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„Zajíčkův nový přítel Honzík“
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Dobrý den a dobrý rok vám všem!
Po velmi dlouhé době se ozývám ze stále na plné obrátky
fungujícího Zajíce! Hóóódně dlouho jsem nic nenapsala a
nic vám neposlala. Omlouvám se těm, kteří na to po celý
dlouhý rok čekali (ale zároveň i těm, kteří doufali, že už
nikdy nic nepošlu).
V lednovém čísle zrekapitulujeme rok 2012 a podíváme se,
co nás čeká v letošním roce.
Máme o pár koní méně, narodilo se několik dětí, přibyli
klienti, vzrostl počet dobrovolníků – takže bilance je spíše
pozitivní, ale bohužel nevyvážená.
Přeji klidné počtení!
Helena Krejčíková
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30.11. 2012
Pražský hrad, Španělský sál:
„Cenu v kategorii Zdraví – vzdělání – humanita získává občanské
sdružení Zajíček na koni. Za sdružení si pro cenu přichází jeho
předsedkyně Markéta Šulcová.“
Letos na podzim na Pražském hradě společnost Comenius
vyhlašovala výsledky soutěže „ČESKÝCH STO NEJLEPŠÍCH“.
Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ je vybrat a ocenit
české firmy, podniky či společnosti z co nejširšího spektra
ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných
anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Mimo ekonomický rámec
společnost Comenius oceňuje také instituce, které se zasloužily ve
společnosti jiným způsobem, právě jako o. s. Zajíček na koni.
Jsme na cenu velmi hrdí, velmi nás potěšilo a povzbudilo, že je i
tento způsob práce a úspěchu viditelný a oceňovaný.
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A byla zima. Tedy loňská. :-) O
lednovém víkendu zapadaném
sněhem bylo běžkaření, lyžování
a koulování radostí pro všechny
dobrovolníky, kteří přijali Zajíčkovo pozvání do Hojsovy Stráže.
Pak ještě přituhlo a zimní integrační tábory v podobě dvou turnusů
na faře na Božím Daru se vedly v
duchu ruských zim.
Teplota minus dvacet byla zničující, alespoň tedy pro auta. My lidé
jsme to zvládli lépe. Jak říká známé přísloví: „ Zážitek nemusí být
kladný, hlavně, že je silný.“ Lyžovalo se ostošest. Na velký mráz
se nikdo nevymlouval.
A bylo jaro. O co krásnější bylo po zimním klání březnové setkání
v Bučovicích, kde se na Dnu v sedle vynášela tahle silná zima v
podobě Morany. A pak už se pomalu blížily Velikonoce, jimž
předcházela pravidelná dílnička s naší zlatou arteterapeutkou
Míšou. Koncem března se probudili medvědím spánkem spící
dobrovolníčci a Zajíček je pozval na velké setkání, kde se všichni
školili k práci s dětmi a koňmi. A
za to, jak byli poslušnými
studenty, se pak proháněli na
koních v okolí Bučovic. Jaro nám
vyšlo vstříc a život v Bučovicích
utíkal na plné obrátky. Kdo z
klientů chtěl, mohl navštěvovat
koníky individuálně. Kdo má rád
kolektivní akce, mohl se na
dlouhé jarní projížďky vydat v
rámci dubnového Dnu v sedle či
květnového a červnového
Víkendu v sedle.

„Zima odplouvá pryč“
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A bylo léto. Zahájili
jsme ho výstupem na
Petřínskou rozhlednu,
kam jsme ve velkém
letním parnu statečně
stoupali s Klubem
přátel Zajíčka.
Na letních táborech se
pod kopyty koní střídal
prach jako na Divokém západě a bláto
jako u nás v Čechách.
Každý si přišel na své.
Dohromady tři turnusy
táborů se odehrály v
našich bojových podmínkách v Bučovicích
a my jako každým
rokem doufáme, že to
příště bude snad
lepší. Doufejte s
námi.
Dobrovolníci si v létě
„Fando, gratulujeme k výstupu na rozhlednu!“
„pohráli“ na Sázavafestu, kde pomáhali v dětském koutku a zároveň si užili festivalové
chvíle. Gurmánské zážitky nám letos poskytl Ital Roberto, který se
svou ženou Andreou Zajíčka několikrát pozval k sobě domů a
přichystal slané i sladké dobroty italské kuchyně.
A byl podzim. Mé nejoblíbenější roční období, kdy se barvy střídají
a mlhy se u nás drží spousty dní. Tento podzim byl obzvlášť krásný.
Jeden víkend se válela mlha a víkend nato nám houbařský ráj
zapadl sněhem.
V září se konal krásný figurkový Víkend v sedle. A protože všechny
naše plány jsou spojené s našimi milými dobrovolníky, je též
potřeba zmínit, jak zdatný máme dobrovolnický tým. Začátkem září
se stateční dobrovolníci vydali na dlouhou cestu na kole z Prahy do
Bučovic. Vydrželi jen ti silní, ale nějaké „síto“ jsme provést museli.

