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Představujeme

QUO VADIS: KONĚ, BEACH I RODINNÁ POHODA
PRVNÍHO ČERVNA TO BYL PŘESNĚ
ROK, CO SE OTEVŘELA HLOUBĚTÍNSKÁ JÍZDÁRNA. MÍSTO, KTERÉ
DŘÍVE MÍSTO DĚTÍ NAVŠTĚVOVALA
SPÍŠE MĚSTSKÁ POLICIE.
Ze zarostlého prostoru, plného odpadků
a zbytků kabelů, nad kterým se tyčily
trosky dřevěné budovy bývalého zahradnictví, obývané bezdomovci, se stalo rodinné centrum pro malé i velké návštěvníky, kam městská policie dnes už zavítá
tak maximálně na kávu s palačinkou se
zmrzlinou do zdejšího občerstvení.
V průběhu uplynulého roku vznikl jezdecký klub Quo Vadis, který sdružuje
dětské i dospělé zájemce o výuku jízdy
na koni. Počet koní se za tu dobu stabilizoval na konečných osm a kromě odpoledních kurzů od pondělí do pátku zde
v dopoledních hodinách probíhá i relaxační ježdění mateřských školek. Sobota
je stanovena jako odpočinkový den a ne-

děle pak je jako jediný den v týdnu určena pro rekreační ježdění veřejnosti.
Od 6. července jsou v areálu naplánovány dva turnusy dětských příměstských
táborů, kdy první je kombinovaný s keramikou, atrakcí druhého bude ukázka
práce jízdní policie v jízdárně.
SEDM DNÍ PUTOVÁNÍ
Po jejich ukončení čeká koníky sedmidenní putování s jezdci v sedlech na Šumavu, kde si budou užívat zasloužených
pět týdnů dovolené na nekonečných pastvinách a nabírat síly na další sezónu.
Jejich návrat bude probíhat opět formou
putování a do Prahy by měli dorazit
i s jezdci na svých zádech první týden
v září. Kroužky v novém školním roce
znovu začínají v půlce září. V průběhu
„koňských prázdnin“ a v září bude
v areálu fungovat beachvolejbal s občerstvením a venkovním posezením při
grilovaných lahůdkách, čepovaném

pivu nebo dobré kávě. Relaxace u jezírek a dětského hřiště s možností zahrát
si stolní tenis dokresluje pohodový ráz
celého prostoru, kde se dá na chvíli zapomenout na městský shon.
Beachvolejbalový kurt je profesionální
kvality s umělým osvětlením pro letní
večerní hraní do 22 hodin. V některé
všední dny jsou ještě volné atraktivní
odpolední hodiny od 18 do 22 hodin.
Každý měsíc jsou pořádány Open beach
turnaje pro veřejnost. Pro výkonnostní
hráče jsou určeny miniturnaje 3–4 párů
ve všední dny. Zájemci se mohou přihlásit mezi evidované sparingpartnery
(jednotlivci, mixy, debly). Zvýhodněný
pronájem kurtu za 150 Kč na hodinu.
je nově nabízen ve všední dny od 9 do 16
hodin. Areál s klubovnou umožňuje
uspořádat ﬁremní školení a teambuilding pro 15 osob. Přijďte si odpočinout
do oázy klidu uprostřed města.
(jam)

BEACH OPEN TURNAJ
V neděli 5. 7. 2015 od 9.00 do 16.00
hodin se koná již V. turnaj dvojic
v beachvolejbale. Přihlášky a info:
602 342 520 p. Otakar Kott. Možnost
volných hodin od 150 Kč/hod. Praha 9
Hloubětín Zálužská 10a (u Lidlu)

KONTAKT:
Quo Vadis, Zálužská 872/10a, 198 00,
Praha 9 – Hloubětín, tel.: 724 295 660
(beach 602 342 520),
e-mail: jana.kottova@email.cz
www.jizdarnahloubetin.cz
Facebook: Quo Vadis – jízdárna,
Quo Vadis – beachvolejbal
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