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Zajíčkův klub přátel je neformální sdružení 

osob, které se zajímají o naší organizaci. 

Pořádáme přibližně jednou za měsíc 

například výlety do přírody za zvířátky, 

organizujeme pikniky na Petříně, kde si 

maminky mohou spolu popovídat (jak o 

starostech, co mají se svými dětmi, tak se 

spolu zasmát nad historkami “z natáčení“ - 

tedy ze života :-).  

 

 

 

 



Navštěvujeme spolu divadla - například minulý rok  jsme byli na vánočním koncertě Chorey Bohemiky v 

Míčovně Pražského Hradu, další naše návštěva byla v Národním Divadle, kde jsme shlédli představení 

pro děti “ Vidím Nevidím,“ příběh holčičky Agátky, která, když se narodila, tak neviděla, ale pan doktor jí 

oči vyléčil. Další naše návštěva Národního divadla byla moc milá, byli jsme na minioperách pro děti, kde 

jsme potkali samotného autora pana Jaroslava Uhlíře, se kterým jsme se mohli vyfotit. To bylo radosti:). 

Aby divadla nebylo málo, byli jsme si ještě poslechnout pohádku O komisaři Vrťapkovi, kterou nám 

předčítali herci Národního divadla ve foyer Nové scény.  

 

 
 

 

Ještě než nám začaly letní prázdniny, udělali jsme si piknik na Petříně. Byl to krásný slunečný den plný 

dětských úsměvů, her a obžerství, protože každý donesl z domova ochutnat dobroty, které má sám 

nejraději. Po prázdninách jsme se vydali na výlet do Velké Chuchle, kde jsme navštívili místní minizoo, 

kde chovají zvířata, která se,  díky svým zraněním, nemohou dostat zpět do přírody. Dětem se návštěva 

moc líbila, byli zde k vidění jim známá zvířata z Českého lesa. Další naše akce byl kulečník v kavárně 

Café Louvre, tam jsme si všichni ověřili naše schopnosti ve hře:). Byla to velká legrace - někdo hrál jako 

opravdový profesionál a někdo nevěděl, jak se správně  tágo drží, třeba já! Také jsme navštívili velmi 

veselé představení “ Kdo je tady ředitel “ ve Švandově divadle.  

 

 
 

A kam se chystáme tento rok se dozvíte na našich stránkách:)   http://www.zajiceknakoni.cz/cs/kalendar 

 

http://www.zajiceknakoni.cz/cs/kalendar


Výhody členství KPZ 

 

- pozvání na akce, které jsou pouze pro KPZ a dobrovolníky Zajíčku na koni 

- včasná informace o konání akcí pro všechny -  možnost přednostního zápisu na akci - platí i pro 

terapeutické jízdy v Hostivaři. 

- významné slevy na akce 

- cenové výhody pro členy KPZ 

- přístup k neocenitelným informacím získaných z časopisu dTest (informace o službách či o 

spotřebním zboží, které byste rádi využili, nebo se o nich dozvěděli více, poskytneme zájemcům 

po napsání přímé žádosti na produkt) 

- půjčení věcí z inventáře ZNK - viz níže 

 

Půjčujeme: 

stany - k dispozici 3 velké stany pro 6 osob a 2 stany pro 4 osoby. (Podmínky pro zapůjčení stanu:   

záloha 1000,-  vratná při vrácení stanu ve stavu, jak byl zapůjčen, stan se půjčuje sbalený, jakoukoli 

závadu je nutné ohlásit do 24 hodin po zapůjčení, stan se vrací sbalený, pokud nájemce způsobí závadu, 

musí jí ohlásit při vracení. Pokud tak neučiní, a závada bude nalezena později, bude nájemce vyloučen z 

KPZ a nebude moci být ani klientem organizace. 

