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Vážení a milí přátelé Zajíčka na koni,
vítám vás v jarním čísle našeho bulletinu. Setkáte se zde
s dalším Artušovským koníkem,
představíme vám projekt Letních
integračních táborů, povíme vám,
jak jsme se měli na horách a uvedeme velmi zajímavý rozhovor.
Vítám vás zároveň v úvodní
rubrice, které by právem náležel
název „Děkovník“ místo „Úvodník“. Máme totiž naštěstí stále
komu děkovat. Kdybychom neměli, tak bychom nebyli. Proto se
v tomto čísle obracím na tu, díky
které Zajíček už tolik let existuje
a funguje, na Markétu Šulcovou,
předsedkyni našeho sdružení.
Ráda bych jí tímto způsobem za
nás za všechny poděkovala.
Děkujeme Ti, Markétko, za tvůj
životní postoj k lidem okolo tebe,
i k těm, kteří Ti nablízku nejsou.
Děkujeme za Tvou pomoc dětem,
dospělým a koním. Tvá pomoc
má velký dosah, který je nenahraditelný.

Markéta Šulcová výjimečně na koni

Děkujeme
My ostatní ze Zajíčka – klienti a dobrovolníci
Helena Krejčíková, šéfredaktorka časopisu
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Poděkování
Děkujeme těm, kteří nám letos znovu přispěli
Děkujeme našim novým dárcům
Společnostem:

Dále pak:

Drobným partnerům a dárcům:

JRK
panu Robinu Dittmannovi

Jiná forma pomoci: děkujeme
kostelu Panny Marie Sněžné na Novém Městě
kostelu svaté Ludmily na Vinohradech
kostelu svatého Václava ve Vršovicích
Národní knihovně v Praze, obzvláště slečně Machové
panu Milanu Drahoňovskému
zaměstnancům Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Ski areálu Novako Boží Dar, obzvláště paní Novákové
Martině Jurčové
Daně Murárikové
účastníkům koncertu ve Slaném
letecké společnosti Swiss International Air Lines
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CO nás čeká a nemine
23. – 25. 4.
1. 5.
4. 5.
7. – 9. 5.
14. 5.
16. 5.
21. 5.
22. 5.

Víkend v sedle
(víkend plný jízd na koních – Bučovice)
První máj s Prahou 14
KPZ - Návštěva keramické dílny Eliáš
Víkend v sedle
KPZ – průzkumná výprava do Prokopského údolí
KPZ – lítání s řiditelnými draky
Dílna s Míšou – výroba zajíčkovských triček
– tisk linorytů
KPZ - Cestou kocoura Mikeše

28. – 30. 5.

KPZ - Sázava – rafty

11. – 13. 6.

Víkend v sedle

29. 6.

Čtyřlístek

31. 7. – 7. 8. LIT – 1. turnus: Poslův mlýn - Doksy
7. 8. – 14. 8 LIT – 2. turnus: Bučovice
15. 8. – 22. 8 LIT – 3. Turnus: Bučovice

Jízdy na koních
Nech to koňovi
Klub přátel Zajíčka
Jízdy na koních
Klub přátel Zajíčka
Klub přátel Zajíčka
Nech to koňovi:
Dílny s Míšou
Klub přátel Zajíčka
Klub přátel Zajíčka,
Dobrovolnictví
Jízdy na koních
Nech to koňovi:
Čtyřlístek
Pobyty a tábory
Pobyty a tábory
Pobyty a tábory

