
 

Výroční zpráva za rok 2013 

 
Zajíček na koni, o.p.s. 

 

Zpráva Zajíčka na koni o jeho činnosti v roce  2013. Vedle 

povídání o našich aktivitách najdete v příloze i auditorskou zprávu 

o našem hospodaření a též procentuální graf průzkumu 

spokojenosti a zájmu našich klientů. 

 

 

 

 



V naší zprávě naleznete 

 

Přehled vážených a milých dárců a partnerů společnosti 

 

Informace o sdružení 

 

Změna právní formy sdružení 

 

Patroni sdružení Martin Kraus a Miroslav Etzler 

 

Celoroční projekty roku 2013:  

 Pomoc na blízko 

 Francouzština pro nejmenší 

 Kavárna – zaměstnání pro handicapované 

 Dny a víkendy v sedle 

 Klub přátel Zajíčka 

 

Pobyty a akce roku 2013: 

 Letní integrační tábory 

 Zimní pobyty na horách 

 Dílničky a semináře 

 Firemní dobrovolnictví 

 Dobrovolnictví 

 

Připravujeme pro rok 2014: 

 Rozšíření projektu Kavárna – zaměstnání pro handicapované 

 

Poslání sdružení 

 

Přílohy: 

 Auditorská zpráva 

 Graf zpětné vazby klientů 
 

 



Velké DĚKUJEME patří především těm, kteří dlouhodobě věří 

v naši práci a podporují naši organizaci. Děkujeme všem, kteří se 

nově rozhodli podpořit či podporovat děti s handicapy. Děkujeme 

všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají svou prací. Děkujeme 

našemu patronovi Martinu Krausovi. DĚKUJEME. 

 
 

Partneři našich projektů: 
 

 

 
 

Mediální partneři: 

 

ČT 2 - Chcete mě? 

TV Metropol 
 

 

Zvláštní poděkování: 

 

Červinka Jan, Ing. 

JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. 

Kroc Petr 

Muzikář Karel a Muzikářová Zita 

Náměstková Bohuslava, Mgr. 

Obermaier Oldřich, Ing. 

Sváček Jiří 
 

 

 

 

 



Naši hlavní partneři a dárci: 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši partneři a dárci: 

 
 

         Paní Eva Hornová 

         Paní Jiřina Šandová 

 



Naši drobní partneři a dárci: 

 

 

 

 

 
 

AZ WELD Stuchl s.r.o. 

BURGER obchod s.r.o. 

Cikánová Olga 

COMPAG VOTICE s.r.o. 

Čermák a Hrachovec a.s. 

Frdo 

Dětská obuv U zajíčka 

Dlauhoweská Eva s rodinou 

Dostálová Iveta 

DRUPOL, výrobní družstvo 

Dudorkin Jiří 

EKONET, s.r.o. 

Foreigners.cz, s.r.o. 

H E M A X, spol. s r.o. 

Hlaváčkovi 

Chalupovi 

Janek spol. s r.o. 

JIMAST s.r.o. 

Kmeťová Jitka 

Kopalová Lenka 

Krotká Lenka 

L I N E T spol. s r.o. 

Lochman Pavel, Ing. 

Lojdová Zdislava s rodinou 

Lopata Oldřich, Ing. 

Macalíková Michaela 

Matouš Hydroponie s.r.o. 

Minilumturo 

Obchodní Centrum Chodov, Unibail- 

Rodamco 

PASSERINVEST GROUP, a.s. 

Petřík Jindřich 

Polcar Karel 

ProMoPro, s.r.o. 

Příbramský Karel 

Sunkins a.s. 

Svačinová Lenka 

Svitap J.H.J. spol. s r.o. 

Ševčíkovi 

Štětina Jan 

Thompson Personnel Management 

CZ s.r.o. 

Tyl Lukáš s rodinou 

Vilusínská Andrea 

Wünschová Zuzana 

Žídková Lenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ti, co nám pomohli jinak, než finančně: 
 

 

 

 

Agency for Migration and Adaptation 

AMIGA o.s. 

