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neděle 19. září
  9.00 – 17.00 Den bez aut  

V Nových Butovicích v uzavřené části ulice Seydlerova je připraven 
zajímavý program věnovaný alternativní mobilitě (bez aut) 

  Představení elektromobilů městské části Praha 13
  Sdílená doprava, kola, motorky, auta
  Soutěžní klání na běžecké dráze
  Párty stany s možností zdokonalit své dovednosti na uzavřené silnici
  Bezpečnost a prevence
Zábava pro děti: 
  Závod traktorů, odrážedel a koloběžek
  Jízda na segway
  Dětská motorka
  Slalom na elektrokole
Další doprovodný program
  13.00 – 17.00 Skautské odpoledne – připravilo středisko junáka Vatra 

Praha a oddíl Filištíni z Klubu českých turistů.
  15.00 – 17.00 Kultura do ulic – XV. ročník – Od country až po rock. 

Vystoupí: Radka Nýdlová a Pohodáři, Dobrý Struny, kapela Tomto-
nes a Taneční soubor Demo.

  14.30 Ukázky výcviku vodících psů – připravilo Středisko výcviku  
vodících psů v Jinonicích, které je součástí Sjednocené organizace  
nevidomých a slabozrakých (SONS). 

  10.00 Běh metropole v Centrálním parku u Kuželkárny  
Prezence účastníků 9.15 – 9.45, start v 10.00. Závod je součástí se- 
riálu veřejných běžeckých závodů pořádaných v městských částech 
Prahy, kdy základní myšlenkou a cílem je podpořit zdravý životní styl 
Pražanů všech věkových kategorií a podnítit sounáležitost závodníků 
– občanů ke své městské části. Každý účastník závodu od dětí po se-
niory reprezentuje svou městskou část dle místa svého trvalého byd- 
liště a svým startem v závodu jí přináší bod. Na konci seriálu určí 
součet všech bodů ze všech závodů pořadí městských částí Prahy 
a nesportovnější pražskou městskou část. V celkových výsledcích  
je Praha 13 zatím na medailové pozici.

  15.00 – 17.00 Sportovní den mládeže s Tenisovou akademií Jana Váni  
Ojedinělý, žádaný sportovně-edukační program pro děti a mládež 
připravila Tenisová akademie Jana Váni (TAJV) na hřišti v Centrál-
ním parku Prahy 13 u Kuželkárny.

pondělí 20. září
  18.00 – 19.00 Skupinové lekce cvičení pro začátečníky a mírně  

pokročilé  
Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra v Centrálním parku. Po-
řádá MTS Akademie. Lekce jsou v rámci festivalu zdarma. Regist-
race pro dospělé (15–59 let) na lucie@mtsakademie.cz, předmět  
Chci cvičit zdarma. Registrace pro seniory (60+) na tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová).

úterý 21. září
  10.00 – 11.00 Lekce cvičení pro maminky s dětmi 

Sraz v 10 hodin v Centrálním parku u Kuželkárny. Vstup pro nové 
zájemkyně zdarma. Organizuje MamiGYM.

  17.00 Atletické odpoledne TJ Stodůlky Praha  
Na tradičním atletickém odpoledni na hřišti Fakultní základní školy 

prof. Otokara Chlupa ve Fingerově ulici se mohou všichni zájemci 
zapojit do sportovních atletických her připravených hlavně pro děti – 
i ty, které se dosud atletice nevěnovaly.

čtvrtek 23. září
  16.00 a 17.00 Veřejné zkoušky dětských pěveckých sborů v obřadní 

síni radnice na Slunečním nám.  
Od 16.00 zkouška sborů Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami  
a od 17.00 zkouška sborů Kulíšci a Noctuella z FZŠ prof. O. Chlupa.

  16.00 – 18.00 Sportovní atletické závody SK Aktis Praha na hřišti 
ZŠ Janského na Velké Ohradě 
Závody jsou určeny i pro volně příchozí zájemce ročníků narození 
2011 až 2016. Závody začínají v 16.30, přihlásit se lze do 16.00 hod. 
přímo na hřišti.

sobota 25. září
  10.00 – 11.00 Skupinové lekce cvičení pro začátečníky a mírně  

pokročilé 
Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra v Centrálním parku. Po-
řádá MTS Akademie. Lekce jsou v rámci festivalu zdarma. Regist-
race pro dospělé (15–59 let) na lucie@mtsakademie.cz, předmět  
Chci cvičit zdarma. Registrace pro seniory (60+) na tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová).

  11.00 a 14.00 Barvám Neutečeš  
Chcete zažít nejbarevnější běh svého života? Pak se zaregistrujte na 
již 7. ročník běhu, který je určen pro všechny věkové kategorie. Účast-
nit se může opravdu každý! Vyrazte na trasu dlouhou 5 km během či 
chůzí a barevný tým vás v 5 barevných zónách zasype barvami. Běžet 
může celá rodina. Trasa povede Centrálním parkem a na každém ki-
lometru vás čeká jiná barevná zóna. Neběží se na čas – hlavním cílem 
je užít si co nejvíce zábavy. Je to akce, která zaujme širokou veřejnost, 
která by se jinak klasického běhu na 5 km neúčastnila. Více informací 
na https://www.barvamneuteces.cz/.

  11.00 – 17.00 Rozloučení s létem  
Sousedské setkání v restauraci „U Petrů“ na Vidouli. Workshop pro 
děti, skákací hrad, opékání špekáčků, od 17.00 vystoupení hudební 
skupiny Houpací křeslo.

neděle 26. září
  12.00 – 18.00 Výstava hub v obřadní síni radnice 

Česká mykologická společnost pořádá výstavu hub doplněnou soutě-
žemi pro děti a osvětovými přednáškami. Po celou dobu výstavy bu-
dou určovány donesené houby a podávány odborné informace.

pondělí 27. září
    9.30 – 18.00 Výstava hub v obřadní síni radnice pokračuje
  18.00 – 19.00 Skupinové lekce cvičení pro začátečníky a mírně  

pokročilé 
Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra v Centrálním parku. Po-
řádá MTS Akademie. Lekce jsou v rámci festivalu zdarma. Regist-
race pro dospělé (15–59 let) na lucie@mtsakademie.cz, předmět  
Chci cvičit zdarma. Registrace pro seniory (60+) na tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová).

AKCE ZRUŠENA!!!


