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Poslední srpnový víkend odstartuje již osmý ročník Festivalu volného 
času Prahy 13. Jako každoročně se můžete těšit na plejádu nejrůzněj-
ších akcí a námětů pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých. 
Festival vám představí širokou škálu organizací, spolků, sdružení 
a klubů s ještě širší nabídkou aktivit ze všech oblastí. Nabídka bude 
nejen zajímavá, ale i pestrá, takže věříme, že z programu, který na-
jdete také na www.praha13.cz, si vybere úplně každý.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace ohledně opatření proti šíření 
Covid 19 si městská část Praha 13 vyhrazuje právo na operativní 
opatření při pořádaných akcích, včetně možnosti akci odvolat. Záro-
veň apeluje na všechny účastníky, aby pečlivě a v maximální možné 
míře dodržovali aktuální bezpečnostní, zdravotnická a hygienická 
nařízení a opatření.

Program festivalu

sobota 29. srpna
  8.00 – 18.30 Turnaj juniorů v hokejbalu na hřišti HC Kert Park 

Praha v Kolovečské ulici  
Memoriál Libora Topolánka – v průběhu celého dne si budou mít  
zájemci o hokejbal možnost vyzkoušet tento sport a informovat se  
o možnosti se mu věnovat.

středa 2. září
  15.00 – 18.00 Odpoledne určené pro zájemce o badminton 

Akce ve sport centru Jeremi je určena zejména pro mladé zájemce 
o tento sport i pro úplné začátečníky. Budou mít možnost vše si vy-
zkoušet pod odborným vedením zkušených trenérů.

sobota 5. září 
  9.00 – 17.00 Turnaj v hokejbalu O pohár starosty Prahy 13 

Při zahájení turnaje v 9.00 hodin bude po rekonstrukci slavnostně 
znovuotevřeno hokejbalové hřiště v Kolovečské ulici. V průběhu ce-
lého dne budou mít zájemci o hokejbal možnost vyzkoušet si tento 
sport a informovat se o možnosti věnovat se mu v budoucnu. 
Turnaj pokračuje i v neděli 6. září. V neděli odpoledne kolem 15.00 
bude turnaj ukončen vyhlášením výsledků.

  14.00 – 17.00  Odpoledne s fotbalem 
Fotbalový oddíl TJ Sokol Stodůlky přivítá na svém hřišti v Kuncově 
ul. (u kostela) především nejmenší zájemce – budoucí fotbalisty. 
Zveme všechny děti ročníků narození 2010 – 2016. Akce proběhne 
zábavnou formou, kdy si všichni malí zájemci vyzkouší na několika 
stanovištích své pohybové a fotbalové dovednosti. Pro každého účast-
níka je připravena odměna. Čeká vás bohatý ukázkový program.

neděle 6. září  
  9.30 Badmintonový turnaj rodičů s dětmi  

Tradiční badmintonový turnaj se letos koná ve sport centru Jeremi.

  10.00 Cyklistická vyjížď ka Karlštejn – Stodůlky – Karlštejn 
Start v 10.00 v Centrálním parku u Kuželkárny. Cíl je na stejném    
místě. Vítáni jsou kromě členů CSS i všichni zájemci o cyklistiku,    
kteří tuto náročnou trasu zvládnou.  Délka trasy cca 60 km.

  13.00 – 17.00 Badmintonové odpoledne ve sport centru Jeremi   
Odpoledne je určeno zejména pro mladé zájemce o tento sport i pro 
úplné začátečníky. Budou mít možnost vše si vyzkoušet pod odbor-
ným vedením zkušených trenérů.

pondělí 7. září 
  20.30 Letní kino – Kinobus 2020 na Slunečním nám. 

Promítat se bude francouzská komedie „Vezmeš si mně, kámo?“

úterý 8. září
  15.00 – 18.00 Odpoledne určené pro zájemce o badminton 

Akce ve sport centru Jeremi je určena zejména pro mladé zájemce 
o tento sport i pro úplné začátečníky. Budou mít možnost vše si vy-
zkoušet pod odborným vedením zkušených trenérů. 

  16.00 – 18.00 Odpoledne s kopanou na hřišti SK Motorlet 
Oddíl kopané SK Motorlet zve všechny, především malé zájemce 
o fotbal, na hřiště SK Motorlet v Jinonicích, kde je pro ně připraven 
bohatý seznamovací program. 