Agrodat CZ a.s. 

ALBI Česká republika a.s. 

B.E.S. Petrovice, s.r.o. 

Baby Partner – S&M Group s.r.o. 

Biopekárna Zemanka s.r.o. 

BOBO BLOK, spol. s r.o. 

Čermáková Lenka 

Dolínek Jan 

Dráček.cz 

Elfmarková Monika 

EMIPO, s.r.o. 

EQUISERVIS, spol. s r.o. 

Felcmanová Michaela 

Hyperion s.r.o. 

Chateau Radíč s.r.o. 

KOVAP Náchod, s.r.o. 

Loudínová Michaela 

Moravská ústředna Brno, družstvo 

umělecké výroby 

Obeskid Lena 

Ondrušková Hana, Ing. 

POLYGOS print, s.r.o. 

R&B Mědílek spol. s r.o. 

Resiz Computer s.r.o. 

Róbert Hrabčák 

Rodinná farma Václav Matoušek 

Ski Areál Novako, paní Nováková 

Tiskárna Helbich, a.s. 

Tulupová Elena 

Vizard s.r.o. 

Vopelák Petr, fotograf 

Votická pekárna, s.r.o. 

Zikmund Václav, hudebník 

Zuska Karel, JUDr. 

 



Za příspěvky koníkům děkujeme 

 

Díky programu adopce koníků je možné mít v Bučovicích ustájený dostatečný počet 

koní pro děti na tábory a na víkendové pobyty. Minulý rok měli své adoptivní rodiče 

koníci Black a Polynka 

 

zaměstnanci Café Louvre 

paní Simona Albrechtová 

Bc. Kryštof Oczadlý 

pan Tomáš Pamánek 

paní Milena Pospíšilová 

paní Simona Raušerová 

pan Severa 

Ing. Lukáš Smola 

paní Jaroslava Vošická 

 

 
Firemní dobrovolnictví 
 

BuddyBet 

DM drogerie markt s.r.o. 

Everesta, s.r.o. 

GSK (GlaxoSmithKline, s. r. o.) 

Nadace Telefónica 

Siemens, s.r.o. 

Telefónica Czech Republic, a.s. 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Vodafone Czech Republic a.s. 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 



Kde najdete veškeré informace o našem sdružení 

 
Výkonná ředitelka sdružení Mgr. Markéta Šulcová, Podskalská 29, Praha 2 

Telefon: 731 009 645, e-mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz 

Kancelář sdružení: Podskalská 29, Praha 2, 128 00 

Klubovna: Sokolovská 195, Praha 8, 180 00, vchod z ul. Čihákova 

Ostatní kontakty: www.zajiceknakoni.cz/cs/kontakty 

Cílové skupiny naší činnosti: www.zajiceknakoni.cz/cs/o-nas 

Závěrečné zprávy vybraných projektů najdete na webu sdružení: 

www.zajiceknakoni.cz 

 

Zajíček na koni má od letošního července hned dva patrony. Stali se jimi známí 

herci Martin Kraus a Miroslav Etzler. Oba navštívili v neděli 14. července 1. 

turnus letního integračního tábora v Bučovicích a strávili tam skoro celý den s 

malými klienty Zajíčka a jejich rodiči. 

 

Vzhledem k novým zákonům, platným od ledna 2014, se připravuje změna právní 

subjektivity z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. 

 

 



Celoroční projekty 

 
Celoročním projektem je Pomoc na blízko. To znamená pomoc rodinám, které se 

ocitly v nějaké tíživé životní situaci a je tím ohrožen praktický život jejich dětí. To v 

praxi znamená, že dětem na dobu určitou přímo hradíme mimoškolní, ale i školní 

aktivity, na které byly zvyklé, a to, co potřebují (pro příklad: fotbal, obědy ve škole, 

oblečení, léky apod.). Koncem roku 2013 tento projekt vyvrcholil vánoční akcí, na 

které se vybralo díky sponzorům, v jejichž řadách stáli i dobrovolníci a přátelé, přes 

160 dárků pro 49 dětí.  

