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Vítejte v jarní sezóně,

jaro mám spojené s mládím. To jest se mnou. Až letos mě napadlo, že nevím, do-
kdy bude tento trojúhelník jaro – mládí – já platit.

Totiž – tuhle jsem jedné mladé slečně řekla, že jsem byla ve dvaceti v Americe,  
a ona na to: „To bylo za komunistů? “……………… 

Přátelé, podotýkám, že je mi třicet.  

S pozdravem a s mírnou jarní depresí vám přeji krásné počtení u mého, respektive 
Zajíčkova, časopisu.

Helena Krejčíková, šéfredaktorka časopisu 

Kuře na dlani



ZAJÍČEK NA KONI * ROČNÍK 3 * KvěTEN 2011 * ČÍSLO 2

Dále děkujeme:  panu Janu Svobodovi 
    panu Oldřichu Lopatovi 
    paní Evě Véghové (Jezdecké potřeby Votice)
    panu  Františku Dostálovi 
    panu Janu Dostálovi
    panu Jiřímu Petákovi
    paní Ivaně Šetinové (za krásný seminář)
    panu Josefu Lasovskému

Společnostem:  ŠPAČEK & ŠPAČKOVÁ, s.r.o. 
    Drupol, výrobní družstvo

    JIMAST, s.r.o.
    EKONET, s.r.o.
    webovým stránkám www.budupomahat.cz, jmenovitě  

    paní Haně Kosové    
    COMPAG VOTICE, s.r.o.

Mediálním partnerům:  
    Vydavatelství Mladá Fronta - ekonom. deník E15
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Poděkování novým a stálým sponzorům.

Děkujeme vám za to, že děláte dětem a  jejich rodičům radost. 

Zajíček na koni
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Velcí přátelé
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BřEZEN A DUBEN  
NA LyŽÍcH A v SEDLE

BŘEZEN

Máme za sebou tři krásné týdny na faře na Božím Daru. Od 12. března do  
2. dubna se rodiny prostřídaly dohromady na třech turnusech zimních táborů. První 
dva týdny byly ve znamení zuřivého lyžování a třetí týden to byly hlavně vycházky, hry 
a jiné sportovní aktivity. V pozdních odpoledních se na faře vždy něco vyrábělo (malo-
vání čokoládou, vyrábění velikonoční výzdoby, oříškové koláže, a tak dále). Velcí lyžaři 
si zlepšili své nabyté schopnosti, malí lyžaři udělali na lyžích zase velký skok vpřed a ti 
úplně nejmenší děti v průběhu lyžařských dopolední a odpolední venčily psy a brouz-
daly se blátem .

29. března proběhla dílnička s Míšou. Tvořilo se v duchu blížících se Velikonoc 
- šité slepičky a velikonoční závěsy na větvičku. Vznikly tak krásné výrobky na veli-
konoční trhy, které měly nakonec veliký úspěch.

Na procházce na Božím Daru

5
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DUBEN
Ihned po příjezdu z třetího táborového turnusu čekal maminky seminář o očková-

ní. Paní doktorka Ivana Šetinová seznámila posluchače s výhodami a nevýhodami 
určitých typů očkování, vysvětlila vztah mezi očkováním a imunitou a poskytla prak-
tické rady o očkování pro děti i dospělé. Děkujeme paní doktorce za čas, který nám 
zdarma věnovala. 

Sobotu před Bílou sobotou oslavil Zajíček řádně Velikonoce. Krásné Velikonoční 
odpoledne se událo v TOP HOTELU Praha, kam za dětmi z Prahy 11 přijeli koně až 
z Bučovic. Kdo se dostatečně povozil na koni, běžel na divadélko Hračka, vyrábět 
velikonoční pomlázky, malovat vajíčka, vyrábět slepičky….. a pak zpátky na koně! 
A když už toho bylo dost, tak na závěr odpoledne přijela Městská Policie na koních, 
která ukázala mimořádnou přehlídku schopností svých krásných koní. 