V říjnu došlo k netradiční události. Poprvé za celou historii Zajíčka
se rušila akce z důvodu špatného počasí. Nekonal se Den v sedle,
protože celý den opravdu „fest“ lilo. Avšak o týden později
zorganizovala Artušova stáj jako každý rok Svatováclavskou jízdu,
která stála opravdu za to.
Přelomovou událostí mezi podzimem a zimou byl příjezd svatého
Martina do Votic. Zajíček tam na něj čekal, dočkal se a doprovodil
ho dál lampiónkovým průvodem.

A byla zase zima. Když jsme chtěli být venku, jeli jsme na hory na
Boží Dar. Když jsme chtěli být veselí, zorganizovali jsme
teambuildingový víkend na Moravě pro Zajíčkovy koordinátory.
Když jsme chtěli zalézt do
pelíšku, tak jsme s maminkami vyráběli a tvořili
pro radost. S Mikulášem,
čertem a andělem jsme si
dali sraz v Mníšku pod
Brdy. A dobrovolníci se
před Vánocemi sešli v
Café Louvre, kam je Zajíček pozval na kulečník.
7

Tak, to jsme si povídali hlavně o Bučovicích a obecně o akcích,
které probíhají mimo Prahu. Je tu ale spousta dalších možností,
kde se se Zajíčkem setkat, kde ho vidět, kde na vás vybafne, aniž
to čekáte. :-)
Určitě se ho dočkáte v Café Louvre. Naším hlavním a celoročním
projektem roku 2012 je Kavárna – zaměstnání pro handicapované.
Troufám si říct, že díky tomuto projektu a díky veliké vstřícnosti
Café Louvre, jmenovitě pana Spohra, jsme splnili nejméně pěti
dušičkám dětí jejich skrytý sen – být součástí společnosti, být „jako
ti ostatní“ a i si vydělat peníze. Naši klienti Fanda, Maruška, Adam,
Eliška, Tomáš a od podzimu i Verunka jsou šikovní, samostatní,
ochotní a spokojení. Přijďte se od nich nechat obsloužit do Café
Louvre na Národní třídě a uděláte tím radost jim, nám – mně určitě
:-) – i sobě. Připojuji velké DĚKUJEME také panu Janu Červinkovi,
patronovi projektu Kavárna – zaměstnání pro handicapované, a
panu Sylviu Spohrovi, řediteli a majiteli Café Louvre, za
dlouhodobou spolupráci s naším sdružením.

Další novinkou je Zajíčkova DMS, kterou můžete kdykoli, když
budete mít náladu (třeba ráno po probuzení, v tramvaji cestou do
práce kymácejíc se na tyči, u oběda ve své jediné chvilce volna, co
přes den máte, atd.) poslat Zajíčkovi a přispět tak do jeho kapsičky
malý, ale cenný peníz. Předem velké díky!
Dárcovská
SMS
Pokud rádi děláte to, co ostatní, já DMS ZajíZAJICEKDETEM 87 777
čkovi také pošlu, a jsme rázem skoro skupina. DMS
Děkujeme
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Celoroční vizitkou Zajíčka je výstava Dva pohledy. Díky vstřícnosti
mnohých se nám daří fotografie stále někde vystavovat. Poté, co
byly k vidění v Praze, se krásné obrazy přestěhovaly do Votic, pak
na hrad Karlštejn, zpátky do Prahy do hotelu Clarion a následně do
Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech.

„Vernisáž výstavy v Sedlčanech“
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Koně ze stáje Artuš jsme vám už postupně představili v předešlých
ročnících, a tak jsou nyní na řadě lidé.
Máme pro vás v tomto čísle připraveny medailonky tří osobností
patřících k Zajíčku. První z nich je maminka klienta Davídka – paní
Libuška Jordánová, druhou dobrovolnice Verunka Náměstková a
třetí je sponzor, partner Zajíčka – fotograf naší putovní výstavy pan
Petr Vopelák. Všechny jsem poprosila, ať o sobě krátce něco
napíší.
Libuška
Cimbálová muzika, víno, kroj – odtud já pocházím. V dětství – les,
údolí, příroda, samota. Nyní – metro, obchody, cestování po městě.
„Kdo se stará o trpící, ať to činí s radostí.“ Mám příležitost: doma
pečuji o syna, v práci jsem zdravotní sestra.

