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JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

Desátý jubilejní ples Gymnasia JM

Gymnasium Jižní Město
úspěšně vzdělává mladé lidi z Jižního Města a jeho okolí již
mnoho let. Za tu dobu prošlo
branami gymnasia téměř 1000
studentů. Pro ně, pro jejich rodiče, přátele a představitele naší
městské části byl letos uspořádán již desátý,tedy jubilejní maturitní ples. Konal se veVelkém sále
pražské Lucerny 4. března 2006.
Na ples zavítaly – jako již tradičně – známé osobnosti naší kulturní scény, a nejen ony jej hodnotily jako akci na vysoké společenské úrovni.Tradicí se stal i velmi pestrý a zajímavý program plesu. Na jeho přípravě se
podílejí především maturanti,pro něž je ples významnou a nezapomenutelnou součástí závěru středoškolského studia, rodiče mnoha studentů, ale i mladší spolužáci. Po imatrikulaci
prvních ročníků a šerpování maturantů přichází zlatý hřeb večera. Každoročně jím je předtančení maturantů a poté předtančení profesorů. Je to vždy taková malá soutěž o to, čí předtančení bude lepší. Hodnotí ji i personál Lucerny. Studenti i učitelé věnují nácviku mnoho
volných chvil a jejich snaha je vždy po zásluze odměněna bouřlivým potleskem. Je to však
nejen předtančení profesorů, co odlišuje ples GJM od plesů okolních škol. Mezi další výjimečné body programu letos patřilo pěvecké vystoupení maturantky Charloty Doubravové
a profesora Tomáše Kučery a taneční ukázky v podání Zuzany Imryškové.
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Vzdělávání
pedagogů Prahy 11

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy připravil s podporou Evropského sociálního
fondu projekt na téma Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ k rozvoji klíčových kompetencí s ohledem na
heterogenitu třídních kolektivů. Cílem
projektu je zkvalitnit další vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství
nejen na Jižním Městě. Program poskytuje důležité znalosti a dovednosti z oblastí
klíčových kompetencí, environmentální
a multikulturní výchovy s ohledem na
komplexní působení na všechny žáky.
Nově nabyté poznatky, dovednosti
a návyky napomohou učitelům při každodenní pedagogické práci.Tento vzdělávací
program je pedagogům nabízen zdarma.
Byl již zahájen a potrvá až do konce příštího roku.Vzdělávání probíhá v zařízeních
DDM hl. m. Prahy a partnerských domech
nebo přímo ve školách.

Rekonstrukce výtahu

Rekonstrukce dlouhého bloku obecních domů v Křejpského
ulici, který dominuje celému okolí, od stanice metra Opatov přes
horní část Litochleb, pokračuje. Před jedenácti vchody z ulice
postupně „pásově“ vyrůstají moderní krytá „žudra“ předsunutých
vchodů. Rozsah započatých prací v jednotlivých domech se zvyšuje a průběh je jistě náročný pro provádějící firmu, ale i pro nájemníky. Pracovní čety postupují z obou čel bloku a pracují vně i uvnitř.
Jedenáct domů bloku se
tak stále více modrá
ochranným překryvem, za
nímž je napůl skryto lešení. Z něho muži tvoří na
panelech zateplení a podklad pro novou fasádu.
Uvnitř jednotlivých domů
jsou zase postupně vyjímány původní výtahy, což,
jak svědčí fotografie,
vůbec není jemná ani
tichá práce. Staré výtahy
jsou nahrazovány modernějším a také estetičtějším typem.

Setkání chodovské měšťanky

Přátelské setkání s podnikateli

Setkání s podnikateli se jako obvykle odehrávalo v prostorách
Chodovské tvrze, a to na pozvání starostky naší městské části paní
Marty Šorfové a ve spolupráci s firmou T-Mobile Czech Republic
a Nadací VIA.Podnikatelé se sešli s představiteli radnice a obou společností v pondělí 3. dubna 2006 již v půl čtvrté odpoledne. Během
tohoto slavnostního odpoledne se zúčastnění kromě jiného dozvěděli, jak se mohou do podpory místního rozvoje či obecně prospěšných projektů zapojit pomocí nadace VIA. Seznámili se také
s akcemi, které pořádá městská část Praha 11 i např. s tím, jak společnost T-Mobile podporuje projekt pro postižené děti v Mateřské
škole Sulanského. Radnice hodlá v této pěkné tradici pokračovat.

Žáci chodovské měšťanky s rokem narození 1935, z kdysi dvou paralelních tříd, se setkali
v prvém dubnovém týdnu v Praze 11. Sešli se z nejrůznějších míst v dobré náladě a v hojném počtu, aby zavzpomínali na mládí i uplynulá léta. Přivítali mezi sebou také starostku
městské části Praha 11 Martu Šorfovou doprovázenou členem zastupitelstva Jiřím Štylerem,
předsedou občanského sdružení Chodov.V průběhu srdečného setkání se vzájemně podělili o dojmy z minulosti i ze současného života a práce. Ne každý z „pětatřicátníků“ se přitom už dobře orientoval v územní lokalizaci podle svých vlastních vzpomínek. Chodov
a Litochleb jejich žákovských let se mezitím proměnily vznikem Jižního Města zásadním způsobem. Starostka Marta Šorfová připomněla, co se městská část snaží dělat pro kvalitu života i vzájemné soužití. Na přetřes ve skupinkách rozprávějících přišly také události z května
roku 1945, od nichž uplyne již šedesát jeden rok! Pokud budou splněny sliby, k nimž v průběhu setkání došlo, není vyloučeno, že ze setkání vznikne užitek také pro kroniku Prahy 11.

