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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
Zajíček na koni, o.p.s., působí v Praze a jejím okolí již přes deset let. 
Dlouhodobě jako občanské sdružení, od roku 2014 jako obecně prospěšná 
společnost. Naše nezisková organizace se snaží především o kon�nuitu svých 
programů a jejich projektů, dle potřeb ze strany klientů se ale dlouhodobě 
přizpůsobuje novým požadavkům. To pla� i pro rok 2015, kdy jsme zůstali věrni 
projektům pro dě� s handicapy a zároveň se posunuli v jednom z hlavních 
projektů Kavárna – zaměstnání pro handicapované a splnili tak sen pro 
plnoleté handicapované klienty – vytvořili jim místo, kde se mohou uplatnit a 
hlavně, kde je jim dobře.

                                           Helena Krejčíková, předsedkyně správní rady

 
 Ředitelka organizace paní Markéta Śulcová
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POSLÁNÍ, CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY

Hlavním posláním naší organizace je, pomocí terapií jízdou na koni, 
integračních zimních a letních pobytů, sháněním financí či hmotných 
prostředků a v neposlední řadě pomocí prostor kavárny Café AdAstra, trvale 
zlepšovat duševní a fyzický stav handicapovaných dě� a mladistvých a 
podporovat funkčnost rodiny klienta. Chceme dosáhnout toho, aby se rodiče 
svým dětem věnovali a aby zdravé dě� a i dospělí vnímali handicapované 
osoby jako přirozenou součást společnos�.

Mezi hlavní cílové skupiny Zajíčka na koni, o. p. s., patří:
ź Dě� raného, předškolního a školního věku se zdravotním (mentálním či 

tělesným) handicapem.
ź Mladiství a mladí dospělí se zdravotním (mentálním či tělesným) 

handicapem. (Mezi nejčastější handicapy patří: Downův syndrom, 
kombinované pos�žení, dětská mozková obrna, opožděný psycho-
motorický vývoj, lehká, střední a těžká retardace, au�smus, vývojová 
dysfázie, neurologické onemocnění, astma bronchiale, autoimunitní 
onemocnění, …)

ź Dě� se socio-kulturním handicapem (dě� ze sociálně velmi slabých rodin, 
dě� z dětských domovů, dě�, o které pečuje osoba blízká).

ź Dě� bez handicapu – primárně pro vytvoření přirozeného kolek�vu.
ź Rodiče, příbuzní a opatrovníci handicapovaných osob.
ź Pracovníci organizací pracujících s handicapovanými osobami.
ź Neorganizovaná mládež bez volnočasových ak�vit.
ź Dobrovolníci, široká veřejnost.

Nejde jen o to pomáhat konkrétní osobě v její nelehké situaci, ale začlenit tuto 
osobu do celku, ve kterém žije nebo by chtěla žít. Poukázat ve společnos� na 
samozřejmou přítomnost tohoto by�. Z toho vycházejí hlavní cíle Zajíčka na 
koni:

ź Přispívat k trvalému zlepšení zdravotního a psychického stavu dě� a 
mladistvých s handicapy za pomoci kontaktu s přírodou a se zvířaty.

ź Pomáhat integraci dě� a mladistvých s handicapy do kolek�vu dě� a 
dospělých bez handicapů.

ź Seznamovat širokou veřejnost s existencí handicapů.
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ź Zapojovat do činnos� dobrovolníky.
ź Poskytovat rodinám dě� a mladistvých s handicapy přátelské zázemí.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Vznik o. p. s. je ustanoven Zakládací lis�nou, která je uvedena v Notářském 
zápisu NZ611/2013 z 19. 12. 2013. Hlavními statutárními orgány obecně 
prospěšné společnos� Zajíček na koni jsou:  
 
Ředitel:
Zakladatelkou a první ředitelkou je Mgr. Markéta Šulcová. Ředitelka řídí 
činnost společnos�, pokud tato činnost není zákonem, zakládací smlouvou 
nebo statutem vyhrazena do působnos� správní nebo dozorčí rady.
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Správní rada: 
Má tři členy, funkční období je tříleté. Správní rada rozhoduje o věcech jí 
svěřených do působnos� dle §13 zákona č. 168/1995 Sb.  Členy správní rady 
byli dne 19. 12. 2013 jmenováni:

Mgr. Helena Krejčíková (předsedkyně správní rady)

Veronika Náměstková (členka správní rady)

Mar�n Splavec (člen správní rady)

Dozorčí rada: 
Stejně jako správní rada má tři členy a jejich funkční období je tříleté. Dozorčí 
rada je kontrolním orgánem společnos�. Členy dozorčí rady byli 19. 12. 2013 
jmenováni:

Ing. Jan Červinka (předseda dozorčí rady)

Mgr. Lenka Tichá (členka dozorčí rady)

Ing. Kristýna Doležalová (členka dozorčí rady)

ZÁKLADNÍ PROGRAMY A JEJICH PROJEKTY ROKU 2015

Jízdy na koních - Terapeu�cké jízdy pro dě� s handicapy) + Tréninkové jízdy 
    pro dě� ze sociálně slabého prostředí
   - Terapeu�cké dny

Pobyty  -  Letní integrační pobyty
   - Příměstské jezdecké pobyty (spolupráce s Jezdeckou 
    akademií Bleu de Ciel)
   - Zimní integrační pobyty