 

horská kola pro děti  

- krátkodobá půjčka - na dobu max. 8 dní - ZDARMA 

- dlouhodobá půjčka - po dohodě a sepsání smlouvy o zapůjčení na dobu cca max. 2 let - se 

zálohou 2000,-  

 

velikosti a typy:  

- Angel  vel.24  

- Author vel. 24  

- A Gang vel. 20  

 

 

kostýmy - pro  chlapce 180 cm, půjčení zdarma: 

- plášť pro chudáka  

- plášť “ďábel”   

 

zapůjčení kostýmů pro dívky  (viz foto), půjčení zdarma: 

 
- renesanční šaty velikost 34  

- gotické šaty velikost 36 až 38   

- renesanční šaty velikost 36   

 

Stany, horská kola a kostýmy si můžete zapůjčit u Heleny Krejčíkové:  

h.krejcikova@zajiceknakoni.cz tel: 774 939 662 

 

mailto:h.krejcikova@zajiceknakoni.cz


Naše knihovna 

-  kterou budeme průběžně doplňovat o další tituly, sledujte web KPZ 

- knihy si můžete zdarma zapůjčit u Martiny Krejčíkové - Martina.klub@zajiceknakoni.cz , 

tel: 774 497 790  

 

Knihy pro rodiče: 

 

1) Respektovat a být respektován - P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Kopřivová 

2) Ruce Světla - léčení a lidské energetické pole - B. A. Brennan 

3) Zjevení světla - cesta sebeuzdravování - B. A. Brennan 

4) Co ti napoví nemoc - K. Tepperwein 

5) Dynamika symbolů - V. Kastová 

6) První pomoc u dětí - P. Srnský 

7) Tělesné tresty u dětí - definice- popis- následky - E. Vaníčková 

8) Máte neklidné, nesoustředěné dítě? - H. Žáčková, D. Jucovičová 

9) Lhaní - průvodce výchovou v rodině - D. Dalloz 

10) Jak předcházet nekázni - pedagogika - S. Bendl 

11) Pomáháme dětem vkročit do života - metodická příručka - Barevný svět dětí 

12) Sourozenecké vztahy - T. Novák  

13) Lidský vztah jako součást profese - K. Kopřiva 

14) Za maskou je člověk - Dr. Alfred j. Bierach 

15) Pátá dohoda - Toltécké moudrosti - D. M. Ruiz 

16) Čtyři dohody - Kniha moudrosti starých Toltéků - D. M. Ruiz 

17) Láska- vztahy- přátelství - Toltécká láska - D. M. Ruiz 

18) Hry a hádanky s tužkou a pastelkou - zábavné činnosti pro děti od 4 do 8 let - M. Guirao, B. Maile... 

19) Zlatý fond her - hry a programy připravené pro prázdninové školy - J. Hrkal, R. Hanuš 

20) Výtvarné práce s pohádkami - T. Macholdová, M. Ryšavý 

 

Knihy pro děti: 

 

21) Dračice a mazánek - dva příběhy z psychologie - T. L. Hayden 

22) Blázniví donkichoti - I. Březinová 

23) Blbnutí s Oskarem - I. Březinová 

24) Pomeranče v podprsence - I. Březinová 

25) Bojíš se Margito? - I. Březinová 

26) Ať žijí rytíři - I. Březinová 

27) Teta to plete - I. Březinová 

28) Teta to zase plete - I. Březinová 

29) Eliáš a liška - I. Březinová 

30) Žofinka Ofinka - I. Březinová 

31) Rozpustilá ozvěna - I. Březinová 

32) Medvědí pohádka - I. Březinová 

33) Jak to bylo dál… - I. Březinová 

34) Kluk a pes - I. Březinová 

35) Kozí příběh - I. Březinová 

36) Cestičkou světlušek - Junák - svaz skautů a skautek ČR 
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Odborná četba: 

 

37) Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci - kolektiv autorů - M. Hroncová. 

38) Strategické plánování v NO v podmínkách znalostní společnosti - V. Vostrovský 

39) Texty k řízení neziskové organizace - kolektiv autorů - K. Aronová... 

 