Ve čtvrtek 28. dub-
na domluvil Zajíček 
schůzku koně Blac-
ka se slečnou Dádou. 
Tito dlouholetí přáte-
lé: Black (Black, jeden 
z nejstarších koňských  
„zaměstnanců“ Zajíčka) 
a Dáda Kostková (dlou-
holetá klientka Zajíčka) 
se mají tak rádi, že jim 
Zajíček smluvil schůzku 
v Paprsku. Bylo to pro 
Dádu Kostkovou vel-
kým překvapením. 

Zajíčkova školička 
měla také napilno. Děti 
se byly podívat v Bučo-
vicích na zvířecí mláďát-
ka. Týden na to, z tro-
chu jiného soudku, byly 
zase na letišti v Ruzyni, 
kde proběhla napláno-
vaná exkurze.Na procházce na Božím Daru Konečně pořádná letadla, že jo, Kryštůfku?

6
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Proběhl i čarodějnický víkend v Bučovicích. Formační sobota pro dobrovolníky 
měla na programu nácvik přípravy koní, povídání Verči Náměstkové o terapii jízdou 
na koni a také přednášku Mgr. Bohunky Náměstkové: Dobrovolník versus dítě s han-
dicapem a dítě bez handicapu.

Noc ze soboty na neděli patřila čarodějnicím a jejich reji.
V neděli 1. května přijely děti – jezdily na koních, stavěly Májku, hrály hry, kreslily 

a vyráběly. 

DUBEN V KAVÁRNĚ NASKOK

Počátkem dubna se rozběhl v kavárně Naskok nový projekt s názvem Kavár-
na – zaměstnání pro handicapované. Marie Náměstková (Džásik), Eliška Jurčová 
a František Doležal každý týden tři hodiny pracují v kavárně. Pomáhají kavárnu ote-
vřít, obsluhují klienty. Ve chvílích volna (nebo když si potřebují odpočinout a změnit 
činnost) se v dílničce věnují výrobě různých předmětů a výtvarničení. Více informací 
o kavárně najdete na http://www.zajiceknakoni.cz/cs/kavarna. 

ZAČÁTEK KVĚTNA

Výstava fotografií Anety Hnykové a Petra Vopeláka „Dva pohledy“ je, jak již víte 
z minulého čísla našeho časopisu, výstavou putovní.

Tentokrát zavítala do Votic u Benešova, její vernisáž proběhla 10. května v Měst-
ském kulturním centru ve Voticích.

Jako hosté vystoupili Radek Tomášek a František Zikmund.
Vernisáže se zúčastnilo i představenstvo města Votice. Výstavu můžete na tomto 

místě zhlédnout do 10. 6. 2011.
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Výlet školičky do Bučovic
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Z REDAKČNÍ POŠTy
KLÁRKA NA BOžíM DARU

Jak jsme potkali „zajíčka“ a ještě ke všemu na koni...
Jsem maminkou 9ti leté holčičky s Prader-Williho syndromem. Je to genetický syndrom, 

který způsobuje, že tyto děti nemají pocit sytosti a mají stále hlad.... Proto, aby netloustly, se 
musí stále nutit do fyzické aktivity. Sport je jim ve většině případů zcela cizí a přimět je ke spor-
tovní aktivitě je velká dřina. Velmi jsem proto zajásala, když jsem na internetu našla lyžařské 
tábory pro děti s handicapem. A protože jsme lyžařská rodina, bylo rozhodnuto, že takový po-
byt s Klárkou absolvujeme. Sice už několik let po sobě lyžování trénujeme, pořád to ale není 
„ono“. Samozřejmě, že jsme si dělali starosti, jak všechno zvládneme. Klárka špatně zvládá 
změny prostředí i svých stereotypů, občas dokáže nepříjemně překvapit vztekáním. I pro okolí 
je někdy náročné se naladit na její vlnu. Vše ale dopadlo moc dobře. Teda, až na sníh, který 
už byl jen tu a tam. Moc jsme si užili krásných procházek v okouzlující přírodě Krušných hor, 
povídání, her a tvoření s ostatními dětmi, maminkami a babičkami. Klárka si našla nové ka-
marády a okouzlil ji canisterapeutický pejsek Tadeášek, který ji při dlouhých tůrách byl velkou 
oporou. Moc děkujeme všem účastníkům tábora za vřelé přijetí, toleranci a dobrou náladu, 
která celý pobyt provázela.

