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Přátelé - spolubojovníci,
přináším vám čerstvé zprávy z fronty, na které válčí Zajíček. Usilovné boje vedeme na poli v Bučovicích, kde se snažíme získat předpolí pro následující letní
tábory.
Čekají nás těžké dílčí bitvy: není vykopaná žumpa, není zajištěná umývárka,
není vyštěrkovaná cesta a vojsko nemá kde hlavu složit.
A jaké jsou naše zbraně? Lopaty, kladiva a vidle na hnůj. K útoku je připraven
bagr a v záloze vše jistí traktor.
Pozor! Směr Bučovice, útokem vpřed!
Bučovice volají o pomoc. Voláme vás, vás všechny, kteří můžete přiložit ruku
k dílu.
Helena Krejčíková, šéfredaktorka časopisu
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Děkujeme všem, kteří nám nově či opakovaně pomáhají
v roce 2011.
									
Zajíček na koni

Dále děkujeme: panu Petru Blahutovi

				
				
				
				
				
				
				
				
				

panu Františku Doležalovi
panu Pavlu Pavlasovi
panu Oldřichu Lopatovi
panu Karlu Příbramskému
panu Pavlu Šímovi
Obchůdku u Svíčky
paní Petře Valešové
Anetě Hnykové
Petru Vopelákovi a jeho ženě Zdence

Společnostem:

Agency for Migration and Adaptation Amiga o.s., 		
jmenovitě paní Eleně Tulupové a Oleně Beskid
Bramac s.r.o.
Burger obchod, s.r.o.
Emipo, s.r.o.
GERLICH ODRY, s.r.o.
Hopík, s.r.o.
Janek, spol. s.r.o.
Mikro Trading, a.s.
SIRIUS COMPUTERS, s.r.o.
VOPI, s.r.o.
VOX, jmenovitě slečně Haně Ondruškové

			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Mediálním partnerům:
				

Vydavatelství Mladá Fronta - ekonom. deník E15
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„Malování čokoládou“
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Co bylo, už bylo
I když už všichni netrpělivě
čekáme na jaro, pojďme se vrátit na začátek zimy a říct si, co se
u Zajíčka událo.
V prosinci jsme dostali
všichni od Zajíčka dárek v podobě krásného Mikulášského dne,
který proběhl v Pekařství a cukrářství Stáňa, v Malých Hrašticích. Přišel za námi opravdový
Mikuláš. Mikuláši, moc Ti děkujeme a děkujeme také majitelce
restaurace a cukrárny, paní Kortánové.
Dalším vánočním zážitkem
bylo každoroční setkání u koní
v Bučovicích. To si možná nechali ujít mnohé děti, ale rozhodně ne žádný kůň, protože ten má
své vánoční pochoutky od lidí
jisté.
V lednu, hned jak se rok přehoupl, čekal na naše maminky
vzdělávací den - seminář Základy managementu. Seminář
vedený Hanou Ondruškovou se
zdál všem nejen zajímavý a poučný, ale i zábavný.

