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Hlavním posláním naší organizace je pomocí terapií jízdou na koni, integračních zimních a letních pobytů, sháně-
ním inančních prostředků či poskytováním hmotné pomoci klientům a v neposlední řadě pomocí prostor kavárny 
Café AdAstra trvale zlepšovat duševní a fyzický stav handicapovaných dětí a mladistvých a podporovat funkčnost 
rodiny klienta. Chceme dosáhnout toho, aby se rodiče svým dětem věnovali a aby zdravé děti i dospělí vnímali 
handicapované osoby jako přirozenou součást společnosti.

Mezi HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY Zajíčka na koni, o. p. s., patří:
• Děti raného, předškolního a školního věku 

se zdravotním (mentálním či tělesným) 
handicapem.

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

• Mezi nejčastější handicapy patří: Downův 
syndrom, kombinované postižení, dětská 
mozková obrna, opožděný psychomoto-
rický vývoj, lehká, střední a těžká retardace, 
autismus (PAS), vývojová dysfázie, neu-
rologické onemocnění, astma bronchiale, 
autoimunitní onemocnění…

• Děti se sociokulturním handicapem (děti 
ze sociálně velmi slabých rodin, děti z dět-
ských domovů, děti, o které pečuje osoba 
blízká).

• Děti bez handicapu – primárně pro vytvo-
ření přirozeného kolektivu, často sourozen-
ci klientů.

• Rodiče, příbuzní a  opatrovníci handicapo-
vaných osob.

• Pracovníci organizací pracujících s  handi-
capovanými osobami.

• Neorganizovaná mládež bez volnočaso-
vých aktivit.

• Dobrovolníci, široká veřejnost.

Pomoc klientům, kteří se na nás obrátí, je 
konkrétní, hmatatelná. Zároveň klientům na-
bízíme dlouhodobou podporu v  rámci slu-
žeb, které jsou opakované anebo dlouhotr-
vající.

Z toho vycházejí HLAVNÍ CÍLE Zajíčka na koni:
I.  Přispívat k trvalému zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí a mladistvých s handicapy za pomoci kon-

taktu s přírodou a se zvířaty.
II.  Pomáhat k integraci dětí a mladistvých s handicapy do kolektivu dětí a dospělých bez handicapů.
III.  Seznamovat širokou veřejnost s existencí handicapů.
IV.  Zapojovat do činnosti dobrovolníky, zaměstnance, společnosti.
V.  Poskytovat rodinám dětí a mladistvých s handicapy přátelské zázemí.
VI.  Podpořit klienty a jeho rodinu v nelehké životní situaci.
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Vznik o. p. s. je ustanoven Zakládací listi-
nou, která je uvedena v  Notářském zápisu 
NZ611/2013 z 19. 12. 2013. Hlavními statutár-
ními orgány obecně prospěšné společnosti 
Zajíček na koni jsou:

Ředitel:
Zakladatelkou a první ředitelkou je Mgr. Mar-
kéta Šulcová. Ředitelka řídí činnost společ-
nosti, pokud tato činnost není zákonem, za-
kládací smlouvou nebo statutem vyhrazena 
do působnosti správní nebo dozorčí rady.

Správní rada:
Má tři členy, funkční období je tříleté. Správní 
rada rozhoduje o věcech jí svěřených do pů-
sobnosti dle § 13 zákona č. 168/1995 Sb. Po 
skončení prvního tříletého období byli nově 
jmenováni: Mgr. Lenka Tichá (předsedky-
ně správní rady), Veronika Musilová (členka 
správní rady), Ing. Kristýna Potůčková (členka 
správní rady).

Dozorčí rada:
Stejně jako správní rada má tři členy a jejich 
funkční období je tříleté. Dozorčí rada je kon-
trolním orgánem společnosti. Členy dozorčí 
rady byli nově jmenováni: Ing. Jan Červinka 
(předseda dozorčí rady), Mgr. Helena Krej-
číková (členka dozorčí rady), Martin Splavec 
(člen dozorčí rady).