Je hodně věcí, které s Klárkou vzhledem k jejímu handicapu nezvládáme, o to víc si pak 
ceníme těch, které nás obohatí o nové zážitky.

Už se těšíme na léto, kdy Zajíčka zažijeme a tentokrát snad i na koni!

Sylvie Kubcová a Klárka

9
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JAK SE PéťA UČIL LyžOVAT

Jako každý měsíc mi přišly do rukou Listy Prahy 14. Hledám v nich další inspiraci na nějaké 
akce s dětmi a čtu nabídku od sdružení Zajíček na koni na volná místa – zimní tábor pro ma-
minky s dětmi. Zatím jsem se s dětmi na hory nedostala, a protože jsem dříve hodně lyžovala, 
napadlo mě zavolat. Od myšlenky k činu je malý krok a tak najednou mluvím se sympatickým 
hlasem na druhé straně telefonu a dostávám instrukce co a jak.

Jsme na táboře. První očekávání – jaké to tam asi bude? Najdeme s maminkami společnou 
řeč? Zvládnu oba kluky (2 a 4 roky) – mladšího zabavit, staršího naučit lyžovat? A už jsme 
tu! Přijíždíme na místo – skromná, ale příjemná fara v Božím daru. Seznamuji se postupně 
s maminkami a s dětmi a je to tu moc fajn. Tak to bychom měli. Teď už jenom ty první lyžařské 
krůčky.

Hned další den ráno po zaopatření mladšího (hlídá mi ho jedna moc ochotná maminka) 
odcházím se starším 4letým Péťou na malou nenáročnou sjezdovku přímo v Božím daru. Pře-
mýšlím jak na to. Já lyžařka, ale bez pedagogických zkušeností si mám poradit se sebevědo-
mým klučinou, který hrdinně prohlašuje, že přece už lyžovat umí a pojede jako formule . 

11
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Dostává na nohy lyže a jeho předsevzetí ho opouští. Jé – ono to není jako v té televizi, kde 
vidí lyžaře řítící se sjezdovkou a nebo světové slalomáře, kteří bravurně zvládají své lyže a točí 
krásné obloučky. Jeho sebevědomí ho opouští a nastupuje frustrace. Vztek, pláč, křik… ma-
mííí ty lyže mě neposlouchaj… první jízda katastrofa. Ani to nebyla jízda – vleku se můj šikula 
ze strachu pustil hned po 10 metrech a plačící se válí ve sněhu. Dolů jsme se dokutáleli nebo 
doploužili, snažím se o nějaké pokyny, Péťa jištěný lanem, aby mi neujel, ale ono to asi ani 
nebude potřeba, na zemi je každé 2 metry – ten hrdinný klučina se změnil na frustrovanou 
a vzteklou hromádku plnou neštěstí. Takto skončilo pondělí – první den výuky.

Druhý den začíná optimisticky. Péťa se na lyžování těší, ale smlouvá, že na ten vlek ne-
chce, protože nahoře na kopci jsou stromy a strašidla a těch se on bojí. Ustupuji a vemlouvavě 
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mu slibuji, že vlekem nemusí jezdit až nahoru a může se pustit kde chce. V tomto duchu také 
proběhne dopoledne. Nastoupíme na vlek, vždy po cca 50 - 100 metrech se můj malý hrdina 
pouští vleku (já pochopitelně musím také), pomalu sjíždí z kopečka, začínám mu vysvětlo-
vat, že také musí brzdit a zatáčet, vztek střídá pláč, ale lyžujeme – jestli se to tak dá nazvat. 
Odpoledne přibíráme do party Péťova kamaráda stejně starého, který už zvládá lyžovat sám. 
A ejhle – najednou je ochotný i můj šikula vyjet vlekem až na kopec když následuje svého 
parťáka a najednou je ochotný - opatrně, ale i trochu rošťácky -jezdit. Je to samý pád, vztekání 
nás ještě provází – „ mami, mě nejde vstát!!!, mami mě ty lyže jedou když já nechci, mamííí 
já jsem spadl… - ale lyžujeme a jezdíme již po celé sjezdovce. Je čas na výuku lyžařských 
dovedností. Můj malý hrdina zatím jezdí stylem „nahoře se postavím na lyže – jedu rovně dolů 
a ono to nějak dopadne a taky dopadne!“ – no nic. Začínám vysvětlovat obloučky, brzdění, 
jízdu pluhem… a odměnou mi je Péťovo udivené konstatování na konci odpoledního lyžování 
„jé mami já jezdil a nebyl připoutaný na laně…??!“

