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Novinky z městské části

KDO SI HRAJE, NEKOUŠE
Po několika projektech určených pej-
skařům z Prahy 14 se koncem září
konal na Černém Mostě pod záštitou
starosty Radka Vondry první Pestival.
Akce, která přilákala celou řadu mi-
lovníků psů i čtyřnohých přátel člově-
ka. K vidění byla celá řada atrakcí,
ukázky psích sportů, kynologie, ca-
nisterapie a také soutěže pro pejsky

i jejich majitele. Ti se mohli na místě
poradit s odborníky stran výcviku či
výživy svých miláčků. Konala se zde
také sbírka pro psí útulky a vyhlašo-
vali se výherci soutěže Pes Prahy 14.
Podtrženo, sečteno, šlo o vydařenou
akci, která má potenciál stát se dal-
ším tradičním setkáním obyvatel
Prahy 14.                                       (jam)

HLOUBĚTÍNSKÝ AREÁL ZVE ZKUŠENÉ JEZDCE
O novém sportovně-rodinném areálu,
který vznikl oživením dříve zanedbané-
ho prostoru za hloubětínským hřbito-
vem, jsme informovali už na přelomu
jara a léta. Nyní jsme se na toto jedi-
nečné místo vrátili, abychom se pře-
svědčili, jak se tomuto projektu daří po
zahájení plného provozu.
„Začali jsme v červnu tak trochu na-
půl, v červenci jsme potom zorgani-
zovali úspěšný příměstský tábor
a nyní od poloviny září fungujeme
naplno,“ popsala Jana Kottová z ro-
dinného a sportovního centra Quo Va-
dis. To nyní nabízí vedle beachvolej-
balových kurtů také pravidelné lekce
jezdectví pro děti i dospělé. „Na vý-
ukových kroužcích se zaměřujeme na
tři úrovně jezdců: začátečníky, mírně
pokročilé (klus) a pokročilé (klus,
cval). První kategorie je již zaplněna,
ve druhé a třetí zbývá posledních pár
míst. Naší ambicí není vychovávat zá-
vodní jezdce, ale naučit děti i dospělé,
aby rozuměli tomu nádhernému zví-
řeti pod sebou a aby ono rozumělo
jim. A pokud se nám tato provázanost
podaří zprostředkovat, pak poznáme,
že jsme pracovali dobře,“ vysvětluje
Jana Kottová.

Podle jejích slov nyní záleží hlavně na
počasí, jako provozovatelka pochopitel-
ně doufá, že sezona beachvolejbalu vy-
drží až do října, a po zimní pauze už se
chystá na jaro a připravuje novinky pro
návštěvníky z Hloubětína i odjinud.
„Uplynulé tři měsíce nám počasí přálo,
takže hřiště bylo poměrně využívané, což
nás těší. Dopoledne se pak často měnilo
v obří pískoviště pro školky. Na příští rok
také plánujeme dopolední hraní mami-
nek s možným hlídáním dětí, jako vari-
antu aktivního odpočinku pro rodiče
z blízkého okolí,“ představuje svoje plány
na příští sezonu a nezapomíná na podě-
kování všem návštěvníkům, kteří si do
centra Quo Vadis našli cestu za spor-
tem či zábavou. Zájemcům o pravidelné

hraní beachvolejbalu pak doporučuje se
včas přihlásit a rezervovat si termíny.
To ostatně platí i pro nárazové návště-
vy, které mohou stejně jako ostatní vy-
užít i zázemí klubovny například ke
konání firemních i soukromých akcí
spojených s beachvolejbalem, grilová-
ním a posezením s kytarou u venkov-
ního ohniště nebo krbu tak, jak se to
osvědčilo už v letošní první sezoně
provozu nového centra.                 (jam)

Informace o všech zmiňovaných ak-
tivitách a rezervacích hodin získáte
přímo u pí. Jany Kottové.
E-mail: jana.kottova@email.cz nebo
na tel.: 724 295 660. 
Otevřeno je po–so 9.00– 21.00 hod.

SOKOLKA OBDRŽELA
CENU PRAHY 14

Ocenění za celoživotní přínos lokál-
nímu sportu v Praze 14 převzala
z rukou starosty Radka Vondry
dlouholetá členka Sokola Kyje paní
Bohumila Rysová. Cenu převzala
tato aktivní seniorka u příležitosti
zahájení výstavy ke dvacátému vý-
ročí vzniku MČ Praha 14 v Gale-
rii 14 dne 17. září. „Toto ocenění
udělujeme jako projev úcty člově-
ku, který se svou aktivitou zasloužil
o zkvalitnění života v naší městské
části, a paní Rysová si bezpochyby
takovou cenu zaslouží,“ uvedl sta-
rosta Radek Vondra.                 (jam)
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