  16.00 – 18.00 Atletické závody pro přípravku  
Závody pro přípravku na hřišti FZŠ Mezi Školami a ukázky dětské 
atletiky pro nové zájemce. Pořádá oddíl SK Aktis Praha. 

  18.00 Koncert hudební skupiny TOM TONES 
Před projekcí Kinobusu se můžete těšit na koncert skupiny TOM 
TONES. 

  20.30 Letní kino – Kinobus 2020 na Slunečním nám. 
Promítat se bude francouzská komedie „Co jsme komu zase udělali“.

středa 9. září
  14.00 – 18.00 Odpoledne s megabajty ve Fakultní základní škole 

Trávníčkova 
Společnost TIB připravila pro všechny zájemce o IT techniku (počí-
tače, programy a zařízení) nevšední odpoledne s ukázkami nejpokro-
čilejší techniky a technologií. Na programu jsou ukázky a workshopy 
z kroužků programování – Baltík, Scratch, C#, Java, Unity, HTML 
a robotiky – WeDo, Mindstorms, Ozobot, Micro:bit, Arduino, Mbot, 
3D modelování a tisk.

Festival volného času 2020
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  20.30 Letní kino – Kinobus 2020 na Slunečním nám. 
Promítat se bude akční film USA „Rambo: Poslední krev“.

čtvrtek 10. září
  Domeček s příchutí westernu  

Dopoledne 10.00 až 12.00 „Westernové putování“ po stanovištích 
s aktivitami – westernové dílny, country programy a seznámení se sa-
loonem. 15.00 až 19.00 odpolední program – vystoupení kroužků, 
prohlídka DDM, keramická dílna, občerstvení.

  16.00 – 20.00 Podvečerní pochody Prahou  
Tradiční pochod „Hlubočepy trochu jinak, X. ročník“ pořádaný Klu-
bem českých turistů Trilobit Barrandov. Start od 16.00 do 18.00 od 
stanice tram Geologická, cíl u radnice Prahy 13 na Slunečním ná-
městí od 17.30 do 20.00. 

  20.30 Letní kino – Kinobus 2020 na Slunečním nám. 
Promítat se bude český film „Vlastníci“.

pátek 11. září
  9.00 – 17.00 Již 6. ročník Pražského medobraní – před radnicí 

Největší jednorázový trh s medem – prodej medu a výrobků z medu, 
ochutnávka medů a medovin, pestrý doprovodný program nejen 
o včelách a medu pro děti i dospělé. 
Doprovodný program 

  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 budou mít všechny děti možnost vy-
zkoušet si svou řemeslnou zručnost a dokonce si i něco vyrobit pod 
dohledem zkušených instruktorů společnosti Kutil Junior 

  9.00 – 12.00 Český červený kříž – ukázky první pomoci a ukázky 
další činnosti ČČK

  10.00 – 14.00 Studio Beluška bude předvádět praktické ukázky cvi-
čení pro zlepšování zraku Batesovou metodou a dále ukázkové ma-
sáže

  13.00 – 17.00 Moudrá sovička – spolek zabývající se poradenstvím 
v oboru IT technologií, zde představí své nové pojízdné pracoviště,  
na kterém radí a pomáhá především seniorům se zvládnutím úskalí 
počítačů a chytrých telefonů či obdobných zařízení

  14.00 – 14.30 Sebeobrana – škola sebeobrany a ukázky 
z činnosti spolku Luční květy

  15.30 Ukázkové vystoupení tanečního souboru TS Demo
  16.00 – 16.20 MTS Akademie – ukázka speciálních cvičení pro  

seniory
  16.30 Fit Station – ukázkové cvičení dětského aerobiku
  17.00 ukázkové cvičení pro maminky s malými dětmi předvede 

Mami GYM

sobota 12. září
  8.30 – 10.00 Emilova jízda 

Na Slunečním nám. budou před startem k vidění veteránská vozidla 
nejen značky Praga. Emilova jízda je každoroční akce Praga klubu 
pořádaná na počest znalce a nejvýznačnějšího sběratele vozů značky 
Praga pana Emila Příhody. Start letošního ročníku, v pořadí již dvaa-
dvacátého, proběhne ve spolupráci s městskou částí Praha 13. Vozidla 
by měla na Sluneční náměstí přijíždět v rozmezí 8.00 – 9.30, v 10.00 
je předpokládán start. 
Zájemci si tak budou moci prohlédnout pestrou skladbu vozidel, která 
dříve brázdila, a někdy brázdí i dnes, silnice u nás i v zahraničí. Všechna 
pak odstartují na tradiční jízdu do Lán – muzea veteránů, a mezi 15.00 
– 16.00 se účastníci vracejí zpět k předání pamětních listů.