POMOC SOCIÁLNĚ SLABÝM -ANEB
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JÍZDY NA KONÍCH
Dlouhodobý projekt Jízdy na koních pro děti s  han-
dicapy a výcvikové jízdy pro děti ze sociálně slabého 
prostředí je určen pro handicapované i  zdravé osoby 
bez ohledu na věk. Děti a  mladiství dospělí mohou 
dle psychických a fyzických možností dítěte využít te-
rapii jízdou na koni nebo jinou formu terapie (mazlení 
s koníkem, čištění atd.), dle svého aktuálního zdravot-
ního a psychického stavu. Probíhá formou spolupráce 
s pražskou jízdárnou, kam děti s handicapy i děti zdravé 
docházejí.

CÍLEM PROJEKTU je zlepšení mentálního a fyzického 
stavu klientů. Cílem je ale i zlepšení životní situace kli-
enta, stejně tak jako poskytnutí radosti v podobě kon-
taktu s koněm.

Klienty tohoto projektu jsou především děti s autismem, 
Downovým syndromem, kombinovanými handicapy, 
mentální retardací apod. Primárně byl projekt určen 
dětem s mentálním a tělesným handicapem, od roku 
2007 nově také dětem ze sociálně slabých rodin. Jde 
o děti z rozvrácených rodin, z rodin alkoholiků, mnoho-
četných rodin v sociální nouzi, ale i třeba z láskyplných 
neúplných rodin, kde však rodiče nebo prarodiče mají 
příjem na sociálním minimu. Sociálním handicapem je 
myšlena jak reálná velice špatná životní situace rodiny, 
tak vyčleněnost dítěte z kolektivu, pocity méněcennos-
ti, sociálně oslabená psychika apod. Možnost docházet 
pravidelně na výcviky na koni je pro tyto děti často jedi-
ná aktivita, kterou v průběhu školního roku mají. Kromě 
toho podobný typ aktivity dodává dětem tolik potřebné 
sebevědomí, které je jinak trvale utlačováno velmi níz-
kým příjmem jejich rodičů (rodiče/opatrovníka) i další-
mi okolnostmi.

REALIZACE PROJEKTU probíhá od jara 2015 na jízdár-
ně v pražské Hostivaři, ve spolupráci s Jezdeckou aka-
demií Bleu de Ciel. Jízdy jsou od září 2018 s možností 
spolupráce s fyzioterapeutem.

TERAPEUTICKÉ JÍZDY – trvají 25 minut 1x týdně. Tera-
peutické jízdy jsou buď individuální, pouze s vodičem 
(s rodičem po boku), nebo skupinové terapie s fyziote-
rapeutem.

JEZDECKÝ VÝCVIK – je vhodný pro děti fyzicky i men-
tálně zdravé, které však trpí sociálním handicapem 
(jedná se o klienty z projektu Pomoc sociálně slabým).
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HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY:
Klienti raného, předškolního a  školního věku se zdra-
votním handicapem a mládež (popřípadě i dospělí han-
dicapovaní) – aktuálně děti s Downovým syndromem, 
kombinovaným postižením, opožděným psychomo-
torickým vývojem, lehkou a  středně těžkou mentál-
ní retardací, autismem, vývojovou dysfázií, astmatem 
bronchiale, lehkou mozkovou dysfunkcí, neurologic-
kými onemocněními apod. Klienti se sociokulturním 
handicapem – DD, děti ze sociálně velmi slabých rodin. 
Děti a mládež bez volnočasových aktivit – protidrogová 
prevence. Děti a  mládež setkávající se se závislostmi 
(v rodině, sami v léčení apod.)

VEDLEJŠÍ CÍLOVÉ SKUPINY:
Rodiče a příbuzní handicapovaných dětí, pracovníci or-
ganizací zabývajících se handicapovanými dětmi, zdra-
vé děti a mládež – pro vytvoření přirozeného kolektivu, 
dobrovolníci.
 