Den třetí. Na svah se k nám přidávají i další děti a maminky, Péťa opět nebojácně následuje 
svého kamaráda (také Péťa) jak na vleku, tak na svahu a ejhle – vztek je pryč (nebo téměř 
pryč) a vrací se můj upovídaný 4letý hrdina s velkým sebevědomím a rošťáckým úsměvem. 
S kamarádem Puťou vytvořili nerozlučnou dvojici a jde jim to. Skoro se mi ani nechce věřit, že 
je to stejný lyžař, který se představil na svahu v pondělí!! Lyžujeme. A každý sám. Vlastně se 
už nemusím o Péťu skoro starat – tuhle malou sjezdovku má „zmáknutou“.

Další dny už v malém areálu končí sezona a tak s partou dalších dětí a maminek jedeme na 
Klínovec, kde lyžujeme – skutečně lyžujeme!! Už si připadám opět jako lyžař, sice pomalu, ale 
lyžujeme, dlouhý vlek POMA – „…pozor Péťo, tady nesmíš vypadnout, dolů by ses nedostal!!! 
… raději ho beru k sobě a jezdíme nahoru společně“, dolů po sjezdovce povzbuzuju, vysvětlu-
ju, chválím, ukazuju, radím, zvládneme i první čurání na lyžích na kraji lesa (!), učím obloučky, 
jízdu v pluhu, už jsou tady zase úsměvy, skotačení na sněhu, válení se na sjezdovce, smích, 
když si při jízdě sedne, prostě normální veselé lyžování. Čeká mě další odměna - při poslední 
jízdě si Péťa dodá odvahy a jede nahoru na vleku sám. Jedu ulehčeně za ním, jen se modlím, 
aby nevypadl z vleku, představuji si, jak v tom úzkém pruhu lesa a nehezkém svahu budeme 
klopýtat zpět přes les někam na svah. Uff, to se mi ulevilo – můj šikula vyjel plně nahoru sám 
a nespadl. Paráda. Jedeme dolů a užívám si poslední jízdu. Péťa jede už docela samostatně, 
jen ho sleduji a občas mu pomáhám zpět na nohy. To až budeme doma vyprávět, to se bude 
tatínek divit!

Pobyt končí. Super parta, pěkné lyžování, jedeme domů natěšeni opět na další skvělou 
akci se Zajíčkem. Mějte se. Bylo to fajn!!!

Jitka a malý lyžař Péťa
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DáDA A JEJÍ KONě

Toto místo v časopise je tentokrát vyhrazené Dádě Kostkové, která je velkým milov-
níkem všech zvířat a hlavně koní. Dáda Kostková je dlouholetou klientkou Zajíčka na 
koni a je velkým fanouškem našeho, respektive bučovického, koňského osazenstva. 

Můj nový kamarád Vojtěch

Milý Zajíčku,
chci Ti, po velmi dlouhé době, napsat svůj koňský zážitek.
Loni v létě, na začátku srpna, jsem byla na táboře Zajíčka v Poslově Mlýně u Doks. Strávila 

jsem celý den s účastníky tábora. Podívala jsem se po okolí a potkala jsem tam spoustu zná-
mých tváří, které se se mnou účastnily předchozích táborů v minulých letech.

Také jsem si tam mohla krásně odpočinout na pokoji a dala jsem si s ostatními táborní-
ky oběd, který byl pro mě jak stvořený - výborná kolínka s omáčkou, která miluji. Je to mé 
nejoblíbenější jídlo a jsem schopná sníst ho v jakémkoli množství. (Jsem co se týká jídla 
rozený Ital.)

Po odpoledním odpočinku jsem se rozhodla, že zkusím vlézt skoro po třech letech na koně. 

