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Na koních se dûti projíÏdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na ·umavû, zorganizovaném o.s. Zajíãek na
koni (reportáÏ na str. 12–13). Dûti z Prahy 14 si uÏívaly volna na mnoha táborech, organizovan˘ch neziskov˘-
mi organizacemi, obãansk˘mi sdruÏeními i radnicí. Více se o nich dozvíte také na str. 9, 11 a 28. foto: vok



Dva osmidenní turnusy pro handicapo-

vané dûti uspofiádalo o prázdninách

obãanské sdruÏení Zajíãek na koni

v Koutu na ·umavû. A aby ta zvífiátka z názvu

sdruÏení nezÛstala osamocena, tak byl kaÏd˘

den ve znamení dal‰ího, tfieba krávy, mraven-

ce, slepice, ãápa, li‰ky nebo vlka. Jim byly vûno-

vány písniãky v pravidelné muzikoterapii i celá

fiada dûtsk˘ch umûleck˘ch v˘tvorÛ pfii artetera-

pii, kolem nich se také toãila celot˘denní tábo-

rová hra, která byla zcela v˘jimeãná v tom, Ïe

pfii ní spoleãnû soutûÏili dûti i dospûláci. Ve ãty-

fiech druÏinách pojmenovan˘ch podle dal‰ích

tvorÛ ze svûta zvífiat jako my‰ky, koãky, koní-

ci a tygfii. Kromû toho byly na programu kaÏd˘

den sportovní soutûÏe, zajímavé hry a samo-

zfiejmû jeÏdûní na koních, které dûti lákalo dale-

ko nejvíc. K úplnému v˘ãtu pestré náplnû od

sobotního pfiíjezdu aÏ do nedûlního odjezdu pat-

fií je‰tû canisterapie, loutkové divadlo, televiz-

ní pohádky, sportovnû stfielecké odpoledne, ská-

kací hrad, koupání v bazénu i moÏnost vyuÏití

v‰ech nabídek kouteckého zámku, kter˘ dnes

slouÏí celoroãnû jako ‰kola v pfiírodû s polovi-

nou ubytovací kapacity bezbariérovû pfiístup-

nou. Pfiímo z Koutu na ·umavû pfiijeli s mimo-

fiádnû nabit˘m programem místní hasiãi,

z nedalek˘ch DomaÏlic se sem vypravili tamûj-

‰í kynologové s ukázkami agility a aÏ z Prahy

dorazila i âeská televize. PovaÏuji za dÛleÏité
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zdÛraznit, Ïe v‰echny aktivity a programy

poskytli jejich pofiadatelé dûtem zdarma. Bylo

to skuteãnû nádhern˘ch osm dní pro dûti s rÛz-

n˘m postiÏením, a to i díky celé fiadû sponzorÛ,

z nichÏ se slu‰í uvést alespoÀ Metrostav, nada-

ci Sluneãnice Heleny Houdové, Charty 77 a âlo-

vûk ãlovûku, CMCAS, RWE, Mâ Praha 14,

Megapixel, Karpem, Yves Rocher, Pribináãek,

Bramac, Globus âern˘ Most z Prahy 14, firmu

Less a Forest Su‰ice a Jana Vernera s Alicí Pafiíz-

kovou. V‰echno skvûle klapalo také zásluhou

t˘mu dobrovolníkÛ, kter˘ch jsem pod vedením

dua Markéta ·ulcová a Zuzana Rauchová na-

poãítal pfiesnû jedenadvacet. V tomto pfiípadû

ov‰em „voko“ nebralo, ale dávalo. Dávalo pûti

desítkám dûtí obrovskou porci radosti a ‰Èast-

n˘ch pocitÛ. Navíc totéÏ zásluhou sdruÏení Zají-

ãek na koni proÏilo na ·umavû ve druhém tur-

nusu dal‰ích 52 dûtí s nejrÛznûj‰ími handicapy.

Od záfií zve Zajíãek na koni v‰echny dûti
zase na jízdy na koních. Více informací na
tel.: 776 582 848. 

text a foto: vok 

Cesta do
pravěku
První prázdninov˘ t˘den zorganizoval

odbor sociálních vûcí a zdravotnictví Mâ

Praha 14 za finanãní podpory hl.m. Prahy jiÏ

druh˘ letní táborov˘ pobyt pro dûti ohroÏe-

né sociálním vylouãením, kter˘ se uskuteã-

nil v Rekreaãním a sportovním stfiedisku

JUNIOR PLUS Srbsko – KnûÏmost v âes-

kém ráji. Na pfiípravû a realizaci letního tábo-

ra se podílely nízkoprahové kluby – Sdru-

Ïení na pomoc dûtem s handicapy KC

Mot˘lek a o. s. Jahoda. Na tábofie se se‰lo

20 dûtí a osmiãlenn˘ pedagogick˘ doprovod.

Letní tábor nabídl dûtem ze sídli‰È kvalitní

formu trávení volného ãasu a umoÏnil nám

navázat ãi prohloubit kontakt s nimi i jejich

rodiãi. Cílem pobytu bylo umoÏnit dûtem

proÏít alespoÀ ãást prázdnin v podnûtném,

bezpeãném a obohacujícím prostfiedí tak,

aby zdokonalily své sociální a komunikaã-

ní dovednosti. Ve‰kerá táborová ãinnost

byla pfiizpÛsobena zvolenému tématu:

„PRAVùK“. Od poãátku pobytu byly dûti

rozdûleny do ãtyfi „pravûk˘ch tlup“, mûly

moÏnost vytvofiit si svÛj vlastní erb, postavit

v lese obydlí z pfiírodních materiálÛ a vymys-

let název své tlupy. Kromû spousty her a dal-

‰í zábavy se bûhem pobytu seznámily se

Ïivotem pravûk˘ch lidí, získaly mnoho zají-

mav˘ch informací a nechybûl ani v˘let do

blízkého okolí. Osmidenní pobyt byl na pfiá-

ní v‰ech zakonãen diskotékou. V‰echny dûti

byly odmûnûny sladkostmi a dal‰ími cenami

za skupinovou spolupráci a pomoc v t˘mu.

Moc se jim na tábofie líbilo a domÛ si odvá-

Ïely samé krásné záÏitky a nová pfiátelství.
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