V roce 2011 nám pomáhali:

iDIGITisk

PRVNÍ KAMENIA CZ, s.r.o.

Adastra, s.r.o.

ING

Příbramský Karel

Albert Nadační fond

Jakub Kokeš CZ, s.r.o.

Přívratský Václav

ART PM

Janek, s.r.o.

Resiz computers, s.r.o.

AZ-TECHNIKA

JIMAST, s.r.o.

RGTM

Barley Green

kostel sv. Václava

RWE

Bonduelle, s.r.o.

kostel sv. Ludmily

SENTIS

Bramac, s.r.o.

kostel Panny Marie Sněžné

Schmidtová Pavlína s rodinou a přáteli

Café Louvre

Křížek Jan

Skutky naděje, Levity, a.s.

CETELEM ČR, a.s.

Lasovský Josef

SKI areál NOVAKO

COMPAG CZ, s.r.o.

LeasePlan ČR, s.r.o.

SPARKYS

Čermák a Hrachovec, a.s.

Linet, spol. s r.o.

Středočeský Kraj

Česká pojišťovna, a.s.

Lopata Oldřich Ing.

Sunkins, a.s.

Českomoravský beton

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy,
odb. zdravotnictví a odb. soc.

Svoboda Jan Mgr.

Danone
Divadlo Pod Palmovkou
Dlauhoweská Eva s rodinou
Dostál František
Dostál Jan
Dráček.cz
Drahoňovský Milan – Photo Bank
Drupol, výrobní družstvo
EKONET, s.r.o.
Ernst & Young
FLEET SHEET/E.S. BEST, s.r.o.
GLOBUS ČR, k.s., HM Praha Černý Most

Metrostav, a.s.
Muráriková Dana (Carlife PMP, spol. s r.o.)
MV ČR
NET servis
Obchůdek u Svíčky
Optys, spol. s r.o.
LÓreal
Oresi s.r.o.
Pavlas Pavel Ing., Hotlineservis
PC PLUS, a.s.
Peták Jiří
Polánecký Marek

HEMAX, s.r.o.

Praha 14, MČ Praha 14

Hospodářské noviny

Pribináček (TPK, spol. s r.o.)

ŠAFRÁNKA RUDNÁ, a.s.
Šíma Pavel
ŠPAČEK & ŠPAČKOVÁ, s.r.o.
TOP HOTELS GROUP, a.s.
Valešová Petra
Véghová Eva
Veskom GROUP, spol. s r.o.
VIZARD, s.r.o.
Votice město
1.VOX, a.s.
VSP DATA, a.s.
Zabawki, velkoobchod hračky Zabawki
Zilvarová Ctibor Hladký ZCH Advokáti
3C SYSTEMS, s.r.o.
Děkujeme vám!
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Jedete se mnou?
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Vážení a milí,
právě jsem se vrátila z Bruselu, slavného toť města naší matičky Evropské
unie. Byla jsem zde na setkání malých evropských neziskových organizací
s představiteli EU. Cílem bylo prezentovat evropským úředníkům hlavní
překážky, se kterými se malé neziskovky potýkají. A jak zní závěr mé cesty?
Byla velmi úspěšná. Uzavřeli jsme krásná nezisková přátelství s ostatními
organizacemi, úředníci nám vysvětlili fingované fungování jejich systému a já se
vracím s pocity Zajíčka-euroskeptika. Ale – kdo je zrazen, může být jednou i velmi
pěkně překvapen.
Helena Krejčíková, šéfredaktorka časopisu

Zajíček-euroskeptik na koni.
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Děkujeme našim novým dárcům

kn
a

váš Zajíček na koni

Dále děkujeme: Milanu Drahonovskému – Photo Bank
paní Daně Murárikové
panu Oldřichu Lopatovi
panu Janu Červinkovi
panu Pavlu Šímovi
paní Hance Ondruškové