KRÁTKODOBÝ CÍL:
Zlepšení psychického stavu klienta při a  po terapii, 
uvolnění ztuhlého svalstva, celkové zklidnění nebo na-
opak vyvolání emocí (u apatických klientů).

DLOUHODOBÝ CÍL:
Zlepšení celkového stavu klienta jak po tělesné, tak 
duševní stránce. Dodání jistoty v podobě pravidelného 
docházení za koňmi.

Projektu se účastní pravidelně (1x týdně) kolem 30 
klientů a  dlouhodobě (nepravidelně) dvě spolupra-
cující organizace  – Modrý klíč, o. p. s., a  do konce 
školního roku 2019 to byly i děti ze ZŠ Lužiny.

LETNÍ RODINNÉ INTEGRAČNÍ POBYTY
Cílem projektu je zlepšení zdravotního a psychického 
stavu našich klientů. Pro děti ze sociálně slabého pro-
středí je pobyt s námi v přírodě často jedinou aktivitou 
za celé letní prázdniny.

Tyto cíle naplňujeme pomocí:
• terapeutických jízd na koni, mazlení se s koňmi
• terapeutických skupinek, ve kterých mají klienti 

možnost zúčastnit se kombinovaných terapií a spor-
tovních aktivit

• klasické náplně táborů – zpívání u ohně, výlety, hry, 
procházky do okolí atd.

• masážemi
• vycházkami do přírody
• hudbou a tancem

Všechny naše pobyty probíhají formou integrace. I přes 
toto diverzní prostředí přistupujeme ke každému z kli-
entů individuálně a podle toho také koncipujeme pro-
gram.

V roce 2019 Zajíček na koni, o. p. s., pořádal dva turnusy 
letních terapeutických pobytů, jejichž hlavní náplní je 
sdružování handicapovaných dětí s jejich zdravými vrs-
tevníky pomocí programu určeného pro všechny kli-
enty bez rozdílu věku a handicapu. V průběhu pobytu 
děti absolvují různé formy terapií (terapie jízdou na koni, 
terapie mazlením, terapie polohováním, muzikoterapie, 
arteterapie, sportovní vyžití pro všechny zúčastněné 
v rámci jejich fyzických či mentálních možností).

Dále Zajíček na koni zajistil v květnu pro své klienty spo-
lečn společný pobyt u moře, kterého se zúčastnilo 14 
rodin, z toho 32 dětí.

ZIMNÍ RODINNÉ INTEGRAČNÍ POBYTY
Náplní těchto zimních pobytů je společný pobyt na ho-
rách. Přes den mají rodiče s dětmi svůj vlastní program 
nebo se chodí na společné procházky či na běžky, po-
tkáváme se na sjezdovkách, v podvečer se scházíme 
u vyrábění, povídání s rodiči, prarodiči či pečovateli. Kli-
enti zdraví i klienti s handicapem v rámci možností běž-
kují, jezdí na lyžích, ti zdatnější i  na snowboardu, malí 
chodí na vycházky, sáňkují a  učí se základy lyžování. 
Lyžařské pobyty lze rovněž označit jako integrační, pro-
tože zde probíhá nenásilná integrace handicapovaných 
a sociálně slabých.

Zváni jsou všichni: děti z prostředí zcela bez znevýhod-
nění, děti s handicapy a jejich sourozenci, děti ze sociál-
ně slabých rodin a třeba i někdo, kdo cítí jiné znevýhod-
nění. Zimní pobyty jsou našimi klienty velmi oblíbené. 
Jezdí na ně se svými dětmi i maminky, které by se jinak 
na hory s handicapovaným dítětem neodvážily. V roce 
2019 proběhl jeden turnus Zimního integračního poby-
tu s účastí 18 dětí.
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ZAJÍČEK NA KONI, O.P.S.
KLUB PŘÁTEL ZAJÍČKA Z.S.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Z LETNÍCH POBYTŮ 2019

