Novinka

BEACHVOLEJABLOVÝ KURT S KLUBOVNOU NABÍZÍ NOVÉ RODINNÉ
A SPORTOVNÍ CENTRUM QUO VADIS
V SOUSEDSTVÍ HLOUBĚTÍNSKÉHO
HŘBITOVA U KOLBENOVY ULICE.
ZANEDBANÝ A BEZDOMOVCI VYUŽÍVANÝ OBJEKT NĚKDEJŠÍHO ZAHRADNICTVÍ OŽIVILI MANŽELÉ KOTTOVI,
KTEŘÍ ZDE DO PODZIMU CHTĚJÍ
OTEVŘÍT I KOŇSKOU JÍZDÁRNU.

Placená inzerce

Před rokem změnil pozemek po bývalém zahradnictví v Zálužské ulici mezi
hloubětínským hřbitovem a železniční
tratí majitele. Díky vstřícnému přístupu MČ Praha 14 se podařilo novým
majitelům, manželům Kottovým, poměrně rychle zanedbaný pozemek vyčistit, rekultivovat, oplotit a vybudovat
zde nový provoz a zázemí budoucí koňské jízdárny pro děti a dospělé. „Už
nyní je veřejnosti k dispozici beachvo-

lejbalový kurt, celý areál včetně jízdárny budeme otevírat prvního září,“ přiblížila provozovatelka Jana Kottová.
Výuka jízdy na koních (převážně nižšího rámce) bude podle jejích slov probíhat celoročně pod odborným vedením zkušených lektorů na jízdárně.
V plánu jsou i vyjížďky po okolí.
„Filozofií celého projektu je dostat
dnešní děti od počítačů a kromě vyváženého a zdravého pohybu jim přinést
do lůna Prahy trochu přírody a návrat
ke kořenům. Členové zde budou nejen
jezdit, ale budou se též o koníky pod
dohledem starat, aby se naučili si tu
svoji chvilku na koňském hřbetu zasloužit,“ vysvětluje Jana Kottová, která
má s manželem dlouholeté zkušenosti
z organizování akcí a letních táborů pro
děti. Právě děti, ale také dospělí zájemci se mohou o členství hlásit už nyní,
zajezdit si ale bude možné i nárazově.

PŘÍMĚSTSKÝ
KOŇSKÝ TÁBOR

Od 7. 7. do 14. 7. 2014 (9–17 hod.)
bude v Praze 14 Hloubětíně probíhat
příměstský koňský tábor pro děti
od 6 do 12 let.
PROGRAM: Výuka jízdy na koni, péče o zvířata, ukázka
jezdeckých dovedností, sportovní hry, rukodělná činnost,
závěrečný táborový oheň. Počet míst omezen.
KONTAKT: Jana Kottová, tel. +420 724 295 660,
jízdárna QUO VADIS, Zálužská 872/10a.
Od 1. 9. 2014 bude jízdárna v plném provozu (slevy pro předplatitele a členy klubu).
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Přestože jízdárna otevře až po prázdninách, už od začátku června je
v areálu otevřeno beachvolejbalové
hřiště s občerstvením pro veřejnost
i zájemce o firemní či jiné soukromé
akce a turnaje.
Podle Jany Kottové se předpokládá
i nábor dětí. „Beachpřípravka bude
určena dětem ve věku 8–10 a 10–13
let a povede ji bývalý juniorský mistr
ČR v beachvolejbalu Lukáš Pekárek,“
upřesnila majitelka areálu.
Jeho součástí je vedle zmíněných aktivit i nově zrekonstruovaná klubovna
s občerstvením, šatny a sprchy, nové
dětské hřiště pro nejmenší a relaxační zóna s jezírky, kde plánují
manželé Kottovi večerní táboráky
s kytarou. Jízdárna i beachvolejbal
mají i umělé osvětlení pro večerní
RODINNÉ CENTRUM QUO VADIS
Věříme, že si do nového areálu najdete brzy s dětmi cestu i vy a posedíte u dobré kávy a zmrzliny nebo
aktivně využijete nabízené možnosti
sportovního vyžití.
Informace a rezervace hodin získáte přímo u p. Jany Kottové na tel.
čísle 724 295 660, nebo na e-mailu:
jana.kottova@email.cz.
Provozní doba klubu je od pondělí
do soboty od 9 do 21 hod.
provoz až do 22 hod. Na druhý červencový týden (7.–14. 7.) je v plánu
také příměstský tábor pro děti od
6 do 12 let, jehož náplní bude výuka
jízdy na koni, péče o zvířata, sportovní hry a rukodělná činnost.
(pr)

PRONÁJEM BEACHVOLEJBALOVÉHO
KURTU
Od 1. 6. do 30. 9. nabízíme
pronájem beachvolejbalového
kurtu od 9 do 22 hod. (možnost umělého osvětlení).
Slevy pro předplatitele a dopolední hraní. Možnost firemních
akcí. Nová klubovna, sprchy, občerstvení...
1. turnaj dvojic (i smíšených) se koná v neděli 29. 6. 2014
od 8 hod. Omezený počet dvojic (rozdělení podle úrovně).
Přihlášky a rezervace kurtu: Jana Kottová,
tel. +420 724 295 660, P-9 Zálužská 872/10a

Placená inzerce
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