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Pro Žáky ZŚ a MŠ v Praze'l5, rodiče a veřejnost v rámci dopravně_
_bezpečnostnĺ a pÍotidrogové prevence.

Bude připraveno setkání se zástupci Městské polĺci€ HMP, PoliciE ČR'
Armády ĆR a sboru dobrovolných hasičů Hoínĺ Měcholupy.

V letošnÍm Íoce přĺpomínáme významné výročí 950 let od první písemné

zmínky o Hostivaři v Kosmově kĺonice.

Městská část PÍaha 15 přĺpravila k tomuto Výročí' pĺo malé i velké,

odpoledne plné nevśedních záżitků a zaiĺmavostĺ. Např' autogÍamiádu

a kfest nově vydané knĺhy s názvem Toulky Prahou 15 Hostivař a Hornĺ

Měcholupy.

Pŕedstavení místních spolků a oÍganizací' sportovní soutěŽe na hřišti

zŠ Hostivař a mnohá dalšĺ umělecká vystoupenĺ.

aávěrečnÝ koncert - kapéla Laura a iejí tygři.

Pro obyvatele Ml Praha'l5 bez rozdí|u Věku, na soupisce musĺ být

min. 5 híáčt]' max' 1o hráčú' hrací doba |e ĺozdělena
(/ł+5 minut), počet hráčů v poli 4+1.

TÍofej: Jýĺtěz poháru minikopané Prahy 15 za fok 2018"

Přihlášky na www.praha1s.cz nebo V elektÍonické podobě

na karel.stÍnad@praha1S.cz nebo fyzicky do podatelny ÚMĆ PÍaha 'l5.

PřihláŠky podáVeite neipozdéji do 5. září 2018.

VYHLÁŠENĺ VĺTĚzť, sE uSKUTEČNĺ 15.9.2018

sbor dobíovolných hasičů Horní Měcholupy připravil odpoledne při příleŽitosti

12o let od svého zalożení.

Rodinný den pro malé i velké plný atrakcĺ a soutěżĺ, napl. ukázka techniky
s prohlídkou, stříkání dżberovou střĺkačkou nô terč' poŽárnĺ útok dětĺ'

překáŻková dĺáha a mnohá další překvapenĺ.

Městská &ást Praha 15 vyhlašuje 4. roČník ÍotograÍické soutěże na téma:

Jorttveř-z5věrrc'
soutéŽ pro vš€chny věkové kategoÍie

Své fotografie zasíleite buďe-mailem na adresu klimendovae@prahalS.cz, nebo poštoq '' 
=ł.
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DEN HosTlvłŘę
Kozinovo náměstí, Hostivař

PoHÁR v MtNlKoPANÉ PnAHY 15
sK Ho.tlvď
Švehlova 1362/36, HostiVar

noDlilNÝ DEN s HAslčl
!ŕlšta zš Yĺoĺrła namaÜtl
Veĺonské náměstí 391' Horní Měcholupy

FoTosouTĚŽ

do podatelny ÚMĆ Praha 15 s nadpisem Fotosoutěż.

Nezapomeňté uvést iméno' adresu a svůi věk. Fotky budou

ŕi]].,.. velikosti A4 a vYstaveny ve VlVo! Hostivař v termĺnu

ź.',: . 3. 9--15.9. 2018.

,i, Fotografie posíleite nejpozděii do 31. srpna 2018.

Vytištěny na

VYHLÁŠENĺ vĺTĚzÜ sE USKUTEĆNĺ 15.9. 2018.
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HosTlvAŘsxÁ so.rovxl -
LEGENDA o uLvxÁŘl
ul. Kozinova u zŠ, Hostivař

Ve spolupÍáci s Lucky Bu|l teamem ie pro širokou Veřeinost
přĺpravena odpolední vycházka' V cíli ss můŽote těšit na

sportů. Následovat bude volná diskuzs na téma "Jak Iinak neŽ psÍ".

start V areálu Na Šancích, Turínská 1 - délka tratě cca 5 km.

BliŽśĺ informace: WWw.prahals.cz nebo zdarskydaniel@seznam.cz

Ve spolupráci s organizací Praha hrou budou připraveny dvě Varianty tÍasy' dětská
a pro dospělé. Délka trasy od 3 do 5 km,

Nutná registÍace předem. od 20. 8. 20'l8 bude zveřejněn registrační formulář
na www.prahahrou.cz.

zájemci si vyberou vyhovující čas staÍtu a obtĺŽnost hry.