Zdravím z koně! Váš Davídek
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zajíčkovy zimní radovánky
Zajíček toho letos v zimě stihl opravdu hodně. I přes krátké zimní dny a nepříjemné počasí se scházeli milí přátelé ze Zajíčkova klubu na Tvořivých dílničkách s Míšou. V březnu
hned třikrát: 1., 19., 29. března. Vyráběla se keramika s velikonočními náměty, barvila se
vajíčka voskovou technikou a připravovaly se linoryty na „zajíčkovská“ trička. Ta trička jsou
opravdu nádherná! 10. dubna se KPZ vydalo na Jarní výpravu okolo hostivařské přehrady.
Kdo tam s námi nebyl, ať se rychle podívá na web na fotky a zjistí, že o hodně přišel. Bylo
tam hodně legrace a ani nevím, že by tam byli nějací dospělí. Všichni se zdáli být spokojeni
jako děti!! 23. dubna proběhlo ještě „Mamkování“ ve Stromovce, kde všechny čekalo krásné
hřiště a pochoutkový piknik.
Francouzská hudba za vlády Ludvíka XIV. a XV. v kapli bývalého piaristického kláštera
ve Slaném byla krásným kulturním zážitkem. Výtěžek z koncertu byl věnován Zajíčkovi
a my, kdož jsme se 14. dubna koncertu zúčastnili, jsme navíc mohli říct, že jsme konečně
také vyšli někam za kulturou . Bylo to krásné a přeneslo nás to opravdu až na královský
dvůr před pěti sty lety.
V rámci programu Pomoci na blízko, konkrétně projektu „Můj profesní život má handicap,
já přesto pracuji“, se 17. dubna sešly maminky na celý sobotní den. Dopoledne si povídaly
a relaxovaly pod vedením psycholožky Jaroslavy Beránkové a odpoledne byly krášleny
v salónu Artemiss. Tak odpočinkový den už dlouho nikdo z nás (tedy z nás žen) nezažil! Navíc bylo krásně, což přidávalo na odpočinkové atmosféře. Děkujeme Jaroslavě Beránkové
a salónu Artemiss. Děkujeme mnohokrát.
V zimních měsících samozřejmě také proběhly pobytové akce. Zajíček měl své pravidelné dva turnusy na Božím Daru, které byly velmi vydařené. Nebylo samozřejmě celou dobu
krásně, ale bylo opravdu hodně sněhu. Děti si to užily, takže my dospělí také. O něco těžší
to bylo ve Francii, v Courchevele, kde proběhla krátká, zato záludná střevní chřipka. Díky
Bohu, že děti jsou tak odolné, že jim to vlastně vůbec nevadilo (na rozdíl od dospělých ).
Jinak, co se týká lyžování, všichni se moc, moc zlepšili. Za všechny jmenuji Marušku Náměstkovou, která jezdila opravdu krásně, statečně a vytrvale jako zdraví dospělí.

Umíme jezdit nejen na lyžích
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Kde se vzal, tu se vzal, máme tady karneval!
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letní integrační tábory
Když se mě někdo během roku zeptá, kam pojedeme v létě na dovolenou, bez rozmyslu
odpovím, že na dovolenou nevím, ale určitě se koníci, koníci, koníci
Zajíčkem na tábor. To je jisté pokaždé jako první.
A věřím, že mnozí klienti jedou se Zajíčkem
právě na dovolenou. Vlastně je mým hlavním
cílem, aby pro ně náš letní pobyt byl co nejzábavnější.
Každý den po snídani zahájíme písničkou či
tematickou scénkou, která nám napoví, v jakém
duchu se bude odehrávat etapová hra i program
celého dne. Dopoledne se děti, rozdělené do
čtyř skupinek dle mentálního věku, rozejdou na
terapie, na nichž se postupně prostřídají. Jízda
na koni a sportovní hry stejně jako muzikoterapie a arteterapie, kde se vyřádí i maminky,
dokáží každého nejen potěšit, ale mají pochopitelně i velký terapeutický účinek. Po obědě
a odpoledním odpočinku přijde čas na táborovou hru, které se účastní rodinné týmy i dobrovolníci. Večery jsou vyhrazeny besedám nebo
programům pro rodiče.
Takhle by se dal popsat průběh Zajíčkova tábora. Ale vlastně byste vůbec nevěděli, čím je
alespoň pro mne tak jedinečný. Proto teď budu
psát hlavně za sebe. Zajíčkův tábor je místo,
kde se setkávají různí lidé. Rozrůznil je život
nebo možná Bůh, nevím, ale každý z nich má
Napjatě sledujeme divadlo
svá velká trápení, své každodenní starosti, svoje sny a přání. A všechny jsou zrovna tak různé jako ti lidé. A tady při každém setkání nám
dávají poznat, že v tom člověk není sám. Že každý máme nějaký handicap, to na čem ale
opravdu záleží je, jak se s ním dokážeme vyrovnat.
Doufám, že na našem táboře nikdo svůj handicap moc nepociťuje a věřím, že jednou to
tak bude i mimo něj.
POZOR, POZOR!
Dobrá zpráva: místo plánovaných dvou turnusů přidáváme pro velký zájem ještě jeden
turnus v Bučovicích. Aktuální informace jsou na následující stránce.
Zuzana Rauchová
Koordinátor programu letních integračních táborů a táborových dobrovolníků
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Základní cena II. a III. turnusu:
děti: 1300,dospělí: 1500,-