• Itálie, Rosolina Mare 25.5. - 1.6.
• Krkonoše, Velká Úpa I. turnus 22.7. - 28.7.
• Krkonoše, Velká Úpa II. turnus 29.7. - 4.8.
• Praha, Hostivař - účast dětí ze sociálně slabého 

prostředí na příměstských pobytech 
Jezdecké akademie Bleu de Ciel

DĚKUJEME ZE SRDCE VŠEM TĚM, KTEŘÍ NAŠE KLIENTY PODPOŘILI.
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ ČI MATERIÁLNÍ POMOC, STEJNĚ TAK 
ZA PRAKTICKOU POMOC PŘI PÉČI O DĚTI, MLADÉ, DOSPĚLÉ A KONĚ.



LETNÍCH INTEGRAČNÍCH POBYTŮ
SE ZÚČASTNILO 101 KLIENTŮ.
Z TOHO 36 KLIENTŮ S TĚŽKÝM
ČI STŘEDNĚ TĚŽKÝM HANDICAPEM
A 18 KLIENTŮ ZE SOCIÁLNĚ VELMI 
SLABÉHO PROSTŘEDÍ.

Nejčastější duševní a fyzické handicapy dětí:
DMO, Aspergerův syndrom, autismus, epile-
psie, těžká mentální retardace, srdeční vady, 
ADHD, těžjý kombinovaný handicap, Downův 
syndrom, dětská deprese, ztížená mobilita.

Sociální handicap:
výchova bez rodičů, 
výchova v mnoho-
četné monoparen-
tální rodině, adopce, 
výchova v nevyhovu-
jícím prostředí apod.

SPOKOJENOST KLIENTŮ

100% SPOKOJENOST S TERAPIEMI
100% SPOKOJENOST S PROSTŘEDÍM

90% SPOKOJENOST S PRACÍ DOBROVOLNÍKŮ
90% SPOKOJENOST S OSTATNÍMI SLUŽBAMI

100% SPOKOJENOST S INTEGRACÍ KLIENTŮ NAPŘÍČ VĚKEM A HANDICAPY

LÉTO S INDIÁNSKOU DUŠÍ



Kavárna – zaměstnání pro handicapované

Projekt Kavárna – zaměstnání pro handicapované má za sebou téměř pět let samostatné činnosti ve vlastní ka-
várně Café AdAstra, kterou Zajíček na koni, o. p. s., otevřel v září 2015. V kavárně pracovali po celý rok 2019 klienti 
s handicapy.

V kavárně Café AdAstra, která sídlí u pražské Výtoně, se sekávají různě handicapovaní zaměstnanci. Začlenění do 
společnosti a schopnost samostatnosti je nesmírně důležitou součástí jejich života.

V roce 2019 mělo tu možnost pracovat dlouhodobě v Café AdAstra:
• 28 klientů Zajíčka na koni
• během celého roku se vystřídali 3 žáci-praktikanti z E oboru Ubytovací a stravovací služby ze Střední školy 

technické – Akademie řemesel Praha.
• praktikanti z Odborného učiliště Vyšehrad – zde se na praxích při úklidu kavárny vystřídalo cca 18 žáků během 

roku.

Cílem projektu Kavárna  – zaměstnání pro 
handicapované je postupná integrace za-
městnaných osob s  handicapy do společ-
nosti. Vrcholným cílem je pak dovést klienty 
s lehčím handicapem k samostatnosti i mimo 
Café AdAstra, k nalezení vhodného zaměst-
nání bez „ochranných křídel“ Zajíčka, který 
jim přesto bude vždy stát nablízku. 