Zajíček letí k nebi.
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Bylo nebylo u Zajíčka na podzim
Začínáme hezky pracovně – koncem září jsme se sešli na Týdnu nevládních
neziskových organizací v Praze 5 na Andělu. Představovali jsme zde činnost
Zajíčka na koni. Hovořili jsme o nás na pódiu (což je oblíbená činnost našich
dobrovolníků) a děti se u našeho stolu mohly zúčastnit soutěže. Výsledky této
malířské soutěže najdete na www.zajiceknakoni.cz/cs/aktuality
Jak jsme již anoncovali v minulém čísle, proběhlo
2. října krásné odpoledne na hradě Karlštejn u
příležitosti zahájení výstavy fotografií.
Atmosférou pozdního odpoledne se linula krásná
hudba, trávilo dobré jídlo a pití, rušil smích a pláč
dětí... a málem bych zapomněla – představovaly
se fotografie Petra Vopeláka a Anety Hnykové.
Vše se povedlo a ti, kdo pomáhali, si na závěr mohli užít i kousek noci na
Karlštejně.
Babí (tentokrát už spíše babské) léto strávily děti
druhou říjnovou sobotu v Bučovicích. Pod
vedením naší dobrovolnice Týnky Doležalové se
svezly na koních – nebo spíše prchaly s koňmi
před deštěm –, a to rovnou do úkrytu našeho
vojenského stanu, kde na ně již čekala Míša
Huslarová a její malování na sklíčka. Díky všem
a v Bučovicích se na vás těšíme na jaře.
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Plán akcí o.s. Zajíček na koni 2012
O.s. Zajíček na koni má pravidelné aktivity, probíhající po celý rok (projekty: Kavárna –
zaměstnání pro handicapované a Francouzština pro nejmenší. Dále probíhají po
celý rok akce, z nichž některé jsou v rámci roku pravidelné (projekty Zimních a letních
integračních táborů, Víkendů v sedle). Další program přizpůsobujeme aktuálním
potřebám a přáním klientů či reagujeme na různé nabídky z okolí. Některé akce tedy v
přehledu nenajdete. O nich se dozvíte na našich webových stránkách
www.zajiceknakoni.cz. Jednotlivá data budou upřesněna.

KDY
3. 12. 2011
9.–11. 12.

CO
Sv. Mikuláš

Vánoční víkend na horách
Vánoční akce pro
dobrovolníky
22. 12. (17.00 až 19.00) Vánoční bowling
Leden 2012
Seminář na přání
Italský večírek II.
Hory pro dobrovolníky
4. 2. – 11. 2.
HORY I. turnus
25. 2. – 4. 3.
HORY II. turnus
Březen
Den v sedle
Duben
Den v sedle
Květen
Víkend v sedle
Červen
Víkend v sedle
Bowling za vysvědčení
Červenec a srpen
Letní tábory
Září
Víkend v sedle
(Křest hříbátek)
Svatováclavská jízda
Říjen
Den v sedle
Seminář na přání
Listopad
Sv. Martin
Seminář na přání
Prosinec
Sv. Mikuláš
Vánoční víkend na horách
Vánoční bowling

KDE
Mníšek pod Brdy – Malá
Hraštice
Boží Dar

Praha 5, Anděl
Praha
Praha 5
Hojsova Stráž
Boží Dar
Boží Dar
Bučovice
Bučovice
Bučovice
Bučovice
Praha
Bučovice
Bučovice
Bučovice
Bučovice
Praha
Votice
Praha
Boží Dar
Praha
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Vydejme se do italské domáckosti česko-italské dvojice Andrey a Roberta,
kteří nás na úterý 8. listopadu pozvali na italské menu. Dobrota nad dobroty
dle klasických italských receptur. Díky, Andreo a Roberte! Připojuji milé
zhodnocení od jedné z účastnic večera:
Víte, co udělá Ital, když má pozřít meruňkové knedlíky?
Polije je majonézou!
Podávalo se víno ve všech podobách – hrozny, rozinky i tekuté, a nejen z Itálie.
Jídlo bylo mimořádně chutné a originální – kuřecí steak s rozinkovou omáčkou,
italské Rizo s houbami a jasně že těstoviny se sugem (rajčatový přeliv). Prostě
italská kuchyně, jak má být.
Příprava jídla názorná i poučná.
Pozor – bez olivového oleje do italské kuchyně nelez! Ani když je na
barrandovském sídlišti.
Společnost přátelská a uvolněná – a to došlo i na politiku... Hostitelé byli velmi
milí, vtipní a laskaví. Moc děkujeme za krásný večer, který pro nás
připravili Andrea Komárková a Roberto Barletta.
Rada na závěr – pokud budete chtít dát dítěti do školy pravou italskou svačinu,
tak jedině rohlík s olivovým olejem.
A protože jsme byli nadšeni nejen italskou kuchyní a pan Roberto nabízí i výuku
italštiny pro začátečníky, už se těšíme na první lekce...
Zájemci se mohou hlásit u Markéty, termín zahájení ještě upřesníme.
A další pokračování italského večírku je již v plánu... Těšme se na leden!
Ze Zajíčku Jitka Bílá