„Tři čerti a jeden anděl“
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Koncem ledna, 27. 1., proběhla pro Zajíčka velmi důležitá událost a tou byla
vernisáž a následně probíhající výstava fotografií Dva pohledy. Výstava nadále
pokračuje a vy se o ní dozvíte více o pár stránek dál.
Únor začal velmi vesele a odlehčeně. Nejprve dobrovolníci a pak, den nato,
i děti se svými rodiči se šli pobavit a zároveň poučit do Čokoládového muzea,
kde kromě výkladu o historii čokolády nás ještě čekalo malování čokoládou,
rytí do čokolády a různé ochutnávky (i třeba svých vlastních výrobků). Byly to
krásně mlsavé zážitky a ještě víc nás to sblížilo s naší oblíbenou drogou – čokoládou .
První únorový víkend patřil dobrovolníkům. A protože byla zima a sníh, tak se jelo
pochopitelně na hory. Konkrétně na Šumavu v Hojsově Stráži, to je malá vesnička
kus od Železné Rudy. Bohužel hodně lidí onemocnělo, nebo nemohlo jet, a tak nás
dobrovolníků nakonec bylo jen 6, ale i tak to byl fajn víkend. Počasí se vydařilo, možná až moc, protože hodně sněhu roztálo, ale na Špičáku, kde byla polovina z nás, se
dalo lyžovat celý víkend. Druhá část lidí měla běžky a šla hledat známá Šumavská
jezera. Myslím, že jsme si to všichni užili, možná se nás příště sejde víc.
Za všechny Martin Splavec, koordinátor dobrovolníků
Třetí únorovou sobotu proběhl seminář s názvem Rakovina bez tabu. Přednáška paní Eleny Tulupové, která se dlouhá léta zabývá výzkumem genetických mechanizmů rakoviny, probíhala nakonec spíše formou diskuze, protože
všichni zúčastnění měli spoustu dotazů. A to je dobře.
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„Posluchači přednášky o čokoládě“

„Výprava na Medník“
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Jaro a léto 2011 u Zajíčka
Plán akcí jaro a léto 2011 o.s. Zajíček na koni
Pravidelné aktivity: pondělí: francouzština pro nejmenší, středy a pátky: tréninková
školička pro sociální integraci dětí.
Odborná garance přednášek a seminářů (únor až červen): Dr. Olena Beskid a Mgr.
Elena Tulupova z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR (o.s. Amiga).
Členové KPZ mají přednostní zápis na všechny akce! Zápis pro členy průběžně na
adrese:klub@zajiceknakoni.cz.
Změna programu je možná…. O zvláštních akcích KPZ jsou členové informováni
emailem. Tyto akce nejsou zde vypsány 
kdy

kde

co

poznámka

12. 3.–19. 3.

Boží Dar

Zimní tábor I.

obsazeno

19. 3.–20. 3.

Boží Dar

Víkend pro dobrovolníky

20. 3.–27. 3.

Boží Dar

Zimní tábor II.

obsazeno

27. 3.–3. 4.

Boží Dar

Zimní tábor III.

Dvě volná místa

3.4. (pravděpodobné náhradní
datum za březnový termín, který
byl z technických
důvodů odložen)

Praha

Dílnička a Seminář
Očkování a vše co nás o něm zajímá (seminář „štěstí moderní ženy“ bude odložen na
podzim.)

Zajímavý seminář + výtvarná dílna pro
maminky i dětičky.

16. 4.

Praha, hotel
TOP

Velikonoční zahradní slavnost

Termín bude potvrzen

30. 4.

Bučovice

Sobota pro dobrovolníky

1. 5.

Bučovice

Neděle v sedle. Den plný ježdění a tvoření 

14. 5. dopoledne

Praha 2

První pomoc u dětí (ČČK)

Školení pro dobrovolníky

14. 5. odpoledne

Praha

Seminář
Kmenové buňky a buněčné terapie

Možná doplníme krásným odpolednem
pro zkrášlení účastnic  Odpoledne je
v jednání s L´Orealem

28. 5.–29. 5.

Bučovice

Víkend v sedle: jízdy na koních, výlet s koníky,
tvoření, malování na obličej 

4. 6.

Praha

Seminář
Zdravá výživa dětí i dospělých v běžné
české rodině

Po přednášce vyrazíme společně s Míšou
na Piknikové tvořeníčko v přírodě…

25. 6.–26. 6.

Bučovice

Víkend v sedle za vysvědčení: jízdy na koních,
výlet s koníky, tvoření, malování na obličej 

Za samé pětky odměna jistá 

30. 6.

Praha

Bowling za vysvědčení

Upřesníme

9. 7.–15. 7.

Bučovice

Tábor I.

16.7.–23.7.

Bučovice

Tábor II.

24.7.–31.7.

Bučovice

Tábor III.