14
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Hádejte na kterého? Byl to čtyřletý syn kobylky Zuzanky Vojtíšek a měl se mnou premiéru jako 
s jezdcem, který mu na hřbetě leží. Zkoušela jsem si, jaké to je zase po dlouhé době jezdit na 
koni, a byla jsem z toho v šoku a mile překvapená, že jsem to zvládla nad očekávání dobře 
a všichni zúčastnění cítili totéž. Vojtíšek byl moc hodný a trpělivý koník a je to můj náhradník 
za Blacka, který už mě nevozí. Musím říct, že Black a Zuzanka s Vojtou jsou nejlepší koníci 
na světě, jaké jsem mohla potkat, a nikdy na žádného z nich nedám dopustit. Na Blacka, pro-
tože mě vozil dlouho a pravidelně, na Zuzanku protože se jí podařilo vychovat vzorného syna, 
který bude pomáhat nejen mě, ale i ostatním lidem. A Vojtíškovi dávám jedničku i za to, že se 
postupně přestal bát mého vozíku. 

Ze začátku před ním uhýbal, asi se ho bál, zřejmě ho nikdy takto zblízka neviděl, ale pak 
už si zvykl na vozík i na mne a vše bylo v pořádku. Tak jsem se po třech letech krásně po-
vozila a mám krásný prázdninový zážitek. Ne že bych svou pobolívající nohu necítila vůbec, 
ale na to, že jsem nejezdila tři roky a měsíc, tak to docela šlo. Musela jsem si vynalézt nový 
způsob jízdy, s jednou nohou pokrčenou a s jednou nohou nataženou Vojtíškovi na záda, aby 
mě minimálně  bolela. Nevím sice, jestli budu moct do budoucna zase jezdit na koni, ale jako 
zkušenost a zjištění je tohle dobré. Vojtovi to nevadilo a dělal, jako kdyby to dělal od narození, 
takový je to šikovný kluk. Budu ráda, až se s ním zase potkám na nějaké akci Zajíčka. 

Milý čtenáři, doufám, že Vás tento příběh opět potěší a povzbudí a někomu dodá energii 
zkoušet jezdit na koni. Představte si, že se tentokrát svezl i můj táta - prvně v životě - na koni 
jménem Johny a také se mu to líbilo.

Ještě chci poděkovat hlavní vedoucí tábora v Doksech Monice Splavcové, která mi pomoh-
la jak s jízdou na koni, tak s napsáním tohoto příspěvku.

Ahoj zase někdy příště a neztrácejte nikdy naději co se týká koní!
Vaše Dáda Kostková

My ze Zajíčku Dádě děkujeme za její krásné reakce na koníky. Jsme rádi, že to takhle 
cítí a protože jsem jí chtěli udělat radost, připravili jsme na konci dubna malé překvape-
ní a přivezli jsme za ní do Paprsku jejího celoživotního kamaráda Blacka. Nikdo z vás, 
kdo jste neviděli nikdy Blacka stojícího před Dádou, si nedokážete představit, jak je ten 
kůň šťastný, když je s ní. Člověk by své emoce lépe vyjádřit nedokázal.

Ve čtvrtek 28. dubna bylo krásné počasí – to může znít jen jako nějaké radostné sdělení, 
ale pro nás to bylo důležité, protože v ten den přijel Black za Dádou Kostkovou do Paprsku 
a je jasné, že pro správnou schůzku musí být hezké počasí. 

   Pro ty, kdo je neznají je trochu představíme. Dáda Kostková je dlouholetou klientkou Za-
jíčka na koni (už se o ní v časopisu psalo) a Black – jeden z našich koníků – je její „partner“. 
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Proto se zorganizovalo takové menší překvapení. A aby Black nejel v přepravníku sám, tak 
s ním do Prahy přijela i kobylka Julča. Dáda měla z Blacka velikou radost, vydrželi spolu ně-
kolik hodin a dokonce se na něm povozila, samozřejmě za doprovodu její rehabilitační sestry. 
Byla to všestranná radost, protože zatímco byl Black u Dády, tak se s Julčou mohly pomazlit 
děti, které přišly z mateřské školy v Parmské ulici.