Od 13. do 15. listopadu cestoval Zajíček po Bruselu. Na kongresu
neziskových organizací pořádaném Open Society Foundation jsme se setkali
s představiteli Evropské unie a přednesli návrhy na zlepšení fungování
malých evropských neziskovek.
Kreativní Zajíček má za sebou další dílníčky: 14. a 28. 11. s Míšou a 25. 11.
s Jitkou. Maminky, dobrovolnice i děti se sešly a vytvářely pro sebe i pro
Zajíčka krásné věci. Děkujeme.
Zajíče
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Jak jsme ke hříbátkům přišli
V jednom z posledních článků jste se mohli seznámit s koníkem Wizárdem. Díky tomuto hřebečkovi
jsme měli v pozdním jaru a v první půli léta o zábavu postaráno. A jako každý rok, byl i tento rok plný
očekávání a na konec velkým překvapením. Hříbátek jsme čekali osm, nakonec se jich narodila
polovina. Efeba, Adélka, Amálka a Poly na nás svá velká bříška pouze hrály a měly je veliká jen
z kvalitní travičky. Šťastnými maminkami jsou tedy kobylky Brenda (syn Donkey 14.6., novou
majitelkou je Markéta Pištěková), Zuzka (syn Kerido alias Vašek či Prevít 24.6.), Jůlie (syn L´oreal
15.7., jak již jméno napovídá patronem tohoto hříbátka se stala firma L´Oreal) a Sára (jediná holčička
Marlenka , novými majiteli je rodina paní Lenky Morávkové).
Letošní porody se obešly bez jakýchkoliv problémů, všechny jsme si je chtěli ohlídat, ale kobylky se
rozhodly po svém a do ničeho si nenechaly zasahovat. Brenda rodila o cca 14 dní dříve, takže Donkey
byl opravdovým překvapením, které našel Jirka Sváček při své ranní obhlídce pastvin. Hřebeček byl
v pořádku, ale pro jistotu jsme ho dali s Brendičkou na 14 dní do stáje - aby nenastydl.
Asi nejzajímavější bylo hlídání Jůlinky, která čekala velké hříbátko a trochu přenášela. Všichni jsme
se o ní báli, protože při prvním hříbátku potřebovala dost pomoct, a tak jsme ji dali do boxu. Holky
i Jirka jí chodili ve dne v noci kontrolovat každou hodinu a pokaždé se vraceli se stejným výsledkem:
NERODÍ. Kobylka, která má rodit, se dá, většinou, nějakou dobu před porodem poznat tak, že je
neklidná, trochu se potí, hrabe, přechází po boxe – ale samozřejmě tam je to slovíčko ,,většinou.´´
A tak přišla Kája ve 2 hodiny ráno do stáje, posvítila na Jůlii se slovy: ,,Tak co, nechtěla bys už začít
rodit?!?´´ Jůlie se sklonila hlavou do rohu a Kája si teprve všimla malého žlutého uzlíčku – pana
L´oreala . Oba byli v pořádku a nepotřebovali nejmenší pomoc.
Co následuje po tom co se hříbátko narodí? Pokud je vše v pořádku, kobylka nemá problém s tím, aby
svého potomka ukázala lidem a spustilo se jí mlíčko, přijíždí i tak pan veterinář, aby malinké
i maminku prohlédl a hříbátku píchl jeho první injekci – očkování. První den by se také hříbátku měly
zvedat postupně nožičky, aby hned od začátku vědělo, že je to normální věc a nemusí se bát.
Je tu podzim a hříbátka se stala huberťáky, my jsme šťastní, že všechno šlo hladce, bez problémů
a že jsou všichni zdraví a krásní.
A vy se už teď můžete spolu s námi těšit na hříbátko, které snad čeká kobylka Princezna – Diana.
Veronika Náměstková
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KAVÁRNA je zase tady!
V minulém čísle časopisu jste se dozvěděli, že v období od dubna do června 2011
proběhla startovní etapa nového projektu občanského sdružení Zajíček na koni,
KAVÁRNA – zaměstnání pro handicapované. Po delší prázdninové pauze se
podařilo navázat spolupráci s novou hostitelskou kavárnou Café Louvre. Jde o velice
známou kavárnu s dlouholetou tradicí, která se nachází v
samém centru Prahy. Pro pracovníky je tedy dobře dostupná
a nemusejí daleko dojíždět.