Základní cena tohoto turnusu je následující:
Děti do 6ti let: 1970,Děti od 6ti do 10ti let: 2250,Děti od 10ti do 15ti let: 2390,Děti nad 15 let a dospělí: 2670,-

Program : jízdy na koních, arteterapie, muzikoterapie, sportovní hry. A samozřejmě celotáborová hra:
Tento rok je téma „Naši nejmenší“ a snad poprvé
v životě tím Zajíček nemyslí vaše děti. Ale potvůrky
jako včelka Mája, Ferda mravenec a další malé kamarády našich nejmenších

Ubytování ve vlastních stanech nebo v našich luxusních Saharách – velký stan pro 8 osob, kde bydlí většinou jedna rodina. Dospělí se v Sahaře postaví, stan
stojí na dřevěné podlážce. Nebo můžete bydlet
v klasických skautských „áčkách“ jako skauti.

III. turnus:
15. 8 - 22. 8. 2010 Bučovice u Votic

* DĚTI*
* AKTIVITY*
* PŘÍRODA*
* KONĚ*
* DOBROVOLNÍCI*

Pracujeme jako dobrovolnické sdružení od r. 2004.

Zajíček na koni - sdružení pro handicapované a znevýhodněné děti každého věku 0 - 99 let.

Integrační tábory sbližují několik znevýhodněných skupin obyvatel – děti z dětských domovů, děti s handicapy
viditelnými, děti s handicapy skrytými (duševní handicapy, adopce, sociální tíseň, sirotci…), rodiče dětí
s handicapy, rodiny bez jakéhokoliv handicapu - účast
potřebná a nutná pro přirozenou integraci.

Nádherná příroda zapomenutého kraje české Sibiře,
dvacet koní, daleké výběhy…
To jsou Bučovice, stáj Artuš a jejich statek, polní
sprchy, suchá WC a stany.

II. turnus:
7. 8. - 14. 8. 2010 Bučovice u Votic

Krásné bezbariérové středisko, na kraji rybníka
s pláží. Veliké hřiště a louka pro koně přímo
u našeho pavilonu. K dispozici budeme mít jednoduché, ale účelně vybavené pokoje, společné sociální zařízení nachodbě, pro malý počet pokojů.
V areále jsou zvyklí na děti i dospělé s handicapy
a pro ně je i celý areál přizpůsoben.

