdy více propouští vodu. 
Líbí se mi, že se kbelský Prales stará 
i o „postižená“ zvířata, např. králíky s jed‑
ním uchem.

Valerie Truksa, žákyně VI.A

Výlet se mi líbil a užila jsem si ho. Na výle‑
tě se mi líbil program o druzích půdy, kde 
jsme se dozvěděli o jejich složení a o tom, 
který druh půdy nejvíce propouští vodu. 
Dostali jsme čtyři druhy půdy a zkoušeli 
jsme jejich propustnost. Dozvěděla jsem 
se, že se prales stará i o zvířata s handi‑
capem.

Eliška Růžičková, žákyně VI.A

V  pralese se mi moc líbilo. Dozvěděla 
jsem se, že chovají hodně zvířat, dokon‑
ce i dva králíky s handicapem. V pralese 
jsme dostali různé druhy půdy a  dělali 
jsme pokusy, např.  která půda propustí 
více vody a která méně. Půdu jsme sbírali 
na různých místech (les, pole, kompost). 
V pralese mě to bavilo a ráda bych se tam 
zas podívala.

Běla Rachová, žákyně VI.A

Ve druhé půlce dubna měli žáci první‑
ho a druhého stupně možnost účastnit 
se mnoha soutěží a  akcí konaných na 
satalické základní škole. Jednou z nich 
byl Den země, při kterém žáci celé ško‑
ly spojili své síly, aby vytvořili pomocí 
otisků svých dlaní obraz planety Země, 
který nyní zdobí atrium školy a připo‑
míná tak všem důležitost ekologického 
chování i spolupráce. Ekologické cítění 
podpořil také velmi úspěšný jarní sběr 
papíru a  spolupráci zase etapový zá‑
vod Tajfun (viz  foto). Kromě toho se 
žáci 7. a  8. ročníků zúčastnili soutěže 
Psaní pomáhá, letos na téma Tajemství 
školních lavic. Jednou z mnoha dalších 
akcí bylo také velmi užitečné školení 
Hasičské záchranné stanice hlavního 
města Prahy, díky kterému si žáci ujas‑
nili, jak se chovat v krizových situacích.

Mgr. Anya Chalupová, Ph.D., 
třídní učitelka VII.B

BOHATÝ DUBEN NA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE

VI.A V PRALESE
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POKUD NECHCETE ČEKAT
NA AUTOBUS, KDYŽ JEDETE
JEN KOUSEK, PŮJČTE SI KOLO.

PRO MAJITELE LÍTAČKY
2X 15 MIN. DENNĚ ZDARMA

Sdílená KOLA NEXTBIKE jsou non‑
‑stop k  dispozici na oficiálních sta‑
nicích, mezi které se zařadila i  ulice 
Trabantská v  Satalicích (mapu najdete 
v aplikaci a na webu https://www.next‑
bikeczech.com/mesto/praha(Tento od‑
kaz se otevře v novém okně)).

KOLIK STOJÍ?
Standardní jízdné je 30 Kč za každých 

30 minut jízdy. Pokud vlastníte PID Lí‑
tačku, jezdíte 2 x 15 min denně zdar‑
ma. Další výhody – 
viz www.nextbikeczech.com.

Stáhněte si zdarma aplikaci nextbike 
a zaregistrujte se. K ověření identity je 
potřeba propojení účtu s platební kar‑
tou transakcí 50 Kč. Nelekejte se, částku 
vám ihned vrátí na jízdní účet.

REGISTRACE A VRÁCENÍ KOLA
Otevřete si appku, zvolte Půjčení kola 
a naskenujte QR kód na kole. Potvrďte 
odemčení v  aplikaci a  zámek se auto‑
maticky odemkne.

Jde to i  bez smartphonu! Stačí za‑
volat na naši zákaznickou linku 
+420 581 652 047 a  kolo si během 
chvilky půjčíte přes automatický sys‑
tém. Vraťte kolo na libovolnou stanici 
nextbike a  stlačte páčku zámku nad 
zadním kolem. Pro jistotu si zkontro‑
lujte, že se půjčení ukončilo i v aplikaci.

Děkujeme společnosti 
www.nextbkeczech.com, že zařadila 
Satalice do své sítě.
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Milí farníci, milí Sataličtí,
přijměte pozvání ke společné oslavě svátku 

sv. Anny, patronky naší krásné satalické kaple. 
Poutní bohoslužba se bude konat v neděli 

31. července od 15:00 hod. v kapli. 
Po jejím skončení vás srdečně zveme na malé 

pohoštění a společné povídání (agapé) před kaplí.

Milí Sataličtí, „kostelní i nekostelní“,
od 1. července t. r. nastupuji z rozhodnutí svých 
představených do nového působiště ve farnosti 
v Praze ‑Lhotce. V čakovické a vinořské farnosti 
jsem působil krátce, pouhé čtyři roky, z nichž 
téměř dva byly ve znamení proticovidových 
opatření a nejrůznějších omezení společenské‑
ho života. Neměl jsem tedy mnoho příležitos‑
tí se s vámi setkat a blíže se seznámit. Rád ale 
budu vzpomínat na satalické poutě ke sv. Anně, 
jichž jste se vždy účastnili v hojném počtu. No‑
vým administrátorem vinořské farnosti (do je‑
jíž působnosti spadají i Satalice) byl jmenován 
mladý kněz, P. František Čech, kterému přeji, aby se mu v novém působi‑
šti líbilo a aby se mu dařilo v kněžské službě.