Verča
Většina z vás mě zná jako Verču od koní. Ke koním mne přivedla
moje mladší sestra Maruška, resp. naše maminka, která s
Maruškou vzhledem k její vrozené vadě DS začala chodit na
hippoterapii. Časem jsem tedy na koních začala jezdit i já a
pomalu se tato krásná zvířata začala vkrádat do mého života víc a
víc. Už během střední školy se ale postupně tato láska začala
měnit v práci a v posledních letech jsou koně zcela mým
zaměstnáním.
21.6. 2011 se mi narodila krásná holčička Adélka a tak musela
moje práce trošičku ustoupit. Bydlím střídavě v Bučovicích na
statku a v Praze. Vzhledem k tomu, že Bučovice jsou malá
vesnička, kde se nic neděje je toto střídání hodně protikladné a to
mě velmi baví. Hodně let jsem se věnovala jen a jen koním a lidem

okolo nich, z odstupem času ale vidím, že to byla chyba a snažím
se tak nyní sobě i Adélce toto trochu vynahradit. Ráda lyžuji (což
mě ale bohužel tuto zimu díky rozbitému kolenu nečeká), tancuji,
chodím na plesy. Mým velkým koníčkem jsou šaty, ať už
společenské nebo kostýmové - princeznovské. (Až jednou budu
velká a bohatá tak si otevřu půjčovnu šatů :)) ) Úplně nejraději mám
sluníčko a teplo, takže mojí ideální dovolenou je moře a pláž.
(Ovšem jen pokud je hezky!! :))) )

Petr Vopelák
Působí jako živnostník v oblasti fotografie, public relations a
marketingu. Své služby nabízí od roku 2009, předtím působil ve
společnosti ABRA Software jako personalista. Je absolventem
Univerzity Jana Amose Komenského, studijního programu
Specializace v pedagogice, oboru Vzdělávání dospělých.
„Zajíčka jsem poznal v roce 2008, kdy jsme mu spolu s mým
tehdejším zaměstnavatelem malinko finančně pomohli. V roce
2010 jsem již jako fotograf na volné noze nafotil jednu z mnoha
zajíčkovských akcí. Na statku v Bučovicích jsem fotil jeden všední
den letního tábora postižených dětí, vlastně malých ušáků, na
koních. Ten den nebyl zas tak obyčejný, protože Zajíčka přijel
podpořit herec Václav Vydra a jeho žena Jana Boušková. Všichni
se soustředili na slavné herce a mně se o to lépe, pod rouškou
anonymity, fotilo.
Ze Zajíčkovského tábora jsem si měl odvést především
paměťovou kartu plnou nul a jedniček, ze kterých měla být
uspořádána malá prodejní výstava. Tak se také stalo: kartu jsem
zaplnil, fotky následně upravil, nakonec vytiskl a předal. Své jsem

tedy splnil. Tehdy jsem měl dobrý pocit, že
jsem Zajíčkovi pomohl. S postupem času
však na návštěvu bučovického statku
vzpomínám jinak. Mám pocit, že jsem si z
toho prosluněného dne odvezl mnohem více:
úctu k partě lidí, kteří nepracují jen pro sebe a
své nejbližší; v praxi ověřené poznání, že
kontakt člověka se zvířetem může léčit, ale
třeba také dosud nikdy nesdělené obavy o
budoucnost statku… a snad i nová přátelství.“

PLÁN AKCÍ
KDY

CO

KDE

PŘIHLÁŠENÍ A INFORMACE
Na všechny akce mají přednost členové
KPZ.

25.–27. ledna

Hory pro dobrovolníky Hojsova Stráž

leden

Italský večírek
(přednostně DOBR +
KPZ)

4. února

Bowling za vysvědčení Praha

Vedoucí akce:
Péťa Raffayová
Martina Krejčíková

9.–16. února

I. turnus zimního tábora Boží Dar

Vedoucí akce:
Markéta Šulcová
m.sulcova@zajiceknakoni.cz
tel.: 731 009 645

16.–23. února

II. turnus zimního
tábora

Vedoucí akce:
Helena Krejčíková
h.krejcikova@zajiceknakoni.cz
Tel.: 732 993 813

únor

akce KPZ

březen

akce KPZ

23. března

Březnový den v sedle

20.–21. dubna Víkend pro
dobrovolníky

Praha 5

Boží Dar

Vedoucí akce:
Veronika Náměstková
Vedoucí akce:
Markéta Šulcová

Vedoucí akce:
Péťa Raffayová
Vedoucí akce:
Péťa Raffayová
Martina Krejčíková
Bučovice

