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Vánoce u koní v Hostivaři (20.12.2015)



Úvodní slovo:

 Krásný den vám všem. Máte v rukou, nebo na obrazovce, první číslo 
Zajíčkova bulletinu v roce 2016. Chtěl jsem napsat nějaké pěkné přání do 
nového roku, ale pravděpodobně bych nic nového nevymyslel. Přání 
zdraví, lásky, úspěchů a radosti již byla řečena, tak budeme doufat, že se i 
vyplní. Sám se snažím lidem přát, aby pro ně byl nadcházející rok hlavně 
zajímavý, aby se něco nového dozvěděli, aby je něco překvapilo, aby zažili 
něco neobvyklého. A pak si člověk na konci roku možná řekne: „Nebylo to 
snadné, ale stálo to za to, byl to dobrý rok.“

 Ale určitě mi nepřísluší předpovídat, co si kdo bude říkat na konci roku 
2016. Je to dlouhá doba a za 366 dní se toho dá mnoho stihnout. V tomto 
čísle se naopak podíváme na konec roku minulého. Doufám, že se vám 
bude líbit.

Martin

Vánoční nadílka v kavárně AdAstra (více na straně 9-10)



Podzim a zima 2015 ve stáji Bleu de Ciel v Hostivaři

 Po prázdninách, kdy byly hlavní aktivitou příměstské tábory, se v září 
zase rozjel provoz jako ve školním roce. Na koních se střídaly 
handicapované i zdravé děti. A nebylo jich málo, ke konci roku 2015 je v 
evidenci 41 dětí a velká část z nich jezdí díky našim sponzorům pravidelně 
každý týden.

 Kromě pravidelných jízd proběhl jednou za měsíc v sobotu 
Terapeutický den – kdy se sejdou děti a celý den se vozí na koních.

Děti už se těší na jízdy – Terapeutický den (10/2015) Do Terapeutického dne se zapojili i „stájoví“ králíci



Klub přátel Zajíčka se k zimnímu spánku neukládá

 Opravdu je to tak, protože i v těch chladnějších měsících se v Klubu 
něco děje. V říjnu a v listopadu proběhly dva navazující semináře na téma 
„Sourozenecké konstelace“ a měly velký úspěch, protože nějaký 
sourozenecký vztah se týká každého, kdo není jedináček nebo má více než 
jedno dítě. Ke konci listopadu proběhly také Hrátky s legem za podpory 
Provident Financial – pro děti, které by se k hraní s touto stavebnicí 
pravděpodobně jinak nedostaly.

 Hodně lidí se těší na Vánoce, a tak se začátkem prosince sešli v 
kavárně děti i dospělí, aby pomalu začali vyrábět ozdoby a přáníčka nejen s 
vánoční, ale hlavně s mikulášskou tematikou. A pár dnů na to přijel do 
kavárny AdAstra i Mikuláš a nebyl sám, měl s sebou i anděly a čerty. To by 
nebylo nic zvláštního, ale jeden čert měl čtyři nohy. Více na fotografiích.

Výroba mikulášských a vánočních ozdob (prosinec 2015)



Hrátky s legem (listopad 2015)

A zde slíbený čtyřnohý čert – Lea v kavárně (prosinec 2015)



Spojení nespojitelného

 Začátkem září byl zahájen zkušební a v druhé polovině září již „ostrý“ 
provoz. Ano, přesně tak, po rekonstrukci prostor v Podskalské ulici se 
otevřela pro veřejnost kavárna AdAstra, která umožňuje zaměstnávat lidi, 
kteří by si jinak sháněli místo velice obtížně. Pro některé z nich to není nic 
nového, protože už nějakou dobu pracovali v kavárně Café Louvre, se 
kterou Zajíček na koni spolupracoval.

 Od otevření kavárny AdAstra uběhly zhruba 4 měsíce a za tu dobu 
zde proběhlo mnoho akcí – koncertů, seminářů a večírků ve stylu různých 
etap minulého století, dokonce tu byla na návštěvě i kobylka Lea. Více 
uvidíte na fotografiích a také na webu www.cafeadastra.cz

Slavnostní otevření kavárny u příležitosti 11. výročí fungování Zajíčka na koni

http://www.cafeadastra.cz


Taneční večírek v prvorepublikovém stylu (listopad 2015)

Netradiční host – Lea Domino v kavárně (říjen 2015)



Staňte se Ježíškem

 Takový je název projektu pomoci sociálně slabým rodinám, a to nejen 
o Vánocích. Říká se, že každý, kdo chce pomoci, pomáhá, jak sám umí. 
Někdo má čas a možnost, tak potřebným pomáhá přímo svýma rukama 
nebo svými schopnostmi. Někdo času navíc mnoho nemá, ale díky své 
pozici má finance, a tak pomáhá touto formou. Obojí je krásné a poděkování 
hodné. A když se spojí tyto dvě skupiny lidí dohromady, dějí se úžasné věci. I 
to se letos opět povedlo, a tak spousta dětí na Štědrý večer zažila 
opravdovou radost. Dál za sebe nechám mluvit obrázky: Za rok 2015 se 
našlo celkem 204 „Ježíšků“, díky kterým jsme mohli rozdělit 450 dárečků 
pro 107 dětí. Navíc se rozdělilo mnoho oblečení, hygienických potřeb a 
další praktické věci. A k tomu se podařilo získat ještě 197 finančních darů, 
díky kterým budou moci děti absolvovat v roce 2016 jezdecké tábory, 
soustředění, školy v přírodě a lyžařské kurzy.

Zvědavost a radost – rozdávání dárečků (prosinec 2015)



Tímto bychom chtěli poděkovat všem dárcům za jejich ochotu i 
prostředky. Děkujeme, že pomáháte, má to smysl i výsledky. A pokud 
někdo uvažuje o pomoci i teď, najde příběhy i přání jednotlivých dětí na 
http://jezisek.zajiceknakoni.cz – a vůbec nevadí, že 24. prosince už bylo.
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