 

Již čtvrtým rokem probíhá u Zajíčka na koni vzdělávací kurz Francouzština pro 

nejmenší. Tento kurz je určen malým dětem a dětem s handicapy. Kurz byl v průběhu 

let rozšířen a nyní se koná dvakrát týdně: jednou pro začátečníky, podruhé pro 

pokročilé. Děti se zábavnou formou pomocí her, písniček, scének, loutkového divadla 

a jinak seznamují s jazykem. V průběhu celé hodiny se hovoří jen francouzsky. 

Vrcholem výuky je letní tábor s francouzštinou, který měl letos svou premiéru a 

setkal se s velkým ohlasem ze stran dětí a jejich rodičů. Kurzy vede Mgr. Markéta 

Šulcová.   

 

 
 

 

 

 

 



Kavárna – zaměstnání pro handicapované 

Již třetím rokem běží v Zajíčku na koni projekt pro naše klienty, kteří již dosáhli věku 

plnoletosti. Po celý rok mladí lidé s handicapem obsluhují a pomáhají v pražské 

kavárně Café Louvre. Cílem projektu je najít pro klienty uplatnění na trhu práce a též 

poskytnout našim klientům smysluplně trávený čas poté, co ukončili pravidelnou 

docházku do speciálních škol. Projektu se aktuálně účastní šest osob s různou mírou 

postižení. Do budoucna je v plánu projekt rozšířit a poskytnout tak prostor i dalším 

osobám s handicapy. Hledáme proto pro tento projekt vlastní prostory.  

 

 
 

 

Od března do listopadu probíhaly Dny a Víkendy v sedle. Jsou to velice oblíbené 

akce, jejichž hlavní náplní je především terapie jízdou na koni. K tomu je přidružen 

doprovodný program, který je pokaždé jiný, většinou spojený s tradicemi ročních 

období.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letos proběhl: 

 
Březnový Den v sedle s loučením se se zimou  

 

 
 
Čarodějnický Den v sedle v dubnu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Květnový Víkend v sedle  

 

 
 
Den dětí s Koblížkem (= malý koníček :-))  

 

 



Červnový Den v sedle na Černém Mostě: „Princové jdou na draka a princezny  

taky“    

 

 
 

Zářijový Víkend v sedle 

 

Listopadový Svatý Martin na bílém koni 
 

 
Klub přátel Zajíčka pořádá každý měsíc akce pro děti o pro rodiče. Jsou to 

především kulturní, zábavné, vzdělávací (návštěva Národního divadla) a ozdravné 

akce (návštěva solniček), večery pro maminky a jiné.  Klub členy upřednostňuje též 

finančně a při zápisu na akce.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pobyty a akce roku 2013 

 
Zajíček na koni pořádá již osmým rokem letní integrační pobyty pro děti s 

handicapy. V roce 2013 proběhlo v létě pět pobytových turnusů. První byl pro děti s 

handicapy, druhý – jezdecký – převážně pro starší děti z projektu Pomoc na blízko, 

další pobyt byl určen pro děti z organizace Klokánek a čtvrtým turnusem byl pak opět 

klasický Zajíčkův terapeutický pobyt pro děti s různorodými handicapy. Posledním v 

řadě byl pobyt s výukou francouzštiny. Na našich integračních pobytech se dětem 

dostává velké pozornosti ze stran terapeutů: jsou zde klasické terapie jízdou na koni, 

s následnou projížďkou na koni, dále pak muzikoterapie, kombinované terapie 

(biblioterapie, muzikoterapie, arteterapie). Pro zdravé děti jsou zde připravené 

sportovní hry, kterých se samozřejmě mohou účastnit i děti s handicapy. Tyto tábory 

provází celotáborová hra zaměřená na ekologicko-výchovný aspekt.  