Hostivařská bojovka je postavena na principu městských her. Tým (2-5 hráčů) v mĺstě
startu obdrŽí deník hlavní postavy a vydá se po trase hry luŠtit rŮzné hádanky,
šifry a jiné úkoly. Ke hře nejsou potřeba Žádné faktické znalosti, ien selský rozum,

otevřená mysl' hravost a důvtip.
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HAPPENIIIG
NA PATNÁGTCE
VeÍonské náměstí, HoÍnĺ Měcholupy

PÍoxima sociale o.p.s_ Ve spolupÍáci s MČ Praha 15

a za podporY HMP pořádá odpoledne plné workshopú,
např. malování na obličej, kadeřnický salon, výroba
placek' sĺtotísk' grafÍiti aj.

TURNAJ Y BEACHVOLEJBALE
rnđ .Hootlvďrłl ýrhrrdť
Hostivař

TEnÉilNĺ cYKLozÁvoD
}loĺtlvrřrłý lrcopłk'
zr.tĺtlcĺ ĺHD Ř.Élck{
HostiVäř

DEN PRAHY 15
Ú.al sl( l{o.na ľa.ĺlolüpý
Hornoměcholupská 30o, Horní Měcholupy

MATEŔsKÉ cENTRUM Frydolínek, TJ sokol HostiVař
a DŮm UM pořádajĺ soutěżnĺ odpoledne pro děti.

TĺoÍej: "Vĺtěz 
poháru v beachvolejba|e Prahy 15'

Přihlášky na www.Praha'l5.cz nabo v elektronické podobě na

nebo fyzicky do podatelny ÚMČ Praha 15. Přihlášky podávelte nejpozděii do

Pro všechny Věkové kategor|e připravil xcT sPoRT TÝM

4 věkové kategorie:
'l. kategorie - odráżedĺa (dólka traté cca 50 m)

2. kategorie - malá kola (tj. věk 5-6 let)
3. kategorie - děti (tj.7-16 let)
4. kategorie - dospělĺ (od 17 let do'l8 let ie nutný souhlas zákonného zóstupce)

Prezentace a přihláśení předem: xctsport@eznam'cz
(.Závody MČ Praha 'l5'jméno a věĐ nebo v mÍstě startu cca od ĺ6:30 hod.

VYHLÁŠENĺ VíTĚzŮ SE USKUTEČNĺ 15.9.2018.

SLAVNoSTNĺ zAKoNČENĺ DNŮ PRAHY 15

ĺ3:00 oÍiciálnízahájenĺ
13:3o kouzelnická minidiskotéka s cucÍnem (koudenĹ
ĺ4ĺ0 kapela.CiĄRlBE - latinskoamerické rytmy
15:30 KaÍel l(oÍsa -zpěv
16;0o slavnostnĺWhlášenívýsledkůa předánícenze
16:30 vystoupení Jolany sza|ewské (eleKrické
1730 akěnÍdĺvadelnö_šermĺřská

STŘEDA
12.z^Ři
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DĚTSKÝ DEN
arell TJ Sokol Hortlvď
U Branek 7' Hostivař

V rámci DnÜ Prahy 15 MC Frydolínek, TJ sokol Hostivař
a Dúm UM připravily odpoledne se soutěżnĺmi stanovišti
včetně skákacího hradu a sladké odměny v cĺli.

sMEJKALoVKY PoHÁHAJí - cHARlTATlvNí BĚH
S PROGRAMEM PRO CELOU RODINU
.Í.at .Ho.tlvď.ki ýohr.dr'

charitativní běżecký závod pro dospělé i děti s certifikovanými tÍatěmi a čipovou Časomírou. ceny předajĺ vzácnĺ hostó, mezi nimiż bude
i olympijský vĺtěz z Nagana Dominik Hašek' který také poběŽí. součástí programu je bohatý dopÍovodný program plný netradičních hgr
a záżitků pro malé i velké. Ve vďeÍnÍch hodinách program zakončí série koncertü několika známých kapel. Vĺce o projektu
na: www.inpv.czlsmelkalovky-pomahaji.

Pro.iekt pořádá Nadace prof. Veidovského, ktefá 25 let pomáhá lidem s těŽkým zrakovým postiŽenĺm V mnoha oblastech żivota.

kIubů'

19:o0 závěreČný koncert kapely BlG