Café Adastra - Kavárna – zaměstnání pro handicapované

Pomoc na blízko - Ježíškem po celý rok

KPZ    - Klub přátel Zajíčka

Dobrovolnictví

Francouzš�na pro nejmenší
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Jízdy na koních
 
Hlavní a dlouhodobý projekt Jízdy na koních pro dě� s handicapy a výcvikové 
jízdy pro dě� ze sociálně slabého prostředí je určen pro handicapované i 
zdravé osoby bez ohledu na věk. Dě� a jejich pečovatelé (rodiče, asisten�) 
mohou, dle psychických a fyzických možnos� dítěte, využít terapii jízdou na 
koni nebo jinou formu terapie (mazlení s koníkem atd.), dle svého aktuálního 
zdravotního a psychického stavu.

h�p://zajiceknakoni.cz/index.php?op�on=com_content&view=ar�
cle&id=166&Itemid=274

CÍLEM projektu je zlepšení mentálního a fyzického stavu klientů. Cílem je ale i 
zlepšení životní situace dě�, stejně tak jako poskytnu� rados� v podobě 
kontaktu s koněm, přičemž dítě� se při terapiích věnuje pracovník odborný jak 
po stránce kvalifikace a mnoha let zkušenos�, tak v individuálním vztahu k 
dítě� – klientovi.

REALIZACE projektu probíhá od jara 2015 na jízdárně v pražské Hos�vaři, jež je 
pro klienty dobře dostupná. Jízdy realizujeme těmito způsoby:

ź TERAPEUTICKÉ JÍZDY – trvají 30 minut, dítě v průběhu jízdy dle možnos� 
mění polohy na koni, provádí za pomoci asistence různé cviky, ak�vuje 
veškeré svalstvo. Vedle toho si s koněm „povídá“. Před terapií je čas na 
seznámení i případné mazlení s koněm. Klien� po čase již všechny koně znají 
a koně jsou na ně rovněž zvyklí.

ź POLOHOVÁNÍ – forma terapie, kdy klient je v tak nepříznivém zdravotním 
stavu, že na koni jen leží a je přidržován asistenty. Pohyb koně je v těchto 
případech velmi pomalý, aby to klientovi bylo příjemné.

ź JEZDECKÝ VÝCVIK – je vhodný pro dě� fyzicky i mentálně zdravé, které však 
trpí sociálním handicapem (jde např. o klienty z projektu Pomoc na blízko – 
pomoc sociálně slabým rodinám). Sociálním handicapem je myšlena jak 
reálná velice špatná životní situace rodiny, tak vyčleněnost dítěte z 
kolek�vu, pocity méněcennos�, sociálně zaostalá psychika apod.
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Klienty tohoto projektu jsou dě� s au�smem, Downovým syndromem, 
epilepsií, kombinovanými handicapy, těžkou mozkovou retardací, dě� na 
vozíku a mnohé jiné. Primárně byl projekt určen dětem s mentálním a fyzickým 
handicapem, od roku 2007 se Zajíček na koni věnuje v tomto projektu také 
dětem ze sociálně slabých rodin. Těmto dětem poskytuje často možná jedinou 
radost v jejich složitém životě. Jsou to dě� z rozvrácených rodin, z rodin 
alkoholiků, z mnohačetných rodin v sociální nouzi, ale i třeba z láskyplných 
neúplných rodin, kde však rodiče nebo prarodiče mají příjem na sociálním 
minimu.

Výrazné rysy programu – čím se odlišujeme? V čem jsme jiní?

ź Individuální přístup ke každému z klientů: Pokud klient není z různých 
důvodů schopen absolvovat jízdu na koni v domluveném čase, nepřijde o ni 
– absolvuje ji, až mu to jeho psychický a fyzický stav umožní. Pokud ani 
později nebude klient schopen jízdu absolvovat, domluví se náhradní 
termín jízd.
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ź Individuální přístup k rodičům – rodiče či doprovod se vždy setkají s vlídným 
a chápavým jednáním.

ź Integrační aspekt – účast zdravých dě� (tyto dě� nevyužívají dotace) je na 
každé akci. Zaručuje zdravou a nenásilnou integraci.

Hlavní cílové skupiny:

ź dě� se zdravotním handicapem raného, předškolního a školního věku a 
mládež (popřípadě i dospělí handicapovaní – dle možnos�) – aktuálně dě� s 
Downovým syndromem, kombinovaným pos�žením, dětskou mozkovou 
obrnou, opožděným psychomotorickým vývojem, lehkou a středně těžkou 
mentální retardací, au�smem, vývojovou dysfázií, astmatem bronchiale, 
lehkou mozkovou dysfunkcí, neurologickými onemocněními apod.

ź dě� se socio-kulturním handicapem – DD, uprchlické tábory, dě� ze sociálně 
velmi slabých rodin

ź dě� a mládež bez volnočasových ak�vit – pro�drogová prevence
ź dě� a mládež setkávající se se závislostmi (v rodině, sami v léčení apod.)

Vedlejší cílové skupiny:

ź rodiče a příbuzní handicapovaných dě�
ź pracovníci organizací zabývajících se handicapovanými dětmi
ź zdravé dě� a mládež – pro vytvoření přirozeného kolek�vu (víkendy)
ź dobrovolníci
 
Terapeu�:

Členové, pracovníci a dobrovolníci o.p.s. s odpovídající zkušenos� či vzděláním 
a praxí v oboru práce s dětmi, pracovníci statku, kteří znají velmi dobře 
problema�ku práce s koňmi.