  10.00 – 17.00 Sportovní den SK Velká Ohrada 
Na celodenní sportovní akci v Centrálním parku u Nepomuckého 
rybníka pod tubusem metra se představí se svou bohatou činností  
SK Velká Ohrada. Všichni návštěvníci se mohou zapojit do sporto-
vání.  Připraveny jsou disciplíny ryze sportovní, jako je plnění  
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, i netradiční, sportovně  
– zábavné, ale i ukázky florbalu. Ani letos nebude chybět ukázka fly-
boardingu – nového adrenalinového sportu. Vystoupení profi letců  
se předpokládá v 11.00 a v 15.00. 

  10.00 Beach volejbalový turnaj veteránů 100+ 
Tradiční volejbalový turnaj smíšených dvojic se součtem věku dvojice   
100+ v beach volejbalovém areálu Jeremi sport v Nových Butovicích.

  11.00 Ohrada Food Festival  

Již šestý ročník tradičního festivalu skvělého jídla a dobré nálady.  
Pořádá restaurace Kastrol na Velké Ohradě před restaurací a ve dvoře 
restaurace na Ohradském nám. Více na www.ohrada–food–fest.cz. 

  15.00 Workshop – Co to je zdravý životní styl?    
Pořádá MTS Akademie. Sraz v Centrálním parku u Nepomuckého 
rybníka (u dětského hřiště). Na tomto setkání se chtějí pořadatelé 
s účastníky podělit o vědomosti, zkušenosti a názory na téma zdravý 
životní styl a proč bychom se neměli bát zásadních životních změn.  
Na toto téma pak budou navazovat další akce MTS Akademie v prů-
běhu září. Registrace na www.mtsakademie.cz.

  15.30 Hokejbal na invalidních vozících  
Organizace Flor–in kromě ukázkového zápasu nabízí zájemcům 
možnost si tento sport na invalidním vozíku vyzkoušet.

neděle 13. září
  9.00 – 14.00 Den otevřených dveří v SK Hala Lužiny  

Ve Sportovní hale Lužiny jsou pro návštěvníky připraveny ukázky 
činnosti všesportovních oddílů a cvičení dětí. Do všech ukázek se 
mohou návštěvníci zapojit a tyto sportovní aktivity si vyzkoušet.  

  10.00 – 13.00 Den otevřených dveří v centru Avaloka  
Podtitulem projektu Avaloka je Škola tradičních umění. 
Cílem projektu a jeho aktivit je radostné prožívání života a osobní 
rozvoj člověka pomocí studia. V centru probíhají kurzy a cvičení bo-
jových umění a kultury se zaměřením na děti i dospělé. Centrum 
Avaloka najdete v Bellušově ulici.

úterý 15. září 
  Cvičení pro dospělé zaměřené na hubnutí a zpevnění postavy 

MTS Akademie nabízí ukázkové lekce (zdarma), 6.00 až 7.00 nebo 
18.30 až 19.30. Sraz u Nepomuckého rybníka (u dětského hřiště). 
Cvičení proběhne cestou Centrálním parkem, doporučuje se přijít 
5 minut před začátkem. Účast pouze pro registrované na  
www.mtsakademie.cz.

  10.00 Pétanque v Domě sociálních služeb Lukáš 
8. ročník turnaje v pétanque O pohár starosty Prahy 13. Již 8 let pod-
poruje městská část Praha 13 pravidelné tréninky pétanque pro se- 
niory. Chcete se přidat? Zeptejte se přímo na turnaji trenéra seniorů 
nebo hráčů samotných na podrobnosti, zúčastněte se tréninku a sami 
uvidíte, co všechno vám pétanque může dát!

středa 16. září
  9.30 – 10.30 Cvičení v Centrálním parku pro seniory 60+ 

MTS Akademie nabízí ukázkovou lekci pro zájemce o pravidelné 
cvičení venku na čerstvém vzduchu. Sraz u Nepomuckého rybníka 
(u dětského hřiště). Cvičení proběhne cestou Centrálním parkem, 
doporučuje se přijít 5 minut před začátkem. Účast pouze pro regis-
trované na www.mtsakademie.cz.