31.7.- 7.8. 2010 - Poslův mlýn - Doksy

I. turnus:

LETNÍ INTEGRAČNÍ TÁBORY

www.zajiceknakoni.cz

Sídlo: Doležalova 1045, 198 00 Praha 9

ZAJÍČEK NA KONI

Naše koncepce:
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seriál o koních
díl čtvrtý: Johny
Povídání o Johnýskovi
Jistě už mnoho dětí, zvláště
těch větších, netrpělivě očekává,
kdy se na stránkách našeho časopísku objeví onen krásný nadpis
JOHN.
Kdo to neví, tak Johny je úplně žlutý koník s bílou hřívou a bílým ocasem. Takovému zbarvení se říká izabela, plemenem
je hafling a pochází z Rakouska, kde se narodil před 8-i lety.
K nám se Johny dostal chvíli po
svých čtvrtých narozeninách a vůbec nic neuměl. Nevěděl, co je to
sedlo, uzdečka, neuměl ani pořádně zvedat nožičky na čištění kopyt. Do té doby se totiž jen pásl na
velikých pastvinách a užíval si legraci se svými kamarády. Trochu
jsme se tenkrát báli, že si třeba
nezvykne. Johnýsek nás ale moc
mile překvapil, protože se nechal
v klidu poprvé osedlat, nenamítal
nic, ani když jsem mu na hlavu nasadila zbrusu novou uzdečku, a co víc, úplně s přehledem přijal to, že na něj sedl jezdec a nechal se s ním vodit. Jako první lekce naší koňo školy to stačilo. Druhý den už s jezdcem a zástupem ostatních koní vyrazil na vyjížďku. Nu a pak se celé léto, na rozdíl od dětí, učil :) .Učil
se chodit správně na jízdárně, být hodný a nelekavý na vyjížďkách, přibližovat se k nástupním
schůdkům - to aby pak na něj mohly děti pohodlně nalézat. Schválně: kolik z vás lezlo někdy
na Johnýska po schůdkách?? Marťasi?? Také se musel naučit cestovat autem. Protože v Avii
se mu moc nelíbilo, nepřijel se tenkrát podívat na letní tábor a další roky už jezdí jen v přepravníku (no jó no, pán má rád své pohodlí). Skončilo léto a začal podzim. Usoudili jsme, že Johny
prošel ´´základní koňo školou´´ na výbornou a může tudíž odjet do Šestajovic na Zajíčkovu
etapu. Čekalo na něj opravdu mnoho dětí, které do té doby nemohly jezdit, neboť jsme měli jen
menší poníky, na kterých se mohlo vozit pouze do 65 kg . To bylo radosti, když ti větší mohly
poprvé na našeho nového žluťáska. Rázem se mnoho pokojíčků zaplnilo různými obrázkovými
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zmenšeninami a napodobeninami tohoto koníka, většina dětí, které na něm kdy seděly,
přinesly jeho obrázek
i mě, za což jim MOOOOOOC děkuji. Ještě
je mám a postupně jejich sbírku doplňuji :)
A tak se Johny vracel na další etapy, byl
s námi i v Koutě na
Šumavě. Nesmíme ho
nyní zapomenout hodně pochválit za jeho
další školní úspěchy,
vzdělal se v drezůře, ve
které se zúčastnil několika soutěží, ze kterých
vždy přivezl ocenění.
I ve skoku je ten náš
raubíř přeborníkem, na
to, jaké je postavy, se
nad překážkami vznáší
jako vítr a svým jezdkyním nejednou udělal
radost mašlí za umístění. Ti z vás, co jezdí
samostatně na vyjížďky také ví, že se Johny
umí pořádně rozběhnout a naopak, když se
mu nechce tak dokáže
být pěkný líňas. Příhodu o tom, jak jsem na přelíném Johnovi jela ze Šestajovic do Kosovy Hory si nechám k letnímu
táboráku, máte se opravdu na co těšit :) :)
Na závěr můžeme všichni Johnýskovi popřát mnoho úspěchů v lásce (miluje Jůlinku, ale
PŠŠŠŠŠT, JÁ VÁM TO NEŘEKLA!!!) tak i v nadcházející sportovní sezoně. Všem snad už
nyní můžu slíbit, že se s Johnýskem uvidí na Letním táboře v Bučovicích a na každém víkendu!!!
Vaše Verča :)
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rozhovor s markétou šulcovou
předsedkyní a zakladatelkou Zajíčka na koni