Naši koně:

Pro každou věkovou i jinak nárokově dělenou skupinu máme speciálního koně. 
Od malých poníků, kteří jsou jen o málo větší než bernardýn, až po velké koně, 
kteří vozí dě� s váhou 50–80 kg.

Zpětná vazba:

Při své první účas� na akci každý vyplní vlastní kartu klienta, kde se 
zaznamenává celá historie terapií, jejich průběh a průběžné výsledky.
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V průběhu školního roku, v polole� a na konci, vyplňují rodiče zpětnovazebný 
dotazník, z něhož je následně zpracována sta�s�ka formou prezentace.

Krátkodobý cíl:

Jízdou či jen pobýváním na koni zklidnit psychiku klienta s handicapem a 
umožnit tak největší možné procento účinnos� terapeu�cké jízdy.
 
Dlouhodobý cíl:

Zlepšení celkového stavu klienta.

V roce 2015 velmi stoupla intenzita tohoto programu vzhledem k přestěhování 
stáje do Prahy.

Od jara 2015 dochází do hos�vařské stáje Bleu de Ciel na pravidelné jízdy 
kolem čtyřice� klientů týdně.

Letní rodinné integrační pobyty

Cílem projektu je zlepšení zdravotního a psychického stavu našich klientů. Pro 
dě� ze sociálně slabého prostředí je pobyt s námi v přírodě často jedinou 
ak�vitou za celé letní prázdniny. Tyto cíle naplňujeme pomocí:
ź terapeu�ckých jízd na koni, mazlení se s koňmi
ź terapeu�ckých skupinek, ve kterých mají klien� možnost zúčastnit se s 

pomocí odborníků kombinovaných terapií a sportovních ak�vit
ź klasické náplně táborů – zpívání u ohně, výlety, procházky do okolí atd.

Všechny naše pobyty probíhají formou integrace. I přes toto diverzní prostředí 
ke každému z klientů přistupujeme individuálně a podle toho také 
koncipujeme program.
h�p://www.zajiceknakoni.cz/index.php?op�on=com_content&view=catego
ry&layout=blog&id=58&Itemid=278

V roce 2015 Zajíček na koni, o. p. s., pořádal dva turnusy letních terapeu�ckých 
pobytů, jejichž hlavní náplní je sdružování handicapovaných dě� s jejich 
zdravými vrstevníky. V průběhu pobytu dě� absolvují různé formy terapií 
(terapie jízdou na koni, terapie mazlením, terapie polohováním, 
muzikoterapie, arteterapie, sportovní vyži� pro všechny zúčastněné v rámci 
jejich fyzických či mentálních možnos�).
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Příměstské pobyty

Dalšími Zajíčkovými ak�vitami byly v průběhu léta 2015 také dva příměstské 
jezdecké pobyty, které probíhaly ve spolupráci se stájí Bleu de Ciel v Hos�vaři. 
Náplní těchto pobytů je výcvik na koních a péče o koně, včetně teore�cké 
přípravy. Účastníci těchto turnusů jsou jak dě� bez handicapu, tak dě� se 
sociálním handicapem. 
h�p://www.zajiceknakoni.cz/index.php?op�on=com_content&view=ar�cle
&id=887&Itemid=292

Letní pobyty pořádáme už od roku 2005. Každý rok se pobytů účastní desítky 
dě�. V roce 2015 se čtyř turnusů zúčastnilo 97 potřebných klientů. Cílovou 
skupinou našich letních pobytů jsou rodiny s handicapovanými dětmi. Jde o 
handicapy mentální (dě� s Downovým syndromem, au�sté, mentální 
retardace apod.) i fyzické (poškození páteře, nevidomost, srdeční vady 
apod.) a dlouhodobě se věnujeme také dětem, jejichž rodiny se nacházejí ve 
velké sociální nouzi (tato skupina dě� bohužel velmi narůstá). V roce 2016 
připravujeme dva turnusy v Peci pod Sněžkou a čtyři příměstské pobyty v 
Praze ve spolupráci s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel.
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Zimní rodinné integrační pobyty

Jejich hlavní náplní je pobyt na horách, doprovázený pohybem. Dě� i s 
handicapem v rámci možnos� běžkují, jezdí na lyžích, � zdatnější i na 
snowboardu. Lyžařské pobyty lze rovněž označit jako integrační, protože zde 
probíhá nenásilná integrace handicapovaných a sociálně slabých mezi ostatní.
h�p://www.zajiceknakoni.cz/index.php?op�on=com_content&view=catego
ry&layout=blog&id=59&Itemid=279
Zváni jsou všichni: dě� z prostředí zcela bez znevýhodnění, dě� s handicapy a 
jejich sourozenci, dě� ze sociálně slabých rodin a třeba i někdo, kdo cí� jiné 
znevýhodnění.  V roce 2015 proběhly tři turnusy zimního integračního pobytu 
– dva na Božím Daru a jeden ve Velké Úpě.

Kavárna – zaměstnání pro handicapované

Projekt Kavárna – zaměstnání pro handicapované začal vznikat již v roce 2010 a 
reagoval na aktuální potřeby klientů naší organizace. Během let se z našich 
klientů, původně malých dě�, stali mladí, téměř dospělí lidé, kteří by rádi začali 
pracovat a začleňovat se do běžného života se vším všudy. Chtějí zažít pocit 
určité zodpovědnos� a mít pocit seberealizace a potřebnos�.

Startovní etapa projektu probíhala tři měsíce v malé kavárničce a od listopadu 
2011 až do roku 2014 trvala spolupráce s kavárnou Café Louvre.  