Hlavní cílovou skupinou jsou mladiství (kli-
enti Zajíčka na koni, kteří již dosáhli věku pl-
noletosti). Jde o klienty Zajíčka na koni, kteří 
dokončili docházku ve školních zařízeních 
a  nebylo možné (nebo bylo velmi obtížné) 
zajistit pro ně vhodný pracovní či terapeutic-
ký program, jenž by byl zároveň integrační. 
Další cílovou skupinou jsou žáci ze spřáte-
lených škol z Prahy 2, kteří u nás vykonávají 
praxi. Jsou to žáci s drobnými, často sociál-
ními či psychickými problémy, kteří se obtíž-
něji ucházejí o zaměstnání. Dále jsme samo-
zřejmě otevřeni všem zájemcům, občanům 
s handicapem z  řad široké veřejnosti (přednostně přijímáme klienty Zajíčka na koni a občany Prahy 2), z nichž 
někteří již u nás našli místo.

V příloze této výroční zprávy najdete medailonky našich kavárníků.

Kavárně se v rámci sociálního aspektu v roce 2019 velmi dařilo.

Ekonomická rozvaha kavárny je samozřejmě bolestnější. Vzhledem k velikému počtu handicapovaných pracov-
níků je udržitelnost nelehká. Ale díky našim věrným sponzorům, díky partnerům (např. MÚ Praha 2) a především 
díky věrným zákazníkům se kavárna a její milí pracovníci drží.

Podskalská ulice č.p. 8
Praha 2

web
www.cafeadastra.cz

Facebook
cafeAdAstra

Instagram
cafe_adastra
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CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU:
Děti ze sociálně velmi slabé rodiny, děti žijící jen s jed-
ním rodičem (rozvod rodičů, odchod jednoho z part-
nerů a následný nezájem o děti, úmrtí jednoho z ro-
dičů/opatrovníků), handicapované děti z  úplných či 
neúplných rodin bez inančního zázemí, děti rodičů 
ve výkonu trestu odnětí svobody, rodič v  léčbě zá-
vislosti  – alkohol, drogy…, rodič pobývající v  ústavu 
pro duševně choré), děti svobodných maminek, děti 
dlouhodobě nemocných rodičů/rodiče, rodiny, které 
si neumí zažádat o pomoc u státu (neumí vyplňovat 
dokumentaci, nevyznají se ve složitém systému po-
moci, nemají odvahu žádat atd.).

CO JE PROJEKT POMOC SOCIÁLNĚ SLABÝM?
Jedná se o myšlenku adopce na dálku v českých po-
měrech.
Zajíček na koni má mnoho klientů z rodin, jež jsou ve 
inanční tísni, a  stát jim přesto nemůže v  daný mo-
ment pomoci. Podporujeme tyto děti, aby se mohly 
věnovat svým volnočasovým aktivitám i přesto, že se 
jejich rodina dostala do sociálně a inančně tíživé situ-
ace a sama už není schopna aktivity pro ně zajistit. Po-
moc však nabízíme pro zajištění zcela elementárních 
potřeb, jako je platba obědů ve škole či nákup oble-
čení, ale i například právní poradenství apod. Špatná 
inanční 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 těchto aktivit znamená riziko, že dítě bude trávit volný čas nežádoucím způsobem.

http://jezisek.zajiceknakoni.cz/

V roce 2019 jsme pomohli 188 dětem
v rámci projektu Ježíškem po celý rok.
Zde vidíte vývoj našeho projektu
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REALIZACE PROJEKTU JEŽÍŠKEM PO CELÝ ROK
Základně se projekt Pomoc sociálně slabým realizuje 
pomocí našich stránek Ježíška.

Díky tomuto projektu můžeme navázat na naše Jízdy 
na koních. Klienti ze sociálně slabého prostředí mají 
možnost přes rok využívat pravidelné terapeutické 
jízdy na koních a  tréninky a  v  létě se zúčastnit pří-
městských táborů s koňmi, organizovaných Jezdec-
kou akademií Bleu de Ciel. Prostřednictvím projektu 
Ježíškem po celý rok se nacházejí laskaví dárci, kteří 
dětem tyto aktivity hradí.

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

Hodnota předaných hmotných darů
v rámci Ježíška je 167 849 Kč.