 

 
 

 

 



Zimní integrační pobyty se Zajíčkem se každoročně odehrávají na faře na Božím 

Daru v Krušných horách. Děti se zde učí lyžovat (a to i ty s relativně těžším typem 

handicapu.) Pobyty se snažíme z velké části hradit především těm rodinám, jejichž 

děti na hory z finančních důvodů běžně jezdit nemohou. Na pobyty jezdí samozřejmě 

rodiny či děti s opatrovníky i ze zdravotních důvodů. Mnohé z nich trpí ekzémem, 

alergiemi a potížemi obstrukčního charakteru a pobyt na horách jim velmi pomáhá.  

U dětí s duševními chorobami zase díky pobytu zaznamenáváme pozitivní vliv na 

jejich psychiku. 

V roce 2013 proběhly dva turnusy zimního integračního tábora. 

 

 
 
 

V průběhu celého roku pořádá Zajíček na koni či Klub přátel Zajíčka různé 

jednorázové akce, jako jsou například dílničky (velikonoční a vánoční), Mikuláš v 

Malé Hraštici, návštěvy kulturních zařízení, zábavné odpoledne (bowling za 

vysvědčení), semináře, kurzy a jiné. Akcí se účastní děti se svými rodiči, rodiče sami, 

nebo dobrovolníci.  

 



Především na jaře a na podzim patří k našemu pronajatému tábořišti v Bučovicích 

neodmyslitelně firemní dobrovolnictví. Velké množství lidí (někdy až okolo 

padesáti) zastane za jeden den obrovský kus práce, a tím ušetří naší organizaci velkou 

spoustu peněz za nutné práce, které je potřeba v tábořišti provádět. Především na jaře 

před letními pobyty. Zaměstnanci společností pomáhají jak v tábořišti, tak u koní, 

renovují a zvelebují nejen externí prostor, ale i sanitární buňky, ubytovací kapacity, 

pomáhají u koní, opravují ohrady a podobně.  

 

Jádrem Zajíčka na koni jsou jeho dobrovolníci. Organizace má na několik desítek 

dobrovolníků, kteří s železnou pravidelností nebo nárazově pomáhají našemu 

sdružení takovou měrou, že lze říci, že by byl chod organizace bez nich vážně 

ohrožen. Věnují se především dětem na našich pobytech: vozí je na koních, dělají s 

nimi dle svého zaměření terapie. Mimoto se věnují v Zajíčku i méně zábavným 

záležitostem, jako je administrativa apod. Zpětnou vazbou pro dobrovolníky je nejen 

jejich vlastní dobrý pocit a vědomí náplně jejich života, ale i možnost účastnit se 

společně různých akcí, pravidelné podzimní a zimní teambuildingové akce. Na 

podzim dobrovolníci též procházeli pravidelnými supervizemi.  

 

 

 



Připravujeme pro rok 2014 

 
Pro rok 2014 se připravují v naší organizaci dvě hlavní věci. První z nich se netýká a 

nedotýká našich klientů – je jím transformace z formy občanského sdružení na 

obecně prospěšnou společnost. K naplnění podstaty dojde v prvním trimestru roku 

2014. 

 

Další plánovanou změnou je rozšíření projektu Kavárna – zaměstnání pro 

handicapované. Pro rok 2014 je naplánováno osamostatnění projektu, to znamená 

zařízení vlastních prostor pro realizaci kavárny a zároveň centra pro naše klienty. 

Prostory by měly sloužit jak pro zaměstnání našich klientů (a to v rozšířeném počtu), 

tak i pro pořádání terapeutických kurzů.  

 

Poslání Zajíčka na koni 
 

Zajíček na koni, o.p.s., pomáhá pomocí kvalitních terapií jízdou na koni, 

provozováním kavárny a pořádáním integračních pobytů a sportovních aktivit trvale 

zlepšovat fyzický a duševní stav handicapovaných a znevýhodněných lidí 

a podporuje funkčnost rodiny. Chceme dosáhnout toho, aby se rodiče svým dětem 

intenzivně věnovali a aby zdravé děti vnímaly děti handicapované jako sobě rovné. 



Příloha: Zpráva auditora za rok 2013 

 
 



 





Příloha: Graf zpětné vazby klientů 

 