Od samého začátku se zvažovala i myšlenka vlastní Zajíčkovy kavárny. Už delší 
dobu jsme hledali vhodné prostory, kde by mohl 
být náš projekt realizován. V květnu 2014 jsme 
našli krásné prostory pro kavárnu na Praze 2. Až 
do května 2015 jsme čekali na vyřízení 
kolaudačního souhlasu k rekonstrukci prostor 
budoucí kavárny. V létě probíhala rekonstrukce a 
14. 9. 2015 byla slavnostně otevřena kavárna 
Café AdAstra jak handicapovaným pracovníkům, 
tak hostům.  Svůj název dostala díky svému 
hlavnímu podporovateli, společnos� AdAstra, 
jmenovitě panu Janu Červinkovi. A též mo�o 
kavárny: „Per Aspera ad Astra“ – (Přes ob�že ke 
hvězdám) je symbolickým vyjádřením cesty 
našich zaměstnanců i Zajíčka jako takového.
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V kavárně od září do prosince 2015 pracuje:

-  září a říjen - 6 klientů Zajíčka na koni  
   - 5 žáků-prak�kantů z E oboru Střední školy technické Zelený pruh
-  v prosinci  - již 9 klientů Zajíčka na koni
   - navíc 8 žáků učiliště Vyšehrad
   - 5 žáků-prak�kantů z E oboru Střední školy technické Zelený pruh
   - příležitostně 5–7 žáků-prak�kantů ze ZŠ prak�cké a speciální
   Lužiny.

Kavárna je výjimečná svou atmosférou, je koncipovaná ve francouzském stylu 
a vedle hlavní náplně – integrace osob s handicapem do běžného života – 
nabízí bohatý kulturní program: výstavy, recitálky, literární a filmové večery 
apod.

Cílem projektu je postupná integrace zaměstnaných osob s handicapy do 
společnos�.

Hlavní cílovou skupinou jsou mladiství (klien� Zajíčka na koni, kteří již dosáhli 
věku plnoletos�). Jde o klienty Zajíčka na koni, kteří dokončili docházku ve 
školních zařízeních a nebylo možné (nebo bylo velmi ob�žné) zajis�t pro ně 
vhodný pracovní či terapeu�cký program, jenž by byl zároveň integrační. Další 
cílovou skupinou jsou žáci ze spřátelených škol z Prahy 2, kteří u nás vykonávají 
praxi. Jsou to žáci s drobnými, často sociálními či psychickými problémy, kteří 
se ob�žněji ucházejí o zaměstnání. Dále jsme samozřejmě otevřeni všem 
zájemcům, občanům s handicapem z řad široké veřejnos�, z nichž někteří již u 
nás našli místo.

Kavárna se nachází v Podskalské ulici č. p. 8 na Praze 2. Více se můžete 
dozvědět na webových stránkách: ,www.cafeadastra.cz
facebooku:  www.facebook.com/cafeAdAstra
či instagramu: www.instagram.com/cafe_adastra

O naší kavárně Café AdAstra se můžete často dočíst v Novinách Prahy 2: 
www.praha2.cz/Noviny-Prahy-2 nebo v Pražském zpravodaji.
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Pomoc na blízko

Cílová skupina programu: Dě� ze sociálně velmi slabé rodiny, dě� žijící jen s 
jedním rodičem (rozvod rodičů, odchod jednoho z partnerů a následný 
nezájem o dě�, úmr� jednoho z rodičů/opatrovníků), rodič ve výkonu trestu 
odně� svobody, rodič v léčbě závislos� – alkohol, drogy..., rodič pobývající v 
ústavu pro duševně choré), dě� svobodných maminek, dě� dlouhodobě 
nemocných rodičů (rodiče), rodiny, které si neumí zažádat o pomoc u státu 
(neumí vyplňovat dokumentaci, nevyznají se ve složitém systému pomoci, 
nemají odvahu žádat atd.)

Co je projekt Pomoc na blízko?
Jedná se o myšlenku adopce na dálku v českých poměrech.
Zajíček na koni má mnoho klientů z rodin, jež jsou ve finanční �sni, a stát jim 
přesto nemůže v daný moment pomoci. Podporujeme tyto dě�, aby se mohly 
věnovat svým volnočasovým ak�vitám i přesto, že se jejich rodina dostala do 
sociálně-finančně �živé situace a sama už není schopna ak�vity pro ně zajis�t. 
Pomoc však nabízíme i pro zajištění zcela elementárních potřeb, jako jsou 
platba obědů ve škole či oblečení, ale například i právní poradenství apod. 
Špatná finanční situace v rodině pro dítě neznamená pouze ztrátu koníčků, ale 
často také kamarádů, se kterými se zde potkává, dítě pak snáze upadá do 
deprese a pro rodiče ztráta znamená riziko, že jeho dítě bude trávit volný čas 
nežádoucím způsobem.
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Pomoc na blízko se realizuje zejména projektem „Ježíškem po celý rok”: 
h�p://jezisek.zajiceknakoni.cz/

V roce 2015 jsme v rámci akce Ježíšek pomohli 127 dětem. Celkově jsme pak 
loni v rámci Pomoci na blízko pomohli 187 dětem. Každý rok naši podporu 
potřebuje stále více dě�.

JAK DĚTEM MŮŽE POTENCIÁLNÍ DÁRCE POMOCI? Na stránkách Ježíška se ten, 
kdo chce pomoci, seznámí s příběhy dě� a s jejich aktuální potřebou. Pomoc 
může být krátkodobá – jednorázová, nebo se může jednat o dlouhodobou 
podporu – adopci.