31.7.–6.8.

Bučovice

Tábor IV.

27.8.–3.9.

Rosolína Mare,
Itálie

Pobyt u moře se cvičením Pilates

24.9.–25.9.

Bučovice

Víkend v sedle: jízdy na koních, výlet s koníky,
tvoření, malování na obličej 
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Ubytování mimo tábořiště
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Zveme Vás na velikonoce
Rádi bychom Vás pozvali na Velikonoční zahradní slavnost v japonské zahradě TOP HOTELU Praha, která se uskuteční 16. dubna. Touto
akcí chceme seznámit občany MČ Praha 11 s naší činností a nabídnout jim naše aktivity a představit naše projekty. Mezi naše
projekty patří i letní integrační tábory: http://www.zajiceknakoni.
cz/cs/letni-tabory, na něž bude využit výtěžek akce, sponzorský
dar TOP HOTELU Praha.
Na akci jsou samozřejmě též srdečně zváni i naši milí klienti - naši Zajíčci
a jejich rodiče či opatrovníci.
Na zábavné odpoledne je vstup zdarma. Budeme vozit děti na koních, malovat vyfouklá vajíčka (lidově vejdunky) a plést pomlázky. Budeme si povídat
o skutečném významu Velikonoc, o koních, o nás...
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K velikonočnímu tématu se váže i naše nabídka pohlednic. Pokud byste měli zájem o krásné
pohlednice malované dětmi ze Zajíčka na koni
a žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální z Prahy 5,
přejděte na naše webové stránky a vyberte si
ze škály pohlednic. http://www.zajiceknakoni.
cz/cs/nabidka-pohlednic
Potěšte své blízké tím, že je překvapíte posláním pohlednice. Rozdejte pohlednice svým
kolegům v práci, pošlete je svým zaměstnancům nebo svým pracovním partnerům. Uděláte tím radost a našim dětem přispějete na letní
pobyty.
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výstava dva pohledy
V létě 2010 se v Bučovicích na
táboře sešli náhodně v jeden den
fotografové Petr Vopelák a Aneta
Hnyková. Přijeli nafotit a zdokumentovat život na našem táboře.
Fotili děti, koně, dobrovolníky, rodiče dětí, statek, tábořiště – prostě
všechny a vše. Každý se rád nechal
vyfotit, hlavně momentky a hlavně
uprostřed týdenního pobytu bez
teplé sprchy a zrcadla. Přesto výsledkem byly nádherné fotografie.
Asi proto, že nás dospělých na nich
až tak moc nebylo, a také tedy proto, že koně a děti vypadají dobře
hlavně bez načesaných koňských
a dětských hřív.
O pár týdnů později nás fotografie stále ještě pálily odložené
v šuplíku v ulici Podskalská, až pak
konečně nastal jejich krásný moment, kdy se vydaly do kavárny NA
SKOK, aby tam byly vystaveny pro
oči všech, kdož přijdou. Po teď vše
vypadalo slibně. To však nikdo netušil, a hlavně to netušily naše fotky, že se dostávají do rukou těch
„největších odborníků“ přes instalaci fotografií na výstavu. Jejich samotný výběr, velikost, zpracování,
uchycení a tak dále – vše bylo pro
nás poprvé. A Zajíček se divil, že
jsme si z koňských stájí na chvilku
odskočili do rubriky „Kultura“. Ale
udělali jsme dobře a měli jsme nakonec štěstí: ony (fotografie) i my.
I přes naší premiéru v tom, co jsme
pro vernisáž a výstavu udělali, ob-
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rázky stále v prostorách výstavy visí a lidem se líbí. Ještě tam chvíli viset budou,
aby se zalíbily natolik, že si je lidé vyberou
a koupí. Koupí jako dárek pro sebe nebo
pro své milé a koupí zároveň jako dar pro
Zajíčka, který ho použije znovu na to, co
na fotografiích najdete – na naše letní tábory s koňmi.
Výstava měla své zahájení 27. 1. 2011.
Vernisáž byla velkou společenskou událostí, Zajíček si oblékl lepší kožíšek a na
chvíli zapomněl své zablácené holinky
doma. Myslím, že sám o sobě zjistil, že
nemusí být bez přestání na koni (i když
tam je nejraději), ale že může i dělat něco
jiného a pomoci dětem i jinak.
Výstava fotografií Anety Hnykové a Petra Vopeláka Dva pohledy je pro zájem