Finanční dary byly v  roce 2019 použity na zaplacení 
potřeb dětí, jako jsou zájmové kroužky, školy v přírodě, 
letní a zimní pobyty, tábory, jízdy na koni, léky, obědy 
a jiné, to vše v hodnotě 1 269 958 Kč.
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Děkujeme všem

Ježíškům za

splněná přání v roce

2019

Celkem bylo pod stromeček zabaleno 161 dárků
(panenky,autíčka,hry,mobily,stavebnice...)

a předáno:
70 kg bezlepkových potravin

100 kusů nutridrinků
60 balíků plen
90 kg drogerie

72 balení vlhčených ubrousků

Udělali jsme společně s vámi radost 138 dětem
Děkujeme.

WWW.JEZISEK .ZAJICEKNAKONI .CZ



Dlouhodobě spolupracujeme s Potravinovou bankou, potraviny pravidelně každý týden distribuujeme mezi naše 
klienty.

V roce 2019 máme registrováno 222 osob, jimž pravidelně jednou týdně pomáháme distribucí potravin díky Po-
travinové bance.

Dvakrát ročně probíhá Sbírka potravin, které se účastní i Zajíček na koni. Stejně tak tomu bylo i na jaře a na podzim 
roku 2019.

V roce 2019 se rozdalo 17.773 kg v celkové hodnotě 885 520 Kč.
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Na podzim roku 2018 konečně spatřila světlo světa 
naše dlouho plánovaná první diskotéka. V roce 2019 se 
stala již pravidelnou součástí našich programů. Klienti 
se vždy těší, že jednou za dva měsíce to pořádně roz-
balí v Café AdAstra. Za rok 2019 jsme tak měli možnost 
se setkat pětkrát. To vše probíhalo a probíhá díky spolu-
práci s paní Hankou Okálovou (SPMP ČR Pobočný spo-
lek Vodochody) a dýdžejem Jirkou, kteří jsou skuteční 
realizátoři těchto diskoték. Kavárně AdAstra děkujeme, 
že nám dovoluje ji pravidelně ohrožovat na zdraví, tj. 
snaží se pevně držet v základech, aby nám ji naši mladí 
tanečníci nezbořili. 

Seznamovacích diskoték se pravidelně účastní třicet až 
čtyřicet klientů s  různou povahou a mírou handicapů. 
Cílem a posláním diskoték je nejen seznámit se (a třeba 
i své blízké) se svými vrstevníky, ale i zatančit si, doslova 
se vyblbnout a být spolu – ve společnosti.

Klub přátel Zajíčka, který se změnil na oiciální Klub přátel Zajíčka na koni, z. s. (zapsaný spolek), zůstal v praxi stále 
klubíkem, kde se sdružují naši klienti, kteří se 
hlouběji zajímají o naši organizaci a chtějí po-
řádat společné akce i nad rámec Zajíčkových 
projektů. Zajíček jim za to nabízí bohatý pro-
gram. Chodí se do divadel, jezdí se na výlety, 
pořádají se akce v  kavárně AdAstra. Velkou 
výhodou členství ve spolku je přednostní zá-
pis na nejžádanější Zajíčkovy akce (např. Letní 
pobyty či moře) a případné slevy na akcích.

Rodiny si mohou společně popovídat, vymě-
ňovat si své zkušenosti, podělit se o své ra-
dosti i starosti. Pro mnohé rodiny s handicapo-
vanými dětmi není jednoduché najít program 
na víkend, cítí se odstrčené, rodiny v tíživé so-
ciální situaci zase nemají inance navíc – Za-
jíčkův klub je pro ně tedy vítanou příležitostí.
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Jelikož jsme nezisková organizace, je část naší prá-
ce odváděna dobrovolníky, kteří zde pracují ve svém 
volném čase a bez nároku na inanční odměnu.

Práce dobrovolníků je cenná pomoc především při 
organizaci akcí s koňmi – terapeutických jízd a poby-
tů. Například letní pobyty by bez práce dobrovolníků 
nebyly téměř možné.

