Novinky z městské části

NOVINKA PRO HLOUBĚTÍNSKÉ PSY

V prostoru nevyužívaného pozemku
městské části u křižovatky ulic Hloubětínská a v Chaloupkách byla ohraničena a upravena psí louka. Následně tu byly instalovány i prvky pro psí
sport a výcvik. „Celkem tu bylo instalováno sedm prvků pro takzvané agility, tedy vybavení, které se osvědčilo
už na Lehovci, kde je zájem lidí
z okolí velký. V tomto případě jsme
vybrali kovové, žárově pozinkované
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PO OTEVŘENÍ PSÍ LOUKY
NA LEHOVCI, KTERÁ SI VELMI
ZÁHY ZÍSKALA SVÉ PRAVIDELNÉ
NÁVŠTĚVNÍKY Z OKOLÍ, JE PRO
PEJSKAŘE Z PRAHY 14 K DISPOZICI
DALŠÍ MÍSTO, KDE SE MOHOU
VYŘÁDIT JEJICH ČTYŘNOZÍ
KAMARÁDI. V ŘÍJNU TOTIŽ BYLA
OTEVŘENA DALŠÍ PSÍ LOUKA,
TENTOKRÁT V HLOUBĚTÍNĚ
POBLÍŽ ULICE V CHALOUPKÁCH.

prvky kombinované s vodotěsnou
překližkou a protiskluzovou gumou,“
přiblížil místostarosta Aleš Kuda
s tím, že na nové psí louce nechybí
ani potřebný mobiliář, sáčky na sběr
psích exkrementů a odpadkový koš.
Co se týká dalších plánů pro páníčky

a jejich psy, uvažuje radnice o výstavbě další psí louky na Černém
Mostě. Psí louka by ale v centrálním
parku na Černém Mostě mohla být
veřejnosti otevřena už v první polovině příštího roku.
(jam)

BOTABOTA – SPECIALIZOVANÝ OBCHOD S DĚTSKOU
OBUVÍ KONEČNĚ NA ČERNÉM MOSTĚ
TŘETINA ČESKÝCH PRVŇÁČKŮ MÁ
ZDEFORMOVANÁ CHODILA, PŘITOM
SE VĚTŠINA Z NICH NARODÍ NAPROSTO ZDRAVÁ. KDE JE TEDY CHYBA?
Podle odborníků z České obuvnické
a kožedělné asociace způsobuje deformaci chodidla zejména nedostatečná kvalita obuvi, kterou dítě nosí
v prvních letech svého života. Špatná
obuv může poškodit správný vývoj
dětské nožičky a zapříčinit nemilé
zdravotní následky na celý život, třeba
potíže s držením těla a páteří.
Pokud Vám na vašich dětech záleží
a chcete pro ně šťastnou a zdravou
budoucnost, o čemž nepochybujeme,
neměli byste výběr obuvi podcenit.
Nejjednodušším řešením je vybrat si
prodejnu, kde za kvalitu a zdravotní
nezávadnost obuvi ručí majitel, který
se v problematici vyzná a vychází
z vlastní zkušenosti. Takovou možnost
nabízí i obchod BotaBota nedaleko
stanice metra Černý Most.
Proč právě název BotaBota? Každý má
přece dvě boty, ale hlavně: chlapeček
Bot a holčička Bota jsou dvě imaginární
postavy, které vymyslel devítiletý syn
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KDE NÁS NAJDETE?
Bryksova 756/66, Černý Most
Otevřeno: po–pá 10.00–18.00 hod.,
so 9.00–15.00 hod.
Více informací na www.botabota.cz.
majitelky, jenž vystupují v křížovce, kterou se děti v obchůdku baví během nakupování. V BotaBota na vás totiž nečeká jen pohodlná, veselá a hravá obuv
pro děti od půl roku až do jedenácti let,
ale také přátelská, veselá a hravá
atmosféra, krásný dětský koutek, čistý
koberec na válení pro menší děti a vyškolený personál.
Za rodinnou atmosférou stojí majitelka
Eva Žáková, maminka tří dětí, která se
po letech na vysoké manažerské pozici
rozhodla pro vlastní podnikání v oboru,
který jí je blízký: „Svůj sortiment miluju,

vím, proč jsem tu kterou botu objednala, jsem zatížena vlastní devítiletou praxí obouváním svých dětí. Osobní přístup
pro mě znamená, že umím zákaznicím
objednat, co potřebují. Velkou přidanou
hodnotou našeho obchodu je jedinečný
měřící systém nohou WMS, dalším unikátem je pak spolupráce s vyhlášenou
podložkou – nabízíme tedy nejen profesionální personál, ale i odborné poradenství v oblasti péče o nohy.“
V obchůdku BotaBota zjistíte, že nakupování s dětmi může být legrace a zábava. Ctí zde totiž slogan „Zlobení, výskání a hraní dovoleno“ a nepočítají
s tím, že všichni malí návštěvníci budou
u zkoušení botiček způsobně sedět
a mlčet. Co se týká sortimentu, v BotaBota najdete renomované zahraniční
značky Superﬁt, Primigi a „dýchající“
boty Geox, které kromě komfortu nabízí
i prvotřídní design, ale také osvědčené
a cenově dostupnější výrobce domácí Fare, Protetika, KTR a zdravotními certiﬁkáty ověnčenou domácí a sportovní
obuv Befado. BotaBota provozuje navíc
i služby v oblasti tisku, kopírování
a skenování, což místní obyvatelé přivítali s povděkem.
(pr)

