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Zveme vás na 1. Máj!
Zajíãek na koni, o.s. zve v‰echny své pfiíznivce 1. kvûtna od 14 hodin do Galerie 14

(nám. Plk. Vlãka 686) na prvomájové zábavné odpoledne. Na programu bude nej-

prve vystoupení folklorního souboru Luãinka, od 15 hod. vození dûtí na konících

zdarma, v˘tvarné dílny s v˘robou jarních vûneãkÛ a od 16.30 hodin slavnostní prvo-

májov˘ prÛvod Prahou 14 s na‰imi koníky v ãele. V‰ichni jste srdeãnû zváni!

Akce probûhne za podpory Mâ Praha 14 a âeské spofiitelny.

Zajiãek na koni se letos v zimû vydal na tábor do BoÏí-

ho Daru v Kru‰n˘ch horách.

Za dva turnusy se nauãilo lyÏovat 5 dûtí, ale celkem jich

fara na BoÏím Daru uvítala pfies 30. 

Hory snûhu, v˘tvarn˘ program, karneval, lyÏování, to byl

mil˘, ale jiÏ znám˘ program. Tím prav˘m pfiekvápkem

byla autogramiáda, focení a neskuteãnû mil˘ a osobní

pfiístup skvûlého sportovce Luká‰e Bauera, kter˘ sem za

na‰imi dûtmi pfii‰el. RodiãÛm udûlal zase radost dárek

majitelky ski areálu Novako v podobû levn˘ch t˘denních

permanentek. Kdyby se dûti ze Zajíãka na koni setkáva-

ly s podobn˘m vfiel˘m pfiístupem, jak˘ k nim mûl Luká‰ Bauer, personál ski areálu Nova-

ko a faráfi z Ostrova, byl by to pro nû opravdu ráj na zemi. text a foto: M·

Zajíãek s Luká‰em Bauerem

David Raffay z Prahy 14 
(uprostfied) se na BoÏím Daru
vyfotil s Luká‰em Bauerem
i s jednou z jeho dvou olympij-
sk˘ch medailí

Dvojãata v JahÛdce
V rodinném centru JahÛdka, které je sou-

ãástí o.s. Jahoda, vymysleli zajímavou

novinku. Od loÀského listopadu se tu kaÏ-

d˘ tfietí ãtvrtek v mûsíci scházejí rodiãe

s dvojãaty. Zatím nejvíc – 10 dvojãátek

tady bylo najednou pfii slavnostním vánoã-

ním setkání. Jak˘ mají tyto schÛzky

v˘znam? Jde o to, aby si rodiãe mohli

vymûnit zku‰enosti s nároãnou v˘chovou

dvou dûtí najednou, ale také aby se dûti

poznaly a vûdûly o sobû. Zatím sem chodí

jen rodiãe s mal˘mi dûtmi (byla tu pr˘

i nedávno narozená miminka), ale úãast

dvojãat není vûkovû omezená. MoÏná se

tak ãasem obnoví na âerném Mostû

poboãka Klubu dvojãat, která tady pfied

lety byla a zanikla. text a foto: ves

Den pro 
maminky

Studio ArteMISS spolu s o.s. Zajíãek na

koni zve 17. dubna od 9 hodin mamin-

ky dûtí s handicapy na celodenní akci

nazvanou „Den pro sebe“, do salonu

studia ArteMISS v Praze 2, Nitran-

ská 14. Na programu je semináfi z oblas-

ti psychologie, aura-soma, poradna

a diskuse s kosmetiãkou, kadefinicí

a typoloÏkou. Pro úãastnice je vstup

zdarma a navíc dárek – poukázka na

sluÏby salonu v hodnotû 1000 Kã. Více

informací a pfiihlá‰ky: Markéta ·ulcová,

tel. 731 009 645, www.zajiceknako-

ni.cz, www.artemiss.cz.

Amazonky stále v akci
Na zaãátku února nesmí chybût „Zimní

pfiechod Brd“. Letos byla krásná snûhová

nadílka s hfiejiv˘m sluníãkem dohromady.

VyjíÏdíme vlakem do Rymanû, odkud spo-

leãnû s jin˘mi oddíly putujeme pû‰ky pfies

Mní‰ek pod Brdy. Pfii dal‰í únorové schÛz-

ce následuje etapa z Nekoneãného pfiíbûhu

– holky nacházejí v nedalekém lese Kame-

noÏrouta, celého uplakaného u posprejo-

vané zídky. Je smutn˘ z toho, Ïe Nicota v‰e

pohlcuje a proto ub˘vá chutn˘ch skal

a kamenÛ. A tak ho odvádûjí k nám do

klubovny a vûnují mu drobné chutné

kamínky. Ukazujeme mu, kudy by se mûl

vydat k pískovcov˘m skalám a za odmûnu

nám prozrazuje dne‰ní etapu s hledáním

kouzelného kamene. Odpoledne jedeme

autobusem a metrem na Vy‰ehrad. Spo-

leãnû docházíme k Táborské bránû, odkud

zaãíná pátrací hra po Vy‰ehradû ve tfiech

tfiíãlenn˘ch skupinkách. U Vy‰ehradské

skály si fiíkáme povûst o Horymírovi

a ·emíkovi, prohlíÏíme si Slavín a u Cihel-

né brány jdeme na prohlídku podzemních

chodeb – tzv. Kasemat. Je‰tû jsme si po-

slechly povûst o âertovû sloupu a vyráÏíme

zpátky domÛ. 

Více na www.skautkyamazonky.blog.cz

za 83. dívãí skautsk˘ oddíl Amazonky

Eli‰ka Hermannová – Rusalka �

·imon a David VaÀkovi, 3 roky