Ahoj Markétko, jak se máš?
Myslím, že dobře. Děkuji.
Dobrá, tak začneme. Nabízí se první otázka: Proč jsi vybudovala Zajíčka na koni
(ZNK)? Dost lidí to ví, ale prosím řekni to pro
ty, kdož o Zajíčkovi nic nevědí.
Sama mám sestřičku s handicapem a koně,
kteří jsou klíčoví pro naše sdružení, jí hodně pomohli a dodnes pomáhají. Koníka jsme Marušce přivezli do Prahy, vozily jsme jí se sestrou
Verunkou a mamkou. A nějak tam začaly chodit
maminky s dětmi s postižením. A protože účinek koníků na Marušku byl tak veliký, tak jsme
chtěli pomoci i jim. A také zadarmo. Je to tak
dodnes…
A dětí k vození přibývalo, dobrovolníků na
práci také. Vždyť jsi stála u zrodu. A tak víš, že
jsme vznikli na zelené louce…
Jsme netradiční sdružení. Samí dobrovolníci.
Lidi
i
koně…Málokdo
má
ve sdružení tolik koní, jako Zajíček:-)
Ale oni nevyplňují přihlášku:-)

Za sebe i za všechny dobrovolníky bych chtěl poděkovat za příležitost, kterou Zajíček poskytuje těm, co
mají zájem nějak pomoci. Už jsem toho za těch pár
let, co jsem u Zajíčka tolik zažil a viděl a to v podstatě
díky Markétě. I za to děkuju a přeju naší nejpracovitější osobě hodně sil do budoucna:-)
Martin Splavec

...vznikli jsme na zelené louce
Neumím si představit, že bychom jako každé léto nejeli na tábor s koníkama a s MARKÉTOU. Protože je
to fajn kamarádka. Máme ji moc rádi a prostě: „Markéto, Díky! A zůstaň taková, jaká jsi.“
Pa
Karolína

Co je tvojí největší motivací pro práci v Zajíčkovi?
Bude to znít pateticky, ale ta radost z dětí.
Když je vidím na akcích a táborech. Děti a pomoc jim – to je báječná motivace k práci. A nejen děti s handicapy. I jejich sourozenci. Ty ten
život totiž mají taky dost zkomplikovaný…Vím
to sama…Na obhajobu toho patosu: heleď,
nejsou to peníze (smích, pozn. redaktora), ani

se sestřičkou Maruškou
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výplň „volného“ času (vedle ZNK ještě pracuji,
a tak se dvěma malými dětmi „volný čas“ nemám) ale je to prostě ta radost dětí…
Kde dobíjíš energii?

Chtěla bych touto cestou poděkovat, povzbudit a dodat sílu Markétě - jakožto zakladatelce celého o.s. Zajíček na koni. Je to člověk, kterého si vážím a obdivuji ho. Myslím si, že největší odměnou a pochvalou
jsou pro Markétu usměvavé dětské tvářičky, pro které
sdružení založila… Za to vše jí děkuji a hlavně za to,
že díky ní jsem se do Zajíčka dostala a našla v ní
dobrého přítele.
Týnka Doležalová

Další patos – v dětech. Právě z té jejich radosti….
Co tě nejvíc dokáže naštvat? Srazit na
zem? Co tě nejvíc zamrzí?
Pomluvy a závist.
Jak dokážeš skloubit rodinu, ZNK a tvé
potřeby?
Já potřebuji být šťastná a to mám v té radosti
ze Zajíčkových dětí. V době, kdy jsem dělala
Zajíčka i přes 250 hodin měsíčně, (jo a to zcela zdarmíka), to šlo skloubit špatně. Ale Zajíček
se zlepšil a už mě tolik nepotřebuje a rodina to
přežila a dnes to jde krásně. Máme vše dané.
Máme svůj režim a rytmus. Moje děti se účastní
hodně akcí, a tak to vlastně dělám i pro ně.
Nakonec – moje rodina je i Maruška (sestřička s Dawnovým syndromem) a pro ní je to nejvíce ….

