
 

11 DNŮ 
PRAHY 11

PŘIJĎTE 

S NÁMI OSLAVIT 

35. NAROZENINY 
JIŽNÍHO MĚSTA

8.00 – 20.45 hod. 
ZŠ Pošepného náměstí
Oslavy 11 dnů začnou v 8 hodin slavnostním 

otevřením s prohlídkou ZŠ Pošepného po rekonstruk-

ci, pokračovat budou žákovským sportovním dopoled-

nem a hudební produkcí. Akci zakončí ohňostroj.

Čtvrtek 8.9.  Den školství

Donovalská 1662
Bývalá výměníková stanice v Donovalské ulici 

1662 se proměnila v horolezeckou halu se sedmnác-

timetrovou stěnu, která je nejvyšší v České republice 

a zároveň nabízí nejrozsáhlejší vnitřní lezeckou plochu 

pro lezení a bouldering o celkovém rozměru 1550 m2. 

Pátek 9.9.  Slavnostní otevření horolezecké haly

13.00 – 18.00 hod. 
Okolí Chodovské tvrze  
5. ročník Chodovské pouti si v ničem nezadá s těmi 

minulými. Od 13 do 18 hodin budou připraveny pro 

děti soutěže, pouťové atrakce, malování a mnoho 

kreativních aktivit. Od 13 hodin začne cirkusová dílna, 

od 15 hodin divadélko a následovat budou soutěže 

a hry. Pokud jste hraví, můžete se zapojit i vy.

Sobota 10.9.  Chodovská pouť

13.00 – 18.00 hod.
Centrální park u stanice metra Opatov
Přijďte se podívat na odpoledne plné zajímavostí. 

Čekají na vás ukázky složek integrovaného záchran-

ného systému, zásahových aut a určitě se dozvíte, 

co ještě nevíte o práci záchranářů. Na dětském 

dopravním hřišti bude připraveno vydávání dětských 

řidičských průkazů.

Neděle 11.9.  Den bezpečnosti

Pondělí 12.9.   Farmářské trhy a Den přírody

13.00 – 18.00 hod.
Centrální park u Komunitního centra 
Matky Terezy
Kromě Farmářských trhů vás čeká také mnoho 

ukázek z oblasti ekologie. Můžete se přijít poradit 

s mykology, vyzkoušet si vázání sušených květin, 

o své práci přijdou pohovořit ornitologové, 

dozvíte se něco o třídění odpadů. Pro děti i rodiče 

jsou připraveny zábavné soutěže.

Na začátku Centrálního parku u Komunitního centra si 

děti zasoutěží v malování křídou na chodník.

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.
Poliklinika Šustova 
V rámci Dne zdraví si můžete nechat změřit tlak 

a tělesný tuk, seznámíte se s prezentací vybraných 

zdravotnických oborů, uvidíte ukázky první pomoci, 

uskuteční se konzultace s lékaři (Vy se ptáte, my 

odpovídáme), své prezentace se zdravotnickou tema-

tikou předvedou některé společnosti, bude se rozdá-

vat i ovoce.

16.00 – 18.00 hod.  
Stomatologické centrum Háje, Kosmická 537 
Nově otevřené stomatologické centrum pořádá den 

otevřených dveří.

Úterý 13.9.  Den zdraví

9.00 – 17.00 hod.
ZŠ Donovalská, hřiště Schulhoff ova, 
ZŠ Mikulova, Obchodní centrum Chodov, 
Centrum bojových sportů Opatov
Představení projektu Atletika do škol se sportovním 

programem pro děti ze základních škol se uskuteční 

od 9 do 12 hodin v areálu ZŠ Donovalská. Akce je 

pořádána ve spolupráci s Českým atletickým svazem.

Schulhoff ova: ukázka fotbalového tréninku oddílu FK 

Dukla Praha dětí a prvoligového týmu, po skončení 

bude autogramiáda fotbalových legend.

ZŠ Mikulova: fotbalový turnaj mladších žáků – od 

15hod., otevření beachového ráje dětem, ukázky hry 

profesionálů, soutěže a občerstvení.