  16.00 – 18.00 Koloběžkový workshop ve Skateparku v ul. Mohylová 
Pořádá Proxima Soaciale, o.p.s. Koloběžkový workshop je určený pro 
děti a mladé lidi (11–19 let) jezdící na freestyle koloběžce, kteří se 
svojí jízdou teprve začínají. 

čtvrtek 17. září
  Cvičení pro dospělé zaměřené na hubnutí a zpevnění postavy 

MTS Akademie nabízí ukázkové lekce (zdarma) 6.00 až 7.00 nebo 
18.30 až 19.30. Sraz u Nepomuckého rybníka (u dětského hřiště), 
cvičení proběhne cestou Centrálním parkem, doporučuje se přijít 
5 minut před začátkem. Účast pouze pro registrované na  
www.mtsakademie.cz.

  16.00 – 18.00 Atletické závody pro přípravku  
Atletické závody na hřišti ZŠ Janského a ukázky dětské atletiky pro 
nové zájemce. Pořádá oddíl SK Aktis Praha. 

  16.30 – 17.30 Ukázkové cvičení 
Taekwondo 
Taekwondo klub zve všechny pří-
padné zájemce o tento sport na 
ukázkové cvičení na hřiště Fa-
kultní základní školy prof. Otokara 
Chlupa ve Fingerově ulici v No-
vých Butovicích.

AKCE JE Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ 
                                                             ZRUŠENA

ZRUŠENO

ZRUŠENO

AKCE JE PŘESUNUTA  
NA 19. ZÁŘÍ 15.00
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  15.00 – 19.00 Po 13. rovnoběžce   
Unikátní rodinná hra, která účastníky provede po zajímavých místech 
Prahy 13. Účastnický tým – minimálně jedno dítě s dospělým dopro-
vodem. Na jednotlivých stanovištích budou týmy plnit úkoly a šifry, 
které budou zadávat do speciální aplikace v telefonu s přístupem 
k internetu. Aplikace pak účastníky dovede k cíli, kde je čeká občerst-
vení a odměna. Start od 15 hodin před radnicí na Slunečním nám. 
a cíl do 19 hodin v areálu DDM Stodůlky.

pátek 18. září
  15.00 – 19.00 Rodinné sportovní hry  

Pořádá DDM Stodůlky v rondelu Bellušova a na zahradě DDM.  
Již 10. ročník, který opět přinese více či méně vážně pojaté sportovní 
disciplíny. 

  16.00 – 18.00 Odpoledne s hasiči na Slunečním nám. – pod radnicí 
Představení činnosti našich sborů dobrovolných hasičů Stodůlky 
a Třebonice, včetně ukázek techniky a soutěží pro děti. 

sobota 19. září
    9.00 Zahájení turnaje Ligy lužinské mládeže v badmintonu 
  10.00 Abebe Bikila Memorial Run v Centrálním parku u Kužel-

kárny – 3. ročník 
Na památku dvojnásobného olympijského vítěze pořádá Etiopská 
komunita v Praze pod záštitou České lékařské komory Jana Evange-
listy Purkyně běžecké závody pro zdraví a pro radost určené pro 
všechny věkové kategorie amatérských běžců – i začátečníků.

  10.30 – 19.00 Zažít Butovice jinak 
Zajímavý zážitkový program v prostoru před Czech Photo Centre 
u stanice metra Nové Butovice, který již potřetí připravili podnikatelé 
a obyvatelé Nových Butovic. Na programu jsou hudební vystoupení, 
taneční vystoupení, salsa workshop, hry, soutěže a kreativní dílny pro 
děti i dospělé... Chybět nebude grilování, další občerstvení ani celo-
denní volný vstup do galerie Czech Photo Centre. Konkretní pro-
gram na FB Zažít Butovice jinak...