veřejnosti prodloužena do 10. dubna. Výstavu můžete přijít shlédnout do kavárny
NA SKOK (Senovážné Náměstí 20, Praha 1),
poté poputuje do dalších měst - doVotic
a později na Karlštejn.
Vystavené fotografie jsou nabízené ke koupi. Více informací na: http://www.zajiceknakoni.cz/cs/prodejni-vystava
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Jůlie
V tomto čísle Zajíčkova časopisu bych
vás ráda blíže seznámila s naší kobylkou
Jůlií. Mnozí z vás jí dobře znají už ze Šestajovic…… ano, je to ta krásná blondýnka 
Jůlince je 10 let, narodila se v chovné
stáji u Příbrami, odkud jsme si ji jako 6ti
měsíční mimínko přivezli. Její maminkou
je klisna, která je z plemene Hafling a tatínkem je ohnivý plnokrevný arab.
Po mamince Jůlinka zdědila svojí krásnou blond barvu a po tatínkovi šedé groše na zadečku a šedovínové melíry v hřívě, které jí některé lidské slečny hooodně
závidí.
V Zajíčku Jůlinka pracuje vlastně od začátku, je též jedním ze zakládajících členů.
Byla už na prvním táboře ve Slavonicích,
doprovázela děti na více jak polovině výletů v Šestajovicích a nechyběla na jediném
táboře v Koutě.
O Jůlii právem říkáme, že je to naše nejšikovnější kobylka. Cokoliv vás napadne,
to Jůlie umí. Začneme tím nejzákladnějším a to je práce na jízdárně, která jí nejenže
baví, ale ochotně naučila a stále učí mnoho mladých jezdců základním jezdeckým
dovednostem. Co se týče skokového sportu, dala by se nazvat šampionkou. Mnoho
dětí doprovází přes první jednoduché i další složitější a vyšší parkury, kde ví jak se
chovat, co dělat, zachová chladnou hlavu a rozhodnost i ve chvíli, kdy se to třeba nezkušenému jezdci nepodaří. V sedle s Karolínou Pelantovou sbírala několik let úspěchy a ocenění ve vyšších soutěžích. Nyní na svého ,,velkého rajťáka´´ do vyššího
sportu čeká, neboť Karolína nám již odrostla.. kdo ví, možná se jimi v letošní sezoně
stanou Kristýna M. nebo Dominika M…. necháme se překvapit. Jůlii baví i westernové
disciplíny, především práce s telátky. Nemá problém ani s chůzí v zápřahu a to jak ve
voze, tak při tahání dětí na bobech nebo sáňkách. Také jí musíme přiznat velkou výdrž
v terénu. Spolu s Blackem jsme se dříve vydávali na dlouhé túry, kdy nebylo problém
za den ujet i 70km. Z těchto výletů si navždy budeme pamatovat blondýnku, která i po
tak dlouhé cestě neúnavně a s radostí cválala i ve chvíli, kdy my – jezdci, jsme se už
stěží drželi v sedlech.
Obecně platí to, že chceme-li něco nového zkusit, zkusíme to s Jůlií!!
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V roce 2005 se této kobylce narodil první syn – Dominik, dalšího potomka, jejímž
otcem je Wizárd, netrpělivě očekáváme v červnu 2011.
Verča
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Práce v Bučovicích
Každý, kdo byl někdy na statku v Bučovicích, si jistě všiml, že to je hezké a příjemné prostředí. Ale také určitě každý viděl, kolik tam je ještě práce. Vždy je co zlepšovat
a o Bučovickém tábořišti to samozřejmě platí také. Proto jsme se rozhodli, krom známých víkendů v sedle, zorganizovat i víkendy pracovní. Proč teď? Protože práce tam
opravdu je a v létě tam bude spousta táborů . Aby tábory vůbec mohly proběhnout, tak
bude potřeba něco upravit….přenést, vykopat, opravit, srovnat a uklidit. Zkrátka tam
nuda nebude. Je to hlavně pro dobrovolníky (stávající i nové). Zase to bude trochu něco
jiného než vodění koní. Více o víkendech a konkrétních pracích najdete na stránkách.
Pro zvědavce jen napíšu, že se hlavně bude zvětšovat tábořiště, místo jídelny s plachtou se postaví velký stan, připraví se bydlení pro táborníky (chatky, maringotky), bude
se odvážet hnůj a spousta dalších věcí tak, aby to někdy na přelomu června a července
bylo příjemné a pohodlné místo pro letní tábory.