Pro naše pracovníky byly objednány nové zástěrky, na nichž je
natištěn nápis v angličtině Zaměstnanec s handicapem. Za krásné
zhotovení zástěrek, které se moc povedly, patří velký dík výtvarnici
Míše Huslarové. Když byly zástěrky hotové, nic již nebránilo tomu,
aby byla zahájena druhá etapa projektu.

ZAHÁJENÍ druhé etapy projektu
1. 11. 2011 – tímto hezkým datem to všechno znovu začalo
Říká se, že odvážnému štěstí přeje. Marušce (alias Džásíkovi) štěstí při první směně
určitě přálo. I přesto, že byla první, kdo si práci v nové kavárně vyzkoušel, zvládla to
myslím na výbornou. Během okamžiku se chopila zadané práce – pomáhala ořezávat
tužky, které slouží na poznámky a připomínky hostů kavárny. Ořezávala a ořezávala, a
když měl nastat odpočinek v podobě přestávky na oběd, skoro si té voňavé
bramborové polévky ani nevšimla.
Představujeme vám tedy prvního pracovníka – MARII NÁMĚSTKOVOU a její
asistentku (maminku) Slávku Náměstkovou v celé jejich parádě:

O dva dny později, ve čtvrtek 3. 11. 2011, Marušku vystřídal František. Do kavárny se
také již velmi těšil. Myslím si, že si rychle na nové prostředí zvykl a také mu netrvalo
9

dlouho, aby si oblíbil místní slečny servírky, které jsou velice sympatické a ochotné.
Stejně jako Maruška i František zkoušel pomocné práce v kavárně jako např. přípravu
stolků, ořezávání tužek a skládání ubrousků. Také měl premiéru se svou novou
asistentkou, kterou ale dobře zná, takže nebyl vůbec žádný problém.
Zde se můžete podívat, jak zelenkavá zástěrka slušela i druhému pracovníkovi.
Představujeme FRANTIŠKA DOLEŽALA a jeho asistentku Olgu Růžičkovou:

Třetí pracovník, respektive pracovnice, ELIŠKA JURČOVÁ přišla do kavárny pomoci
ve středu 9. 11. 2011 v doprovodu svého nového asistenta Martina Splavce. Můžete se
podívat, jak jim to slušelo:

Kavárna Café Louvre v prostorách své menší kavárničky a galerie často pořádá různé
akce pro uzavřenou společnost. Tehdy je kavárna veřejnosti nepřístupná, ale naši
pracovníci zde mohou i přesto pomáhat. Elišce se právě poštěstilo, že mohla pomoci
s důkladným utíráním a leštěním stolků a poté pomáhala v kuchyňce kavárny.
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Položila jsem Elišce pár otázek, jak se jí první den v kavárně líbilo.
Jak se ti líbila nová kavárna?

Kavárna je moc hezká.

Jaké práce jsi dělala, s čím jsi
pomáhala?

Ořezávala jsem pastelky, leštila jsem
stoly a skládala ubrousky.

Co tě při práci nejvíce bavilo?

Ořezávat pastelky.

Těšíš se na další pracovní směnu v
kavárně?

Těším se moc.

Na co se nejvíc těšíš?

Na řezání pastelek a utírání a leštění
stolů.

V neděli 13. 11. 2011 poprvé do kavárny dorazila LUCIE CIBULKOVÁ. Jako jediná
bude v kavárně pracovat bez asistenta. Na první směně jí ještě bylo pomáháno, ale
myslím, že to bez problému zvládne.
I s Luckou, která je stejně jako Eliška velice komunikativní, byl proveden krátký
rozhovor o tom, jak se jí první den v kavárně líbilo:
Jak se ti líbila nová kavárna?

Kavárna se mi líbila.

Jaké práce jsi dělala, s čím jsi
pomáhala?

Leštila stolky, ořezávala pastelky, trhala
mátu do čaje.

Co tě při práci nejvíce bavilo?

Trhání máty, protože mi krásně voněly
ruce.
Ano, moc se těším.

Těšíš se na další pracovní směnu v
kavárně?
Na co se nejvíc těšíš?

Nejraději bych obsluhovala, ale jsem
ráda za každou práci.

Bc. Kristýna Doležalová
koordinátorka projektu Kavárna – zaměstnání pro handicapované
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