Klub přátel Zajíčka

Klub přátel Zajíčka je neformální sdružení osob, jež se zajímají o naši 
organizaci. Sdružuje své členy a nabízí jim bohatý program. S dětmi chodí do 
přírody, na pikniky i za kulturou, dospělí se pak scházejí na koncertech, v 
divadle apod. Maminky si mohou společně popovídat, vyměňovat si své 
zkušenos�, podělit se o své rados� i staros�. Klub nabízí svým členům i další 
výhody, např. v podobě přednostního zápisu na akce nebo významných slev.

Dobrovolníci

Jelikož jsme nezisková organizace, je část naší práce odváděna dobrovolníky, 
kteří zde pracují ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Práce 
dobrovolníků je cenná pomoc především při organizaci akcí s koňmi – 
terapeu�ckých jízd a pobytů. Samozřejmě pro naše dobrovolníky pořádáme 
společné akce, odměnou je jim i možnost jízd na koních a dobrý pocit ze 
smysluplné činnos�.

Francouzš�na pro nejmenší

Od dubna 2010 vyučujeme hravou formou francouzš�nu pro nejmenší a pro 
dě� s handicapy.. Základy se mohou dě� učit již ve velmi útlém věku, výuka je 
prokládána tvořením a malováním. V roce 2015 navštěvovaly francouzš�nu 
dvě skupinky:
ź malé dě� ve věku 2 až 6 let  spolu s handicapovanými – začátečníci a mírně 

pokročilí,
ź dě� ve věku 7 až 10 let – pokročilí.
Do výuky zveme i rodilé mluvčí, díváme se na filmy, pohádky, posloucháme 
písničky a učíme se je zpívat. Začátečníci se učí dle učebnice Alex et Zoe 1, 
pokročilí Alex et Zoe 2.
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3

JEŽÍŠEK ZE ZAJÍČKA NA KONI

DÍKY VAŠÍ PODPOŘE JSME MOHLI

Rozdělit přes 450 dárků a dalších 115 kusů oblečení,
156 hygienických potřeb - plenek, ubrousků a 56 svačinek

POMOHLI JSME TAK VÍCE NEŽ
127 VELMI POTŘEBNÝM DĚTEM

Za 186 finančních darů může 

18 dětí navštěvovat 
taneční, hudební, pohybové, dramatické,výtvarné kroužky

A 43 dětí pojede na lyžařské kurzy, sportovní soustředění,
jezdecké, skautské nebo příměstské tábory

počet Vás úžasných Ježíšků 205 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ DŮVĚRU A PODPORU
V ROCE 2015! 

PREZENTACE VYBRANÝCH PROGRAMŮ, STATISTIKY
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FINANČNÍ INFORMACE

V květnu 2015 přechází Zajíček na koni k nové bankovní ins�tuci s cílem snížit 
poplatky za vedení účtů.

Vážení a milí přátelé Zajíčka na koni, dovolujeme si Vám oznámit, že naše 
obecně prospěšná společnost změnila číslo transparentního bankovního účtu.
Nový účet Zajíčka na koni je: 2300738014/2010 (Fio banka). Pro specifické 
projekty (Pomoc na blízko – Ježíšek, Kavárna, Pobyty) máme další čísla účtů. 

Zároveň Zajíček na koni rozšiřuje možnost, jak mohou dárci podpořit projekty 
našeho sdružení:

Rozšířili jsme možnost, jak nás naši příznivci mohou podpořit pomocí DMS – 
dárcovské SMS. K dosavadní DMS ZAJICEKDETEM zaslané na číslo 87 777 (cena 
DMS je 30 Kč), která umožňuje jednorázovou podporu naší organizace, přibyla 
i další možnost, jak lze naše ak�vity finančně podpořit i opakovaně. Dárci tak 
mohou pravidelně přispívat každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat 
SMS ve tvaru DMS ROK ZAJICEKDETEM na číslo 87 777 a každý měsíc jim bude 
automa�cky odečtena částka 30 Kč.
Více na h�p://darcovskasms.cz

Majetek o.p.s. 

Společnost v roce 2015 evidovala inves�ční majetek v celkové pořizovací ceně 
677 781,- Kč. 

Tuto položku tvoří:
ź sanitární buňka pro potřeby letního tábořiště - 78 045,- Kč
ź obklad výloh pro Café AdAstra – 163 540,- Kč
ź bar, poličky pro Café AdAstra – 141 440,- Kč
ź chlazený stůl pro Café AdAstra -  55 599.50 Kč 
ź chlazený stůl pro Café AdAstra -  55 599.50 Kč
ź podpultová myčka pro Café AdAstra – 70 543,- Kč
ź chlazený stůl pro Café AdAstra– 61 710,- Kč
ź elektrické vařidlo pro Café AdAstra – 51 304,-Kč
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Závěrečnou finanční zprávu, rozvahu a výsledovku nemá t.č. naše o.p.s. k dispozici, z 
důvodu nespolupráce smluvního účetního. Účetní Mgr. Radek Novák zadržuje 
veškeré účetní materiály společnos�. Čekáme, zda zareaguje na opakované výzvy k 
vypracování domluvené zakázky a předá nám naše materiály. Pokud se tak nestane 
do září 2016 bude na něj naše o.p.s. podávat trestní oznámení. Na vyžádání vás 
budeme o těchto skutečnostech informovat a ihned po obdržení nových 
skutečnos�, týkajících se rozvahy a výsledovky, ji budeme na vyžádání zasílat. 
Zároveň �mto oznamujeme, že jsme byli z výše uvedených důvodů nuceni podat 
nulové daňové přiznání a čekáme na tzv. "nové skutečnos�" (získání našich 
materiálů), abychom mohli podat dodatečné daňové přiznání. Tyto informace zde 
podáváme dle nejlepšího svědomí a prohlašujeme, že jsme nic nezamlčeli.