„Prosíme, přijeďte nám určitě pomoc, letní tábory jsou v ohrožení! Všechny
informace a přihlášky najdete na: http://www.zajiceknakoni.cz/cs/bucovice/pracovni-vikendy“

Martin

„Bučovice I.“
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Plán pracovních víkendů
víkend
11. – 13. 2.
18. – 20. 2.
25. – 27. 2.
4. – 6. 3.
11. – 13. 3.
18. – 20. 3.
25. – 27. 3.
1. – 3. 4.
8. – 10. 4.

17. 4.

30.4.

Práce
stržení jídelny a úklid kolem ní, položení
plachty na kuchyň
přenášení dřeva ze svahu někam jinam
sundání plotu nad tábořištěm
douklizení stráně, aby se mohlo bagrovat
přemístění hřiště, postavení stanu místo
jídelny
úklid parkoviště (pálení dříví), vykopání
jámy
dodělávání horních boxů
palandy do boxů + další zařízení
vyčistění umývárny, zavedení vody, výkopové práce pro žumpu, přesun kadibudky
postavení hřiště: houpačky, trampolína,
pískoviště, postavení plotu, který se sundával kvůli bagrování
Školeníčko a čarodějnice pro všechny
pomáhající dobrovolníky

1.5.

Neděle v sedle

6. - 8. 5.
13. - 15. 5.

ukotvení maringotek, postavení chatičky
úprava cesty, pokud bude materiál

20. – 22.5.
27. – 29.5.

3. – 5. 6.
10. – 12. 6.
17. – 19. 6.
24. – 26.6.

POZNÁMKA
může se pracovat i ve sněhu, na
držení jsou potřeba asi 4 lidi
jde to i ve dvou lidech
to jde až potom co se uklidí dřevo
na stráni

jen pro ty co nejedou na Boží Dar
možná už bude počasí na táborák

pokud bude beton na houpačky
(pozor 16.4. akce TOP hotel v Praze)
V Bučovicích - povídání o terapii
jízdou na koni. Možná také projížďka na konících
Potřeba pomáhat u koní, kdo nebude u koní, bude kydat hnůj.

Štěrk – musí se koupit
Pozor, někteří stálí dobrovolníci budou mít 14.5. školení „První pomoc
u dětí“. Ti jsou předem omluveni.
dodělání kuchyně + stavba nakoupených střecha, bouda, stůl, police
pivařských stolů do jídelny
Víkend v sedle
Pomoc u koní, pomoc u dětí,
+ další drobné dodělávací práce na
tábořišti
Rezerva + výběh pro králíčky
Rezerva + výběh pro kůzlátka
Rezerva + výběh pro kuřátka
a slepičky
Víkend v sedle
Pomoc u koní, pomoc u dětí,
+ další drobné dodělávací práce na
tábořišti
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„Bučovice II.“

„Bučovice III.“
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