  13.30 Badmintonový Oktober Fest (turnaj dospělých amatérských 
hráčů a hráček) ve sport centru Jeremi

  15.00 Hokejbal na invalidních vozících  
Organizace Flor–in kromě ukázkového zápasu nabízí zájemcům 
možnost si tento sport na invalidním vozíku vyzkoušet.

neděle 20. září
  13.00 – 17.00 Skautské odpoledne v Centrálním parku Prahy 13 

u Kuželkárny 
Připravilo středisko junáka Vatra Praha a oddíl Filištíni z Klubu čes-
kých turistů.

  14.00 – 18.00 Tradiční orientační běh „Medvědí stezkou“ 
Zajímavá akce pro rodiče s dětmi bez rozdílu věku. V Centrálním 
parku Prahy 13 se startem u Kuželkárny připravil všesportovní oddíl 
SK hala Lužiny. 

  15.00 – 17.00 Sportovní den mládeže s TAJV  
Ojedinělý, žádaný a sportovně–edukační program pro děti a mládež, 
připravila Tenisová akademie Jan Váňa na hřišti v Centrálním parku 
Prahy 13 u Kuželkárny.

  15.00 – 17.00 Seznámení s florbalem   
Oddíl Olymp Florbal předvede zájemcům ukázky tohoto populárního 
sportu v Centrálním parku u Kuželkárny a umožní každému, aby si 
tento populární sport pod dohledem trenérů na místě vyzkoušel.

  15.00 – 17.00 Yoga/Lu 
Ukázková lekce Vinyasa jógy pro úplné začátečníky a pokročilé pod 
vedením lektorky Lucie z Yoga/Lu. Těšit se můžete na lekci jógy 
v parku zdarma, kde se seznámíte s dechovými technikami, jógovým 
flow a užijete si šťavnatou řízenou meditaci.  
Začátečníci 15.00 – 16.00, pokročilí 16.00 – 17.00. Lucie standardně 
vede v úterý a ve čtvrtek hodiny jógy v centru Avaloka.

  15.00 – 18.00 Kultura do ulic XIV. ročník – Od country až po rock  
Vystoupí:  
15.00 Taneční soubor TS Demo, 16.00 Utrejch a v 17.00 Portrait.

úterý 22. září 
  13.00 – 18.00 Den otevřených dveří v nízkoprahovém klubu Jedna 

Trojka  
Oslava 10. narozenin klubu, promítání fotek, vzpomínání, co klub 
všechno zažil. Určen pro staré klienty, stávající klienty i veřej-
nost. Klub Jedna Trojka provozuje Proxima Sociale, o.p.s.

  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, 
které se dosud atletice nevěnovaly.

čtvrtek 24. září
  16.00 a 17.00 Koncerty dětských pěveckých sborů v obřadní síni 

radnice na Slunečním nám.
16.00 Klíček a Notečka 
17.00 Kulíšci a Noctuella 

pátek 25. září
  9.45 Svatováclavský pochod z NW holemi  

Městská část Praha 13 a Středisko sociálních služeb Prahy 13 zvou 
nejen seniory na již tradiční Svatováclavský pochod. Start je v 10.00 
od Střediska sociálních služeb Prahy 13 – cíl je u prameniště Motol-
ského potoka. Zde pochodníci uctí památku sv. Václava, patrona 
české země. Čeká na ně také připravený táborák s opékáním buřtů.

sobota 26. září
  12.00 – 18.00 Nejsme si cizí  

Kulturně-komunitní akce „Nejsme si cizí“ nabídne široké veřejnosti 
zábavný program, letos obohacený i o regionální Foodfestival. Akce je 
součástí projektu „Společná adresa Praha 13“, který je v Praze 13 rea-
lizován již jedenáctým rokem. Aktivity zaměřené na integraci cizinců 
jsou financovány MVČR, hl. m. Prahou a spolufinancovány městskou 
částí Praha 13. 

neděle 27. září
  9.30 – 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 
k vystaveným houbám. Výstava pokračuje i následující den.

AKCE JE PŘESUNUTA  
Z 12. ZÁŘÍ
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pondělí 28. září  
  9.00 – 18.30 PeaceYoga  

Studio jógy na Slunečním nám. nabízí pro zájemce ukázkové lekce 
jógy a body balance zdarma s tímto programem: 
9.00 až 10.00 Jóga pro začátečníky, 10.30 až 11.30 Jóga pro pokro-
čilé, 17.30 až 18.30 Body Balance. Kapacita studia je 15 lidí, zá-
jemci se mohou přihlašovat na: www.peaceyoga.isportsystem.cz   
– zájemci budou šipkami navedeni od radnice ke vchodu do studia.