Centrum bojových sportů Opatov: dnem otevřených 

dveří vás od 16 do 19 hodin provedou trenéři jednot-

livých bojových sportů.

Obchodní centrum Chodov: od 9 do 17 hodin je 

připraven pestrý program. Zveme všechny na den plný 

písniček, soutěží a super cen. Vystoupí Jana Kociánová, 

Vlastimil Korec, Maxim Turbulenc, kouzelnice Radana 

se synem Danielem. Svíčky na maxi narozeninovém 

dortu sfoukne spolu s dětmi starosta Prahy 11 Dalibor 

Mlejnský. Provází Miloš Skácel, Vlastimil Korec a David 

Petřík.

Středa 14.9.  Den sportu 

14.00 – 18.00 hod.
Klub seniorů, Křejpského ulice 1502
Těšit se můžete na šťavnaté selátko a zabíjačku, 

ale i zábavné, taneční i sportovní soutěže. Za se-

niory přijde také známá spisovatelka PhDr. Marie 

Formáčková, která věnuje seniorům knížky. Součástí 

bude autogramiáda a samozřejmě příjemné posezení 

se spisovatelkou.

Čtvrtek 15.9.  Den seniorů

15.00 hod.
V oblíbeném srubu se budete bavit vy i vaše 

děti. Připraven je zábavný program plný her 

a soutěží. Možnost občerstvení je 

samozřejmostí a nebude chybět oheň 

s opékáním buřtů.

V parku u stanice metra Opatov bude od 15 hodin 

předpremiéra sobotních oslav 35. narozenin Jižního 

Města. Přijďte na gurmánské speciality a pivní 

speciály.

Pátek 16.9.   Loučení s létem u srubu Gizela 
v Kunratickém lese a v parku 
u metra Opatov

13.00 – 18.00 hod.
Park u stanice metra Opatov
Odpoledne se v rámci folklorního festivalu představí 

soubory z tuzemska, z Bosny a Hercegoviny, 

Maďarska a Řecka. Domácí barvy bude hájit Hájíček 

ze Základní umělecké školy Jižní Město. Jako hlavní 

host vystoupí slovenský soubor Zlaté husle se sólisty 

z Lúčnice. V podvečer festivalu proběhne slavnos-

tní vyhlášení 3. ročníku soutěže Regenerace Jižního 

Města 2011.

Neděle 18.9.   Folklorní festival Jižní Město zpívá, 
hraje, tancuje

Sobota 17.9.  Oslava 35. narozenin Jižního Města

11.00 – 22.00 hod.
Park u stanice metra Opatov
Od 11 hodin se koná pivní branch, 

od 13 do 22 hodin vystoupení dechových 

kapel včetně hostující kapely z Bavorska, folk, 

country a soutěž Pivapijáda. Na zdraví budete 

moci přiťuknout Jižnímu Městu k 35. narozeninám 

jihoměstskou pýchou z Jihoměstského pivovaru. 

Ochutnat budete moci 2 roky zrající pivo Klášterního 

typu Salvátor 19%, lipové pivo, ale i pivo z lesního 

medu. Chybět nebude živá hudba, dobré jídlo a pití, 

na své si přijdou také děti. Chystá se pokus o zdolání 

rekordu v pití piva - 1 litrového tupláku na čas.

9.30 hod.
Pražské cyklozvonění 2011
Od stanice metra Opatov odstartují účastníci 

5. ročníku Pražského cyklozvonění, kteří odjedou 

na společné setkání do Braníka.

Doprovodné akce: 
8. 9. už od rána začnou rozsvěcet ulice Jižního Města 

žluté gerbery, které budou rozdávat studenti v ulicích 

s programem oslav 35. narozenin Jižního Města 

a s vědomostními soutěžními otázkami.

9. – 11.9. Prague Open 2011– mezinárodní basketbalový 

turnaj hráčů a hráček narozených 1999 a mladších – 

pořadatelem je Pražský basketbalový svaz 

a SK Zemanky, o.s. Slavnostní zahájení turnaje v pátek 

9.9. v 19.00 hod. ve Sportovní hale Jižní Město.

Změna programu vyhrazena.
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