HISTORIE

Rok 2004 – Zajíček na koni (tehdy jako občanské sdružení) byl založen v roce 
2004. Jediným programem byly jízdy na koních pro handicapované dě�, jízdy 
probíhaly ve stáji v Šestajovicích u Prahy. Sdružení bylo tehdy založené pouze 
na práci dobrovolníků. Dále se činnost rozrůstala, zvětšovala se dobrovolnická 
základna, zvyšoval se počet klientů.

Rok 2005 – stále jen dobrovolníci, programy: jízdy na koních a 1. letní tábor 
(koníci přijeli na jeden den). Kromě handicapovaných dě� se mezi klienty 
zařadily i sociálně znevýhodněné dě�. Pokračování provozu v Šestajovicích.

Rok 2006 – ve sdružení již působí kolem dvace� dobrovolníků, stále žádní 
zaměstnanci. Programy totožné jako v roce 2005, k tomu přibyly jednodenní 
výlety do Klánovického lesa a jeden turnus zimního tábora. Klientů bylo stále 
více, zaměření na znevýhodněné rodiny.

Rok 2007 – sdružení má dva zaměstnance a velkou dobrovolnickou základnu. 
Proběhly již dva letní a dva zimní integrační tábory. Začal program „Pomoc na 
blízko“ a „Divadélko na stole“. Vyšel první bulle�n.

Rok 2008 – v Zajíčku působí dva zaměstnanci (na prac. úvazek a na DPP) a 
kolem čtyřice� dobrovolníků.

Programy a akce se opro� předchozímu roku rozrostly o týdenní zimní pobyt v 
Alpách ve francouzském Courchevel. Vznik KPZ – Klubu přátel Zajíčka.
Rok 2009 – jeden z pě� nejsilnějších ročníků, co do počtu klientů a pořádaných 
akcí a pobytů (společně s lety 2008, 2010, a díky Pomoci na blízko i let 2014 a 
2015). Přibyl letní pobyt u moře v Itálii. Nový program: „Nech to koňovi“ – 
organizace volnočasových ak�vit pro mládež, „Školička pro nejmenší“.
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Získání klubovny v Praze 9. První letní tábor v Bučovicích u Vo�c, stěhování 
koní z Prahy do Bučovic.
Rok 2010 – čtyři letní a tři zimní tábory, k tomu pobyt u moře a na horách. 
Spolupráce s FOD Klokánek – dě� z Klokánku se účastnily letního tábora. 
Víkendové akce („Víkend v sedle“) v Bučovicích, jednodenní akce s koníky v 
Praze i jiných městech (pálení čarodějnic, sv. Mar�n, konec školního roku). 
Zajíček má šest zaměstnanců (HP, DPP), dobrovolníci byli akreditováni. Jeden z 
„nejak�vnějších“ roků.
Rok 2011 – opět letní (3x) i zimní (3x) integrační tábory. Letní tábory probíhají v 
tábořiš� v Bučovicích. Pokračování víkendových i jednodenních akcí s koníky i 
všech předchozích programů: Pomoc na blízko, školička, semináře, dílničky. Ve 
sdružení působí 13 zaměstnanců (DPP, HP). Také proběhla výstava fotografií, 
které během Zajíčkových akcí pořídili fotografové Aneta Hnyková a Petr 
Vopelák. Začátek zkušební etapy Zajíčkova projektu Kavárny – v kavárně NA 
SKOK a od listopadu 2011 v Café Louvre.
Rok 2012 – pokračování v dosavadní činnos�. Rekonstrukce tábořiště v 
Bučovicích. Další spolupráce s FOD Klokánek. Pokračuje spolupráce s Café 
Louvre v rámci projektu Kavárna.
Rok 2013 – stejně jako v předchozím roce. Dále probíhaly úpravy tábořiště v 
Bučovicích. Hledání nových sponzorů. Dle NOZ (zánik občanských sdružení) 
transformace na obecně prospěšnou společnost – více o transformaci v úvodu 
a v organizační struktuře. Pokračuje spolupráce s Café Louvre v rámci projektu 
Kavárna.
Rok 2014 – od 22. 2. již jako Zajíček na koni, o. p. s., nadále pokračujeme v 
činnos� občanského sdružení se stejným jménem. Zaměření na rodiny, 
podpora celistvé a fungující rodiny jako prevence nega�vních jevů. 
Pokračování projektu Kavárna (pět handicapovaných zaměstnanců), hledání 
prostor pro vlastní kavárnu. Získán prostor od MČ Prahy 2. Snaha získat 
stavební povolení, aby mohla být zahájena rekonstrukce.
Rok 2015 – pokračování dlouholeté spolupráce se stájí Artuš, nově 
přejmenovanou na Jezdeckou akademii Bleu de Ciel, která se se svými koňmi 
stěhuje z Bučovic do pražské Hos�vaře. Tím se naplno rozvíjí projekt Jízd na 
koních pro dě� s handicapy a pro dě� ze sociálně slabého prostředí. Rodiče či 
opatrovníci klientů již nejsou nuceni dojíždět s dětmi za koňmi mimo Prahu. 
Díky pravidelné docházce do Hos�vaře se výrazně zlepšuje psychický i tělesný 
stav klientů. Zajíček na koni v rámci projektu Kavárna – zaměstnání pro 
handicapované nachází v centru Prahy prostory, které si pronajímá od MÚ 
Prahy 2. Prostor rekonstruuje a v září 2015 otvírá kavárnu Café AdAstra.
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ČINNOSTI USKUTEČNĚNÉ V ÚČETNÍM OBDOBÍ