...motivací je radost dětí

Utkvělo mě v paměti, že můj syn jezdil na pomě
a lyžoval díky pomoci ostatních, kteří byli v zimě na pobytu. Když to zvládl, tak jsme mohli lyžovat spolu, být spolu na kopci. Chtěla jsem
to někdy zkusit, ale sama jsem odvahu neměla.
Dík za Zajíčka na koni.
Líba

Jaké jsou tvé soukromé koníčky? Co ráda
děláš ve svém „volném“ čase?
Hihi, volný čas viz výše :-) Můj koníček je Zajíček. Jinak miluji francouzštinu a tak překládám
sladké povídky pro ženy, články na webu. Učím
ji. Je to práce pro uživení rodiny, ale práce milovaná… Úplným koníčkem jsou pak koně, četba,
malování a chodím cvičit:-) Každý den si deset
minut čtu, dvacet minut cvičím a třicet minut?
– spím:-)
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Co tvé náročné práci říká rodina?
Jaké náročné práci? Mým koníčkům?
Jsi momentálně se situací, stavem, úrovní
ZNK spokojená? Tedy máš pocit, že by mohli
být spokojení i klienti ZNK? A dobrovolníci?
Myslím, že by to tak mohlo být…

Kdybychom nepotkali Zajíčka? Nevím… Zajíček pro
nás byl tím světýlkem na kraji propasti, kde jsme tenkrát byli… Markétko, díky!
Dandula Turková

Před Markétou smekám klobouk jak dokáže vést Zajdu
na koni, přitom se usmívat a postarat se o děti :-)
Hanka Okálová

Jak vidíš Zajíčka v budoucnosti?
Jak bys ho chtěla vidět?
Silnýho Boba a Bobka místo v klobouku na
koni:-) Ne moc velkou organizaci, pomáhající
tam, kde je to potřeba.
Tak jako je to dnes.
Není důležitý počet klientů, ale jakým způsobem a jak hodně, a to i menšímu počtu, umíme
pomoci a vnést novou sílu do života.
Co zpětná vazba? Dostáváš ji? A jakou
formou?
Vídám se s maminkami, zvu je na kafe, bavím se s nimi na akcích. Znám osobně a mám
ráda každé Zajíčkovo dítě a každou maminku.
Co bys dělala, kdybys nedělala Zajíčka?
Koukala bych se na televizi. Ale nemáme jí.
Musela bych si ji koupit…Tedy tu mašinku, co
se přes ni vysílá  Manžel říká, že ji máme, ale
já to nevím. Neviděla jsem nějaký pořad v TV
fakt pár let…

...Zajíčkovo děti :-)
„Nezáleží na kritikovi ani na člověku, který poukazuje
na to, kde ten silný klopýtl, nebo kde si ten, kdo se
odvážil do něčeho pustit, mohl počínat lépe. Uznání
patří člověku, který je v aréně; člověku, jehož obličej je
skutečně pokryt prachem, potem a krví; který statečně
zápasí; který chybuje a stále znovu nedosahuje svého
cíle; který zná obrovské nadšení a obrovské zanícení
a vyčerpává se ve věci, která za to stojí; který v nejlepším případě nakonec ochutná triumf velkého úspěchu,
a v nejhorším, pokud jej potká nezdar, alespoň selhal,
když se něčeho velkého odvážil. Jeho místo nikdy
nebude tam, kde dlí neslané, nemastné a ustrašené
duše, jež neznají vítězství ani prohru.“
Theodore Roosevelt při projevu na pařížské universitě
Sorbonně 23. dubna 1910
Díky Markétko
Jájina Beránková
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Chtěla bys někomu něco vzkázat?
Dobrovolníkům – díky za vaši práci!
Maminkám ze Zajíčka a všem – jste obdivuhodné!
Nejlepší!
A dětem nic. Ty dobře vědí, i beze slov….
Markétko, děkuji moc za rozhovor.
první jízdy v Šestajovicích

Helena Krejčíková

Markéta?
Markéta!!
M
A
R
K
E
T
A
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