Našich dobrovolníků si velmi vážíme, jsou to lidé, kteří 
přistupují s velkou laskavostí jak k lidem s handicapy, 
tak k jejich opatrovníkům, a v neposlední řadě i k tera-
peutickým koním.
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• Rok 2004
 Zajíček na koni (tehdy jako občanské sdružení) byl 

založen v roce 2004.

  Jediným programem byly jízdy na koních pro han-
dicapované děti, jízdy probíhaly ve stáji v Šestajovi-
cích u Prahy. Sdružení bylo tehdy založené pouze 
na práci dobrovolníků. Činnost se dále 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 dětí se mezi klienty zařadily i so-
ciálně znevýhodněné děti. Pokračování provozu 
v Šestajovicích.

• Rok 2006
 Ve sdružení již působí kolem dvaceti dobrovolní-

ků, 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 dobrovol-

nickou základnu. Proběhly již dva letní a dva zimní 
integrační tábory. Začal program „Pomoc na blízko“ 
a „Divadélko na stole“. Vyšel první bulletin.

• Rok 2008
 V Zajíčku působí dva zaměstnanci (na prac. úvazek 

a na DPP) a kolem čtyřiceti dobrovolníků.

  Programy a akce se oproti předchozímu roku roz-
rostly o týdenní zimní pobyt v Alpách ve francouz-
ském Courchevel. Vznik KPZ – Klubu přátel Zajíčka.

• Rok 2009
  Jeden z pěti nejsilnějších roků (společně s lety 2008, 

2010 a díky Pomoci na blízko i  2014 a 2015), prav-
děpodobně nejsilnější rok co do počtu klientů a po-
řádaných akcí i  pobytů. Přibyl letní pobyt u  moře 
v  Itálii. Nový program „Nech to koňovi“ – organiza-
ce volnočasových aktivit pro mládež, „Školička pro 
nejmenší“. Získání klubovny v Praze 9. První letní tá-
bor v Bučovicích u Votic, 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  – děti 
z  Klokánku se účastnily letního tábora. Víkendové 
akce („Víkend v  sedle“) v  Bučovicích, jednodenní 
akce s koníky v Praze i jiných městech (pálení čaro-
dějnic, sv. Martin, konec školního roku). Zajíček má 
šest zaměstnanců (HP, DPP), dobrovolníci byli akre-
ditováni. Jeden z „nejaktivnějších“ roků.

• Rok 2011
 Opět letní (3x) i zimní (3x) integrační tábory. Letní tá-

bory probíhají v  tábořišti v Bučovicích. Pokračování 
víkendových i  jednodenních akcí s  koníky i  všech 
předchozích programů: Pomoc na blízko, školička, 
semináře, dílničky. Ve sdružení působí 13 zaměst-
nanců (DPP, HP). Také proběhla výstava fotograií, 
které během Zajíčkových akcí pořídili fotografové 
Aneta Hnyková a  Petr Vopelák. Začátek zkušeb-
ní etapy Zajíčkova projektu Kavárny  – v  kavárně  
NA SKOK a od listopadu 2011 v Café Louvre.

• Rok 2012
 Pokračování v dosavadní činnosti. Rekonstrukce tá-

bořiště v  Bučovicích. Další spolupráce s  FOD Klo-
kánek. Pokračuje spolupráce s Café Louvre v rámci 
projektu Kavárna.

• Rok 2013
 Stejně jako v předchozím roce. Dále probíhaly úpra-

vy tábořiště v Bučovicích. Hledání nových sponzorů. 
Dle NOZ (zánik občanských sdružení) transformace 
na obecně prospěšnou společnost – více o  trans-
formaci 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 po-

kračujeme v činnosti občanského sdružení se stej-
ným jménem. Zaměření na rodiny  – podpora ce-
listvé a  fungující rodiny jako prevence negativních 
jevů. Pokračování projektu Kavárna (pět handica-
povaných zaměstnanců), hledání prostor pro vlastní 
kavárnu. Získán prostor od MČ Prahy 2. Snaha získat 
stavební povolení, aby mohla být zahájena rekon-
strukce.