Zde uvádíme důležité akce, jež Zajíček na koni, o. p. s., pořádal nebo 
spolupořádal. Kromě níže uvedených akcí probíhaly kon�nuálně tyto 
projekty: program Pomoc na blízko se svým projektem Ježíškem po celý rok, 
Jízdy na koních pro dě� s handicapy, Francouzš�na pro nejmenší, Firemní 
dobrovolnické dny, drobné akce, od září naplno rovněž projekt Kavárna – 
zaměstnání pro handicapované, atd…

Leden 2015:
ź Víkend pro dobrovolníky na Božím Daru
ź Bowling za vysvědčení pro KPZ

Únor 2015
ź Italský večírek pro maminky z KPZ a pro klienty Zajíčka
ź I. turnus zimního integračního pobytu na Božím Daru
ź II. turnus zimního integračního pobytu na Božím Daru

Březen 2015
ź III. turnus zimního integračního pobytu ve Velké Úpě
ź Čokoládový den u koní v Hos�vaři, novém domově 

našich koníků – pro klienty, KPZ i širokou veřejnost
ź První terapeu�cký den v Hos�vaři pro dě� s 

handicapy
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ź Slavnostní otevření Jezdecké akademie Bleu de Ciel, jejíž koně vozí naše 
klienty s handicapy již od zrodu Zajíčka na koni

ź Výtvarná dílnička s Míšou Huslarovou – naší terapeutkou

Duben 2015
ź Velikonoční dílnička
ź Dubnový Terapeu�cký den s koníky pro dě� s handicapy
ź Den s koňmi v Hos�vaři – pro klienty a pro rodiče s dětmi z řad veřejnos�
ź Se Zajíčkem ve Vinohradském divadle + koncert Karla Plíhala – kulturní 

program pro rodiče dě� s handicapem

Květen 2015
ź Dě� z KPZ v zábavním parku
ź Květnový den v sedle pro dě� s handicapem
ź Zajíček v divadle na zábavném představení Vše o mužích
ź Zábavné odpoledne s koňmi a jiným programem v Hos�vaři
ź Školení pro dobrovolníky: bezpečnost práce, práce s dětmi, práce s koňmi

Červen 2015
ź Položení základního kamene naší budoucí kavárny Café AdAstra
ź Firemní den společnos� ExxonMobile
ź Slavnostní předání daru od společnos� AdAstra – našeho dlouholetého 

podporovatele
ź Koňským krokem, loučíme se se školním rokem – závěrečná akce v Hos�vaři

Červenec a srpen 2015
ź I. turnus příměstského jezdeckého pobytu v Praze-Hos�vaři
ź II. turnus rodinného integračního pobytu ve Velké Úpě
ź III. turnus rodinného integračního pobytu ve Velké Úpě
ź IV. turnus příměstského integračního pobytu v Praze-Hos�vaři

Září 2015
ź Oficiální kolaudace kavárny 

Café AdAstra
ź První prezentace kavárny v 

rámci akce Zažít město jinak
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Říjen 2015
ź Seminář Sourozenecké konstelace I.
ź Podzimní čarování v Café AdAstra – 

arteterapeu�cké odpoledne
ź Jedno nevšední odpoledne v Café 

AdAstra – koník Lea na návštěvě v 
kavárně

ź Terapeu�cký den v sedle pro dě� s 
handicapy

ź Podzimní čarování v Café AdAstra – 
arteterapeu�cké odpoledne

Listopad 2015
ź Seminář Sourozenecké konstelace II.
ź Vánoční tvoření v Café AdAstra
ź Mikuláš v Café AdAstra
ź Slavnostní večer v Café AdAstra při příležitos� společenské kolaudace 

kavárny a především výročí 11 let Zajíčka na koni.

Prosinec 2015
ź Vánoční dílnička a Mikulášské tvoření s dětmi a seniory v Café AdAstra
ź Ježíšek – předávání dárků dětem ze sociálně slabých rodin v rámci projektu 

Pomoc na blízko – Ježíškem po celý rok.
ź  Vánoce pro dě� v Café AdAstra s dětským vánočním koncertem 
ź Vánoční posezení s dobrovolníky
ź Vánoce u koní pro klienty ve stáji Bleu de Ciel

22



PODĚKOVÁNÍ

Zajíček na koni, o. p. s., by nemohl vykonávat nic z toho, co uvádí ve své výroční 
zprávě,  bez veliké podpory svých sponzorů. Děkujeme všem, kdo nám 
dlouhodobě i jednorázově pomáhají.

Mediální partneři:
Česká televize – pořady Chcete mě?, Týden v regionech
Noviny Prahy 2
invArena
Naše Praha Centrum
Hlasatel – zpravodaj městské čás� Prahy 15

Zvláštní poděkování
Červinka Jan, Ing.

