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radiãní t˘denní tábor uspofiádal

tentokrát Zajíãek na koni zaãát-

kem srpna v rozsáhlém rekreaã-

ním stfiedisku PoslÛv Ml˘n

u Doks. A nebyla by to ani patnáctka dob-

rovolníkÛ tohoto obãanského sdruÏení,

aby pro dûti s handicapy nepfiipravila pest-

r˘m programem nabit˘ t˘den, kter˘ byl

cele ve znamení zvífiat. A tak bylo 43 dûtí

vãetnû nûkolika z Klokánku (Vida, jak

nám to do fií‰e zvífiat pûknû zapadá – pozn.

aut.) rozdûleno do ãtyfi skupin – mraven-

ci, vãelky, mot˘li a pavouãci. Dopolední

program zaãínal písniãkou na kaÏd˘ zvífie-

cí den a po ní se jiÏ jednotlivé skupinky

stfiídaly pfii sportovních hrách, projíÏìce na

koních, muzikoterapii a arteterapii, kde –

ostatnû jak jinak – pfievaÏovaly hlavní zví-

fiecí postaviãky daného dne, tfieba Ferda

mravenec, vãelka Mája, mot˘l Emanuel,

brouãci nebo koníãci. Na ty Ïivé se dûti

pochopitelnû tû‰ily nejvíc, k dispozici jim

jich bylo sedm ze stáje Artu‰, od tfiinácti-

leté Polinky aÏ po ãtyfiletého benjamínka

Vojtûcha. Odpolední program vyplÀovala

celotáborová hra po zvífiecích stopách

a také v˘lety na Bezdûz nebo k Máchovu

jezeru. Bylo potû‰ením sledovat, jak plné

dojmÛ v‰echny dûti byly. Kromû skvû-

lé dobrovolnické patnáctky za to patfií

dík i sponzorÛm, ktefií pomohli tábor

uskuteãnit. Za v‰echny jmenujme alespoÀ

MHMP, Metrostav, Cetelem, Konto barié-

ry 77, EGAP, ZCH a Metropolitní uni-

verzitu Praha. Jejich pomoc byla o to dÛle-

Ïitûj‰í, Ïe po táboru v Máchovû kraji násle-

dovaly dal‰í dva t˘denní pobyty ve stejném

duchu na bezbariérovém statku v Buãovi-

cích u Votic. A aby tam dûti mûly záÏitky

a pocity z t˘dne v fií‰i zvífiat úplnû doko-

nalé, tak se za nimi pfiijeli podívat herci
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