Přeji vám i vaší městské části vše dobré a ze srdce vám žehnám,
váš P. Stanisław Góra, administrátor vinořské farnosti

POZVÁNÍ NA TRADIČNÍ 
POUTNÍ SLAVNOST

ROZLOUČENÍ DUCHOVNÍHO 
SPRÁVCE FARNOSTI

NOVÉ PARKOVIŠTĚ NA KOLA PŘED OBCHODNÍ 
AKADEMIÍ

jsou non-stop k dispozici na oficiálních stanicích (mapu najdete v appce a na webu)
osedlá kdokoli od 16 let (po registraci v aplikaci nebo na webu nextbike)

Čistý vzduch, zdraví lidé a veřejný prostor pro všechny. Chcete mít takovou Prahu? Tak se s námi vydejte
cestou udržitelné mobility a osedlejte si kola nextbike!    

Sdílená kola  

Kolik stojí? 
Standardní jízdné je 30 Kč za každých 30 minut jízdy. Pokud vlastníte PID Lítačku, jezdíte 2 x 15 min denně
zdarma. S Multisportkou získáte 2 x 60 min denně zdarma. Další výhody vám přinese i ISIC nebo IKEA
Family. Pokud jezdíte pravidelně, máme i výhodná předplatná, se kterými vás vyjde nextbike na pár korun. 
Mrkněte na www.nextbikeczech.com a všechno zjistíte. 

Stáhněte si zdarma appku
nextbike a zaregistrujte se. 

K ověření identity je potřeba
propojení účtu s platební kartou
transakcí 50 Kč. Nelekejte se,
částku vám ihned vrátíme na
jízdní účet. 

JAK SI OSEDLAT KOLO
REGISTRACE

Otevřete si appku, zvolte Půjčení kola a naskenujte QR kód na
kole. Potvrďte odemčení v aplikaci a zámek se automaticky

odemkne.
 

Jde to i  bez smartphonu. Stačí zavolat na naši zákaznickou linku 
a kolo si během chvilky půjčíte přes automatický systém. 

Vraťte kolo na libovolnou stanici nextbike a stlačte páčku zámku
nad zadním kolem. Pro jistotu si zkontrolujte, že se půjčení

ukončilo i v aplikaci. 

PŮJČENÍ 

VRÁCENÍ

UŽÍVEJTE SI PRAHU ZE SEDLA 

w w w . n e x t b i k e c z e c h . c o m
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Určitě každý, kdo navštívil v  posledních 
deseti letech nějakou kulturní či společen‑
skou akci v Satalicích, zaznamenal vyššího 
štíhlého pána, který měl u sebe vždy ně‑
kolik fotoaparátů a  neustále fotografoval 
či natáčel video. Jan Piroch byl vášnivým 
fotografem, kterému nebyla cizí žádná fo‑
tografická technika. Po více než deset let 
zaznamenával dění v  naší městské části. 
Za to mu patří velký dík. Bohužel, pan 
Jan Piroch podlehl začátkem května těžké 
a dlouhé nemoci.

Čest jeho památce.

Po uveřejnění článku o pomístních jménech v okolí Satalic jsem byl upozorněn několi‑
ka čtenáři, že jsem pozapomněl na místní jméno cesty vedoucí ze Satalic do Kyj. A tak 
se omlouvám a doplňuji: Hruštičky – částečně úvozová cesta osázena ovocnými stromy 
a klikatící se od dnešní plynárny do Kyjí. Tato cesta se používala až do roku 1965, kdy 
byla nahrazena novou silnicí pro potřeby automobilové dopravy. 

Libor Vrabec, kronikář

Za podpory Magistrátu hl. m. Prahy do‑
šlo v průběhu května k navýšení počtu 
nádob tříděného odpadu na KOVY. Nově 
můžete tuto komoditu odložit do šedých 
popelnic na stanovištích: 
Za Školkou 399
Zahrádkářů 419
U Čističky 464/7
Rážova 471/7

VZPOMÍNKA
NA PANA 
PIROCHA

POMÍSTNÍ JMÉNA V SATALICÍCH II.

SBÍRÁME KOVOVÉ 
ODPADY!

V  průběhu 2. pololetí roku 2022 vyjde nová kniha kronikáře Satalic Libora 
Vrabce dokumentující proměny Satalic v jejich 100leté historii. Na více než 400  
fotografiích můžete porovnat, jak se měnila různá místa Satalic, a to např. v oblas‑
ti dopravy, sportu, přírody či továrních objektů, a patrná je zejména velká promě‑
na domů v Satalicích. Kniha bude mít přes 200 stran v pevné vazbě.

NOVÁ KNIHA O SATALICÍCH
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