Vedoucí akce:
Veronika Náměstková

Bučovice

Vedoucí akce:
Veronika Náměstková
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27.–28. dubna Dubnový víkend v
sedle se Dnem
otevřených dveří

Bučovice

Vedoucí víkendu:
Vedoucí Dne otevřených dveří:
Veronika Náměstková

duben

akce KPZ

Vedoucí akce:
Péťa Raffayová
Martina Krejčíková

29. května
18.00 h

Supervize pro
Praha 1, VOX
dobrovolníky – vede
Mgr. Hana Ondrušková

Vedoucí akce:
Veronika Náměstková

25.–26. května Květnový víkend v
sedle
květen

akce KPZ

1. června

Den dětí

22.–23. června Červnový víkend v
sedle

Bučovice

Vedoucí akce:
Péťa Raffayová
Martina Krejčíková
Bučovice

Vedoucí akce:
Markéta Šulcová

Bučovice

Vedoucí akce:

květen nebo
Závěrečná akce pro
červen – všední dobrovolníky
den
červen – všední Bowling, piknik nebo
den
jiná akce za
vysvědčení
(přednostně DOBR +
KPZ)

Vedoucí akce:

Vedoucí akce:
Verča Náměstková
Praha

Vedoucí akce:
Péťa Raffayová
Martina Krejčíková
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Děkujeme za vaši velkou podporu v roce 2012!
HLAVNÍ PARTNEŘI

„Na Božáku s vodníkem“

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ
Panu Janu Červinkovi ze společnosti Adastra
Panu Sylviu Spohrovi z Café Louvre
Slečně Verunce Náměstkové a panu Jiřímu Sváčkovi ze Stáje Artuš
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PARTNEŘI

Drobní partneři
Dudorkin Jiří
Kristýna a Marek Ševčíkovi
Lékárna U Bílého lva
Sunkins, a.s.
JRK Kladno, s.r.o.
Jimast . s.r.o.
E.S. BEST, s.r.o.
Lékárna Votice
Sentis, spol. s r.o.
Rodina Loudínova
Střída Sport, s.r.o.
Čermák a Hrachovec, a.s.
Rodina Dlauhoweská
Burger obchod, s.r.o.
Luboš Luka
Pavel Lochman
Linet, spol. s r.o.
SVITAP J.H.J., spol. s r.o.
Biopekárna Zemanka, s.r.o.
„Čekám nahoře!“
Vltavské peří, spol. s r.o.
Bimex, s.r.o.
Rodina Lojdova
3C Systems, s.r.o.
Drupol, výrobní družstvo
Pekařství a cukrářství Stáňa, paní Stanislava Kortánová
Hemax, s.r.o.
ING Pojišťovna
Příbramský Karel
Oldřich Lopata
Karel Polcar
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Jiná forma pomoci:
KENVELO HOLDING, a.s. – pan Avi
Optys, spol. s r.o.
Kavárna Šlágr
Chateau Radíč, s.r.o.
Student Agency
Clarion
Globus
Pekařství a cukrářství Stáňa
Café Louvre
Net servis
Pivovar Ferdinand, a.s.
Agrodat CZ, a.s.
KDS Sedlčany
Noe, s.r.o.
Biopekárna Zemanka, s.r.o.
Hračky Hopík, s.r.o.
T-Mobile Czech Republic, a.s.
Ludus.cz
Albi Česká republika, a.s.
Mayer CZ, spol. s r.o.
Emipo, s.r.o.
Olymp, export–import, spol.s r.o.
Velkoobchod hračky - Zabawki

Ben Perez

Wrigley, s.r.o.
Dráček.cz
RGMT Group, spol. s r.o.
Vox
Hanka Ondrušková
Bobo blok, spol. s r.o.
Bonaparte.cz
Ski Areál – Novako
Danone, a.s.
Milan Drahoňovský

Zajíček na koni
Ročník 4, leden 2013, číslo 1
Vedoucí redakce
Mgr. Helena Krejčíková, místopředsedkyně o. s.
E-mail: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Jazyková redakce
Mgr. Jana Palacká

Za tisk děkujeme společnosti POLYGOS print, s.r.o."
Uzávěrka pro podání podkladů je vždy k 15. dni daného měsíce. Příští číslo vyjde,
až přijde ten pravý čas. Své příspěvky a komentáře posílejte v elektronické podobě
na adresu redakce.
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