
PostiŽené děti jsou často ne-
smělé, plaché _ jako zajíčci. V dů-
sledku různých handicapů hle-
dají odvahu a své místo ve světě.
Proto se v roce 2004 několik lidí
rozhodlo založit sdružení, které
bude pro zajíČky dělat něco, co
jim přinese radost. od té doby 5e
aktivity sd ruŽení rozšírily, klientů
přibylo. Hlavně jde o to, aby děti
s postiŽením a jejich maminky,
které mají často velice hlubo-
ko do kapsy, nezůstávaly stá|e
doma. Základní myšlenkou sdru-
žení je umoŽnit ,,zajÍčkům' kon-
takt s Živou přírodou a se zdravý-
mi dětmi. Proto sdruŽení pořádá
setkávání dětí na koňském statku,
práci se zvíraty, procházky, po-
byty v přírodě, setkávání rodičů
a pečovatelů handicapovaných
dětí a mladistvých. Po domluvě
jsou nabízeny i další služby, jako
je poradenství, masáže, herna, ja-
zyková škola pro děti a další. Pro
členy Klubu přátel Zajíčka jsou
pořádány ještě tzv. zajíčkoviny.
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l Podstatnou součástí celoroční činnosti Zajíčka na koni, sdruže-
; ní pro znevýhodněné děti od 0 do 99 let, je příprava a realizace
: |etních integračních táborů. Letos se uskuteční tři týdenní
; pobyty: ve dnech 31'7._8.8. v lokalitě Poslův Mlýn-Doksy a ná-
1 sledně v Bučovicích u Votic dva pobyty 7.-13.8. a 14.-21.8. Na

: pÍVní turnus do D'oks se'dokonce přUeqs podívat patron tábo-
rů, herec Václav Vydra' Více na www.zajiceknakoni.cz'

ku s Dawnovým syndromem'
Dnes na to Markéta Šulcová,
zakladatelka a předsedkyně o.
s. Zajíček na koni, vzpomíná:
,,Koníka jsme Marušce přivezli
do Prahy a vozily jsme ji tři, já'
sestra Verunka i mamka. A pak
začaly přicházet maminky a je-
jich děti s postiŽením. Proto-
Že účinek konÍka na Marušku
byl veliký, chtěli jsme zdarma
pomáhat i dalším dětem. Dětí
k vození přibývalo, dobrovol-
níků na práci také. A je to tak
dod nes..."

Markéta, povoláním překlada'
telka z francouzštiny a učitelka
jazykŮ, dnes mladá maminka
dvou dětí, dělá veškerou práci
pro sdruŽení zdarma. Často ří-
kává: ,,Mé záliby? Koníčky? Můj
koníček je Za1íček... My jsme ta-
kové netradiČní sdruŽení. Samí
dobrovolníci. Lidi i koně... Není
důleŽitý počet klientů, ale to, ja-
kým způsobem a jak hodně jim
umíme pomoci vnést novou sílu
do života."

Mária Uhrinová
Fota archiv o.s. Zajíček na koni
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i zvědavců za okny přilákal ne-
zvyklý pohled - na prvního máje
odpoledne se v Praze na Černém
mostě mezi paneláky ubíral ba-
revný průvod. Byli v něm do-
spělí, děti malé i velké, vozíčkáři
a koně. Počasí přálo, sluníčko se
smálo a dívky z Folklorního hu-
debního souboru Lučinka zpíva-
ly písně o jaru. Přítomnost pěti
krásných koní v dětech vyvolá-
vala vzrušení a radost. Nádher-
ná zvíiata ozdobená barevnými
stuhami klidně stála a přijímala
obdiv a hlazení dětských dlaní.
Spojení ne zcela zdravých dětí
se svobodnými klidnými bytost-
mi' jakými jsou koně, je již lety
prověřenou terapií. Rytmická
a jistá chůze zvířete, jeho pravi-
delný dech, možnost dotknout
se jeho hebké srsti, to vše má na
nemocné s mnoha diagnózami
blahodárný Účinek.

Mezi účastníky byla i Daniela,
mladá Žena, která má několik
druhů tělesného postižení, ale
její postoj k životu je obdivuhod-
ný. Pohybuje se pouze na vozíku,
a tak je odkázána na pomoc ro-
dičů a bratra. V průběhu týdne
Žije v chráněném bytě, malu-
je ústy obrázky, píše pohádky

a s pomocí osobních asistentů se
staráokrálíkaaželvu'

ProtoŽe je Daniela tvor spo-
lečenský vyjíŽdí s přáteli ráda
ven: ,,Bydlím v Paprsku V Petro-
vicích, a tam jsem se dozvědě-
la, Že existuje organizace, která
má pro své klienty koně. Jsem
členkou o. s. Zajíček na koni od
roku 2005 a pravidelně navště-
vuji jeho akce. Nejvíc se mi líbÍ
letní tábory a vŠe, co je spojeno
s koňmi. Byla jsem se sdruŽe-
ním uŽ v Janově u Slavonic a pak
v Koutě na Šumavě."

Zvířata jsou pro Danielu vel-
kou inspirací k umělecké tvor-
bě. o svém nejmilejším ze všech
koní řekla: ,,Jmenuje se Black
a znám ho uŽ dlouho. Jsme velcí
kamarádi, často mě vozil, a vždy,
kdyŽ se setkáme, dává mi najevo,
Že mě má rád. Doufám, že se mi
za ním povede přijet do nové-
ho letního působiště Zajíčka na
koni Bučovicích u Votic." Daniela
prozradila, že příběh Přítel Black
je jejím dalším textem z autor-
ského souboru Kostkované po-
hádky. Spolu s jejími kresbami
jsou k nahlédnutÍ na stránkách
w w w. m i nfo.cz/ ko p o/i n d e x. p h p.
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Na začátku bylo rozhodnutí

udělat něco pro malou sestřič-
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