  9.30 – 18.00 Výstava hub v obřadní síni radnice

  10.00 – 17.00 Turistická akce „Pražské věže s Prahou 13“ 
Start i cíl jsou před radnicí na Slunečním nám. Účast na turistickém 
pochodu umožní účastníkům seznámit se s památkami v našem okolí 
– tentokráte směrem na Zličín a Řepy. Akce s Prahou 13 je součástí 
celostátní série hledání a navštěvování věží a věžiček, která má již 
dvaadvacetiletou tradici.

  13.00 – 17.00 Svatováclavské slavnosti na Slunečním nám. před 
radnicí

Co slavnosti nabízí:
  13.00 – 17.00 Akce Helppes – seznamte se s činností centra vý-

cviku psů pro postižené   
Uvidíte, jakým způsobem jsou asistenční psi cvičeni. Jejich asistenti 
rádi odpoví na vaše dotazy týkající se vašich psích miláčků. Také se 
dovíte, jakou formou můžete této neziskovce pomoci. 

  13.00 – 17.00 Kutil Junior 
Pro děti je připravena možnost vyzkoušet si svou řemeslnou zručnost 
a dokonce si i něco vyrobit, a to pod dohledem zkušených instruk-
torů. 

  13.00 – 17.00 PROSAZ 
Nebudou chybět stánky s výrobky chráněných dílen PROSAZu 
a šperkařské stánky.

  13.00 – 17.00 Trenažer jachtingu od Orthodocks Yacht Clubu 
Zájemci si mohou vyzkoušet „jízdu na plachetnici”. 

  13.00 – 17.00 Modely a modeláři   
Firma Domanský – modely připravila pro děti ukázky leteckých  
a jiných modelů, ukázky létání, soutěže.

  14.00 Voříškiáda – soutěž o nejhezčího voříška Prahy 13 
Neváhejte s sebou vzít i toho svého psího miláčka a od 14.00  
se zúčastnit soutěže o nejhezčího voříška – tradiční Voříškiády. 

  14.00 – 17.00 Koncerty  
Orchestr Šarbilach, skupina Motovidlo a písničkáři Slávkek Maděra 
a Zuzana Vilímová v jejich společném hudebním projektu VILMA.

  14.00 – 17.00 Moudrá sovička  
Spolek zabývající se poradenstvím v oboru IT technologií, zde před-
staví své nové pojízdné pracoviště, na kterém radí a pomáhá přede-
vším seniorům se zvládnutím úskalí počítačů a chytrých telefonů či 
obdobných zařízení.

  15.30 Ukázkové cvičení pro maminky s malými dětmi předvede 
Mami GYM

  16.00 Vystoupení Taneční skupiny TS Demo
  16.30 Ukázkové cvičení aerobiku v podání Fit Station
  17.00 Ukázka cvičení pro seniory MTS Akademie
  17.30 Pole sport a pole art – ukázka cvičení u tyče v podání studia 

Dance Heaven

středa 30. září 
  10.00 Lukiáda 2019 – 7. ročník  

Soutěže ve sportovních i nesportovních disciplínách pro seniory  
ve Středisku sociálních služeb Prahy 13. Od 14.30 vyhodnocení  
Lukiády a program s hudbou, tancem a občerstvením k oslavě  
Dne seniorů v KD Mlejn.

sobota 3. října 
  11.00 – 18.00 Vidoule a Háje  

Sousedské setkání občanů v restauraci U Petrů.

neděle 4. října 
  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 zá-
vodníků – občanů ke své městské části. Každý účastník závodu od 
dětí po seniory reprezentuje svou městskou část dle místa svého tr-
valého bydliště a svým startem v závodu jí přináší bod. Na konci se-
riálu určí součet všech bodů ze všech závodů pořadí městských částí 
Prahy a nesportovnější městskou část Prahy. V celkových výsledcích 
je Praha 13 zatím na medailové pozici. Připravil Bohdan Pardubický

AKCE JE Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ ZRUŠENA
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