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ZTruhláffiffikě 8
se stane středisko
volného čásu Jednička
v nově zrekonstruovaném domě
v Truhlářské 8 se obyvateIům Prahy 1

1ižbrzy otevře středisko volného času
pro děti, mládež i dospělé. O náplni jeho
činnosti mohl spolurozhodovat každý
znás, a to prostřednicWím on!ine ankety.
.Jaká zjištěnípřinesly uýsledky dotazníku
a na co se od nového školníhoroku
můžemev TruhIářské těšit?
Ankety probíhajícíod 28, dubná do 26. května prostřednictvírn
online platformy Survio se zúčastnilocelkem 122 sousedů ž Prahy 1. Téměř 70 procent z nich souhlasilo s tím, že by středisko
volného času mělo nést názevJednička" Mezi dalšími návrhy
se objevily například varianty Trúh:|a pro volný čas, Truhlářka
nebo Praha dětem, Respondenti rněli dále možnost vyiádřit se
k zaměření nabízených kroužků.Největšízájem vzbudily kroužky
Nořivosti, jako jsou malba, kresba, §Ítoti§k nebo fotografie.
V anketě o ně projevilo zájem 91, procent dotázaných, Zájem je
take o rukoděIně orientované, dramatické i ekologické a přírodovědné kroužky, Téměř 70 procentdotázaných byv novém
středisku uvítalo program pro seniory, V závěru ankety dostali
respondenti prostor sdělit. které aktivity jinr v ?raze 'J, schází,
Tato část obsahovala řadu zajímavých podnětů, se kteryimi
se bude v rámci tvorby programu střediska dále pracovat,
V nadcházejícím školnímroce středisko volného času
Jednička veřejnosti nabídne široký rnýběr zájmouých kroužků
pro všechny věkové kategorie. ,,V nových reprezentotivních
prostoróch se nóvštěvníci mohou těšit no řadu kreqtívních
činností z nabídky vyworného odděIení, včetně s/oynosťních vernisóží a souvisejících vystov, Zkrótko nepřijdou oni
zójemci o pravidelné sportovní, toneční a technické kroužky,"
popsal PaedDr, Vladimír Bek, ředitel Domu dětí a mládeže
Praha 4 - centra 4,Právě DDM Praha 4 suimi profesionálními lektory v novém SVČ Jednička zaštítíaktuálníprovoz
kroužků.
Dům vTruhlářské 8 poskytne kromě zázemí pro kroužky
prostor i pro dalšíaktivity, Rodiče při čekánína děti potěší
nová kavárna, která bude návštěvníkům k dispozici v přízemí
budovy, stejně jako vnitřní nádvoří s dalšímipříjemnými místy
k odpočinku. Příjemným překvapením pro všech ny je pak vzn i k
nového divadelního sálu, kteryí poslouží jako zkušebnízázemí
dramatických kroužkůijako přímá scéna pro realizaci zajímar4ich kulturních akcí. Veškeré prostory si bude možnéprohlédnoutv rámci prezentačníchdnů otevřených dveří, které se

budou konat od 7. do 9, září. Jejich součástíbude i doprovodný
program pro děti.
Térmín zahájení zájmornl,ch činností je plánován od 4,října.
Přihlásit se online do základní nabídky kroužkůpro školnírok
2O21/22je však možnéjiž nyní. ,,Jednoduché přihlóšení do
novych zójmouých kroužků je možnépřímo na strónkóch wutw.
svcjednicko.cz. Rodiče jistě ocení snadnou administroci
vlostního přehledného klientského účtu,kter.ý je přizpůsoben
i pro mobilní zořízení," doplnil PaedDr. Vladimír Bek. O dalších
vypsaných kroužcích, pravidelných činnostech a akcích budou
zájemci průběžně informováni na webu, sociálních sítícha také
v zasílaném newsletteru. l
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