   Celý den se hezky vydařil, všichni se usmívali a měli dobrou náladu, dokonce se koníkům 
ani nechtělo z Prahy. Ale nakonec se Dáda s Blackem rozloučila a zamávala mu. Určitě se 
oba těší, až se zase potkají. 

Martin Splavec
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JAK SE JEZDÍ O vÍKENDEcH 
RELAxOvAT DO BUČOvIc

Kdo byl za poslední měsíc alespoň jednou na statku v Bučovicích, tak si musel všimnout, 
jak se to tam mění. Na svahu, kde bylo tábořiště, už není svah, ale rovná plocha, a brzy by na 
ní měla být i tráva. Také parkoviště docela ožilo, hromada dříví už tam není, ale přibyl tam stan 
a posezení – i když jen dočasné. To jsou asi největší změny. Všechno to směřuje k tomu, že 
letní tábory budou zase o něco pohodlnější, to je také hlavní cíl pracovních víkendů v Bučovi-
cích. Už se podařila spousta věcí, je nové úvazoviště, připravená ohrada pro minizoo, zasetá 
tráva na „novém tábořišti“, je funkční umývárna, pokročila dostavba boxů, všude je o trochu 
větší pořádek, hromada s hnojem se znatelně zmenšila a spousta dalších více či méně viditel-
ných věcí. Za to všechno patří dík hlavně Jurkovi, který tam je pořád a stará se o chod statku, 
pak rodinám Turkovým,  Hoffmannovým a Ságlovým, kteří odvedli kus práce, pak Tomášovi, 
který ochotně pomáhal, když Jurka kvůli svému zranění nemohl zvládat všechno. Veliký dík 
patří samozřejmě Zajíčkovým dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se účastnili jednoho, nebo 
i více víkendů. Ještě bych chtěl poděkovat společnosti Česká pojišťovna, která v rámci firem-
ního dobrovolnictví udělala zmiňovanou ohrádku pro minizoo. 

17
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Všechny práce samozřejmě ještě nejsou hotovy. Zbývá ještě dost. Prosíme, přijeďte nám 
pomoc. V Bučovicích je v květnu a červnu krásně!

Seznam nejdůležitějších prací, které zbývá udělat: 
- dodělání horních boxů
- postavení chatičky a stanů 
- postavení hřiště: houpačky, trampolína, pískoviště
- úprava cesty, pokud bude materiál
- dodělání kuchyně

Děkujeme     Martin Splavec

A já děkuji také Tobě, Martine!!  Zajíček
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KDy KDE CO POZNÁMKA
14. 5. dopoledne Praha 2 První pomoc u dětí (ČČK) Školení pro dobrovolníky
14. 5. odpoledne Praha Seminář

Alergologie
28. – 29. 5. Bučovice Víkend v sedle: jízdy na ko-

ních, výlet s koníky, tvoření, 
malování na obličej 

4. 6. Praha Seminář 
Zdravá výživa dětí i dospě-
lých v běžné české rodině

Po přednášce vyrazíme 
společně s Míšou na 
Piknikové tvořeníčko v pří-
rodě…

25. – 26. 6. Bučovice Víkend v sedle za vysvěd-
čení: jízdy na koních, výlet 
s koníky, tvoření, malování 
na obličej 

Za samé pětky odměna 
jistá 

30. 6. Praha Bowling za vysvědčení Upřesníme
9. – 15. 7. Bučovice Tábor I.
16. – 23. 7. Bučovice Tábor II.
31. 7. – 6. 8. Bučovice Tábor III. Ubytování mimo tábořiště
27. 8. – 3. 9. Rosolina 

Mare, Itálie
Pobyt u moře se cvičením 
Pilates

24. – 25. 9. Bučovice Víkend v sedle: jízdy na ko-
ních, výlet s koníky, tvoření, 
malování na obličej 

Pravidelné aktivity: pondělí: francouzština pro nejmenší, středy a pátky: tréninková školička 
pro sociální integraci dětí.

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 

JARO A LÉTO 2011 U ZAJÍČKA



ZAJÍČEK NA KONI * ROČNÍK 3 * KvěTEN 2011 * ČÍSLO 2

Holky, jdete na koně?
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