Hlavní partneři
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Partneři a dárci:

Drobní partneři a dárci: 

Adopce koně:

Barclays
Café Louvre
Paní Milena Pospíšilová a kolegové z práce
Paní Milena Pospíšilová

Jiná forma pomoci

24

Město Votice

Paní Zuzana Wünschová

Pan Tomáš Fiala
Manželé Matějkovi
Manželé Lojdovi
Pan Oldřich Lopata s rodinou
Pan Lukáš Tyl s rodinou
Paní Lucie Vogelová a pan Jiří Stempel
Pan Ondřej Mašek

Paní Eva Dlouhoweská s rodinou
Pan Karel Příbramský
Drupol, výrobní družstvo
Paní Renata Valová
Sen�s, spol. s r. o.
Pan Zdeněk Bejček
Pan Pavel Jelínek

Bonduelle, spol. s r.o.
Pan Karel Zuska
Levné knihy, a.s.
JSB Bijoux, s.r.o.
PRESCO GROUP, a.s.
Norbi Kovács

Kostel Panny Marie Sněžné
Kostel svatého Václava
Kostel svaté Ludmily
Kostel sv. Michaela Archanděla
Paní Lenka Dušková
OP Tiger spol. s r.o.



Další poděkování za spolupráci, povětšinou dlouhodobou, patří:
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Boží Dar

Jezdecké akademii Bleu de Ciel

Café Louvre, pan Silvio Spohr

Krajanskému spolku v Bruselu Beseda

Panu Luďkovi Svobodovi



JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

Způsobů, jak můžete přispět na činnost ZNK, je více. Finančně, materiálně i 
vlastní prací jako dobrovolníci, nebo formou firemního dobrovolnictví.
Finanční pomoc prostřednictvím sponzorského daru je možná na 
transparentní účet u Fio Banky: č.ú. 2300738014/2010,

nebo dárcovskou SMS: DMS ZAJICEKDETEM na číslo 87 777
či pravidelnou dárcovskou SMS:  DMS ROK ZAJICEKDETEM na číslo 87 777

Materiální pomoc je vždy vítána, konkrétní potřeby se mění, ale vzhledem k 
tomu, že jsme nezisková organizace pracující s koňmi a dětmi, tak nejčastěji 
potřebné vybavení a předměty jsou:
ź el. ohradník pro koně v jakémkoliv množství, typ aktuálně upřesníme
ź izolátory na ohradu – jakékoliv množství, typ aktuálně upřesníme
ź solné a minerální lizy – jakékoliv množství, okrasné kvě�ny a dřeviny
ź bezpečnostní jezdecké helmy – 1 až 6 ks pro dě� na koníky; stačí zn. Casco, 

nastavitelná velikost, spíše menší (S–M nebo 2x S, 2x M a 2 L)
ź náplně do �skáren – typy sdělíme
ź notebooky ve velmi dobrém stavu
ź bezdrátové myši
ź malá funkční �skárna na mul�funkční cartridge
ź papírové talíře a jednorázové nádobí obecně
ź džusy pro dě� na akce, sušenky a bonbony pro dě� na akce, karimatky na 

terapie
ź kvalitní CD přehrávač se vstupem na USB flash (mp3), prodlužovačky, 

rozdvojky
ź elektrické piano, varhánky
ź reproduktory
ź balíky bílých papírů (A3, A4)

- Můžete pomoci také �m, že se stanete dobrovolníkem. Činnos� je spousta: 
vodění koní, výtvarné či jiné činnos� s dětmi, pomoc s organizací, 
administra�va.

- Sponzorství dítěte prostřednictvím programu Pomoc na blízko – konkrétně 
projektu Ježíškem po celý rok

- Firemní dobrovolnictví – pro větší i menší firmy
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KONTAKTY

Mgr. Markéta Šulcová
výkonná ředitelka o. p. s., projektová a finanční manažerka, personalistka
Tel: +420 731 009 645
Mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz  

Mgr. Helena Krejčíková
předsedkyně správní rady, zástupkyně ředitelky, projektová manažerka
Te.: 774 939 662
Mail: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz  

Veronika Náměstková
členka správní rady, koordinátorka projektu Jízdy na koních Hos�vař
Tel: +420 731 408 955
Mail: v.namestkova@zajiceknakoni.cz  

Mar�n Splavec
člen správní rady, koordinátor Terapeu�ckých dní v Hos�vaři
Tel: +420 724 958 351
Mail: m.splavec@zajiceknakoni.cz  

Ing. Kristýna Doležalová
členka dozorčí rady, vedoucí projektu Kavárna, koordinátorka projektu Pomoc na blízko
Tel: +420 774 052 296
Mail: k.dolezalova@zajiceknakoni.cz  

Lenka Bejčková
grantová pracovnice, fundraising
Mail: l.bejckova@zajiceknakoni.cz

Bc. Lenka Mansour
vztahy s veřejnos�
Tel.: 724 662 449
Mail: l.mansour@zajiceknakoni.cz

Mar�na Krejčíková
hlavní provozní Café AdAstra
Tel.: 774 497 790
Mail: m.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Jana Černá
provozní Café AdAstra
Tel.: 736 788 373
Mail: j.cerna@zajiceknakoni.cz

Mgr. Michaela Huslarová
arteterapie, dílničky
Tel.: 777 558 269
Mail: m.huslarova@zajiceknakoni.cz
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www.zajiceknakoni.cz
www.cafeadastra.cz

http://www.zajiceknakoni.cz
http://www.cafeadastra.cz

