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Květnový týden sportu

Jihoměstský
SVÁTEK SOUSEDŮ
S

vátek sousedů se v Evropě slaví již pár let, vždy 30. května. Letos se k tomuto celoevropskému svátku připojí
i naše městská část. Za její podpory si budou moci občané Jižního Města, a také občanská sdružení, školy, školky a další
spřízněné organizace uspořádat místní sousedské oslavy, při
nichž každý z účastníků může přispět ke společnému občerstvení a zábavě.
Městská část Praha 11 v tento den otevře veřejnosti brány
své radnice v Ocelíkově ulici. Účastníkům i jen kolemjdoucím nabídne občerstvení pro duši i tělo, a to vše již od devíti
hodin ráno. Program se bude skládat ze dvou částí: z dopolední v režii mateřinek,
a z odpolední pod taktovkou
základních škol Jižního
Města. V dopoledním bloku
budou od devíti hodin vystupovat mažoretky Mateřské
školy Vejvanovského a žáčci
stejné MŠ nám zahrají na
flétny. Poté přijdou na řadu
žáčci MŠ Mírového hnutí
s taneční skupinou Ježci.
Následovat je bude pěvecký
sbor Srdíčko MŠ Drábíkové.
Mateřská škola Chodov přijde s pásmem písniček a básniček. Hudební program
připravila MŠ Křejpského.
O poslední dopolední představení se postarají mažoretky z MŠ Vejvanovského.
Odpolední program odstartujeme ve třináct hodin.
Základní škola Ke Kateřinkám se pochlubí aerobikem
své žákyně Veroniky Hubíčkové. Blokem písniček se
představí ZŠ Květnového
vítězství 1554. Žáci ZŠ Chodov nám zatančí, zazpívají,
a také zarecitují. Kombinované programy připravila ZŠ
Mendelova a ZŠ Pošepného
náměstí. Na flétny zahrají

žáci ZŠ Mikulova. Přibližně od půl čtvrté do půl šesté se
můžeme těšit na další kulturní zážitky v podání žáků a příznivců Základní umělecké školy Křtinská. Potěcha pro tělo
přijde na řadu i v odpoledních hodinách, nachystáno bude
malé občerstvení. Během dne také nafoukneme dětem balónky. Jak sami vidíte, máme se na co těšit.
Svátek sousedů vznikl v Paříži v devadesátých letech minulého století. Loňského ročníku se účastnilo již více než 460
měst různých evropských zemí, mezi nimi i tak významná
města jako Atény, Lucemburk nebo Brusel. Věřme, že i nám
Svátek sousedů poskytne možnost najít cestu k lidem ze
svého okolí, že pomůže překonávat anonymitu panelákového bydlení. Sousedé
budou mít příležitost si popovídat, navzájem sdílet své
zážitky, sblížit se, a možná
pak zjistí, že nemusí čekat na
další svátek, ale že se mohou
scházet pravidelně.
Svátek sousedů není organizován státem a účast na
něm pochopitelně nepředstavuje žádnou povinnost. Jen se
snaží nabídnout příležitost
k odbourání bariér velkoměstské anonymity. Je to
vlastně způsob, jak najít přátele mezi těmi, kdo bydlí
v našem bezprostředním sousedství, nebo třeba naproti
přes ulici. Přejme si, aby se
nadcházející Svátek sousedů
nejen vydařil, ale aby byl
i počátkem nové, utěšené tradice Jižního Města.
Více informací naleznete
na internetových stránkách
www.svateksousedu.cz a na
stránkách naší městské části
www.praha11.cz. Tak na
shledanou o Svátku sousedů.
Jana Jelínková

