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Vážený pane starosto,

dovoluji si Vás zdvořile požádat o přiznání účelové dotace ve výši 100 000,—

Kč pro zorganizování volnočasových aktivit pro seniory MC Praha 13, které jsou

uvedeny v příloze tohoto dopisu. Uvedené seniorské volnočasové aktivity se

pořádají na městské části každoročně již od roku 2012 a některé pak od roku 2013.

Pořádá je vždy MC Praha 13 a Středisko sociální služeb Prahy 13 (dále jen

středisko).

Volnočasové aktívityjsou především přínosem pro samotné seniory vtom, že

jim utužují a upevňují přirozeným způsobem fyzické a duševní zdraví a tím

přispívají ke zkvalitňování jejich osobního života. Všechny aktivity organizují

společně městská část a středisko, což vytváří pozitivní reklamu a budí i dobré

povědomí veřejnosti o městské části, jakou péči věnuje nejstarší generaci. Navíc,

vyjma pravidelných tréninků petangu, všechny akce probíhají vždy v září v rámci

festivalu volného času.

Nyni konkrétněji k jednotlivým aktivitám:

Turnaj o „Pohár starosty MČ Praha 13“ a „Lukiáda 2017“ (seniorská

olympiáda) jsou největšími akcemi pro seniory pořádané ve středisku. Letos by se

měl v září konat již 5. ročník turnaje v pétanque a 4. ročník Lukiády. Petangu se

loni zúčastnilo téměř 40 závodníků a Lukiády něco přes 80 osob. Když k tomu

připočteme ještě účast fanoušků, organizátorů a hostů, bylo přítomno těmto akcím

v Lukáši mnohem více osob.

Zajištění pravidelných tréninků v petangu v průběhu roku. Finanční

prostředky vkládané do tréninků se vyplácí. Senioři Prahy 13 „„ Lukáš úSpěšně

reprezentují naší MC, protože se pravidelně účastní seniorských soutěží i

oficiálních turnajů Ceské Asociace Pétanque Klubů _ CAPEK. V prestižní soutěži

Liga Petanque pro seniory obsadili dvakrát druhé místo, pravidelně vítězí na

Turnaji starosty Prahy 13, ale i na turnajích, pořádaných na dalších městských

částech. Na největší zimní dlouhodobé soutěži Ubuliga pravidelně postupují mezi

nejlepší a Magda Sjogren dokonce v květnu 2017 zvítězila na silně obsazeném
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oficiálním mezinárodním turnaji Poděbradka Cup. Členové senior týmu Prahy 13

si již prostě získali respekt svých soupeřů a již dávno svými Sportovními výsledky

překročili hranice naší městské části.

Organizování exklusivního pochodu NW — tentokrát se bude konat

v předvečer svátku Sv. Václava a bude se jmenovat, jak jinak než „Svatovác1avský

pochod“ a bude spojen se speciálním programem.

Vážený pane starosto, děkuji Vám jménem svým i jménem všech seniorů,

kteří se aktivně zúčastňují všech kulturních a sportovních akcí, a tím důstojně

reprezentují naší městskou část, za Váš čas, který věnujete této problematice.

S pozdravem

Příloha - dle textu !

Vážený pan

Ing. David Vodrážka

starosta
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Střediskem sociálních služeb Prahy 13 v 2. poíoíetí 2017
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518 zajištění a uspořádání ročníku turnaje v pétanque \: září 2017

i-—"'518 zajištění a uspořádání seniorských her "Lukiáda" v říjnu 201?
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