Veškeré inanční informace naleznete v příloze této výroční zprávy.
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• 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 Hostivaře. Tím se naplno rozvíjí projekt 
Jízd na koních pro děti s  handicapy a  pro děti ze 
sociálně slabého prostředí. Rodiče či opatrovníci 
klientů již nejsou nuceni dojíždět s dětmi za koňmi 
mimo Prahu. Díky pravidelné docházce do Hosti-
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 otevírá kavárnu 
Café AdAstra.

• Rok 2016
  Zajíček na koni, o. p. s., má vedle sebe ještě Klub 

přátel Zajíčka na koni, z. s., se kterým spolupořádá 
různé akce. Samozřejmě dále pokračuje spolupráce 
s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel – Jízdy na koních 
pro děti sociálně slabé, Terapeutické jízdy na koních 
pro děti s  handicapy, Letní pobyty, Terapeutické 
soboty. V Café AdAstra je stále větší zájem o pra-
covní místa ze stran handicapovaných osob, bohu-
žel kavárna má omezenou kapacitu a ta je prozatím 
naplněna. Velká pozornost se po celý rok věnuje 
rodinám ze sociálně slabého prostředí (často s han-
dicapovanými dětmi). Snažíme se nejen pomáhat 
dětem, ale také dostat rodinu ze špatné rodinné 
situace, nabízíme pomoc s právními či jinými úko-
ny. Spolupracujeme s  institucemi, jež v  některých 
případech převzaly děti do své péče. Není naším 
cílem pomáhat rodinám pro pomoc samotnou, ale 
proto, aby se rodina dokázala ze své situace vymanit 
a byla soběstačná.

• Rok 2017
  Pokračujeme v  našich dosa-

vadních aktivitách. Nic jsme 
neubrali a  také nic význam-
ného nepřidali. Zajíček na koni 
má 5 zaměstnanců na hlavní 
pracovní poměr, 16 lidí na 
DPP. O  místa v  projektech je 
ze stran klientů velký zájem, 
což nás samozřejmě těší, ale 
na druhou stranu trápí, pro-
tože není možné uspokojit 
všechny zájemce. Abychom 
svoji práci dělali dobře, je nut-
né mít dostatek času na stá-
vající klienty a nabízet jim stále 
kvalitní službu. Zajíček na koni 
změnil své sídlo a  přestěho-
val se na adresu Podskalská 
8, Praha 2, 128 00.

• Rok 2018
  V  tomto roce pokračujeme ve všech našich aktivi-

tách. Nejdůležitější je kontinuita programů a  jejich 
projektů, která přímo reaguje na potřeby klientů. 
V  případě Pomoci sociálně slabým, letních táborů 
a projektu kavárny je kapacita ze stran klientů napl-
něna a pro stávající kvalitu služeb ji dále nezvyšu-
jeme. Nejvýraznější událostí roku byla medializace 
Zajíčka na koni, respektive kavárny Café AdAstra, jež 
byla koncem roku na hranici inanční udržitelnosti. 
Díky facebookové výzvě, která překvapivě oslovila 
neuvěřitelné množství lidí, se o kavárnu začala zají-
mat široká veřejnost a média. Zajíčka to těší, jen pev-
ně doufá ve výdrž návštěvnosti v kavárně a přízeň 
společnosti, jak kavárně, tak celému Zajíčku.

• Rok 2019
  Kavárna Café AdAstra navyšuje počet svých han-

dicapovaných klientů. Z provozních důvodů se do-
časně omezila výuka francouzštiny pro nejmenší. 
Máme za sebou zimní i letní pobyty. Děti z Pomoci 
sociálně slabým se zúčastnily příměstských pobytů. 
Pořádáme jednodenní akce. Pořádáme pravidelně 
diskotéky pro handicapované a charitativní bazárky. 
Po celý rok běží stěžejní projekty, jako jsou terapie 
jízdou na koni a výuka jezdectví. Celý rok se stará-
me o klienty z projektu Pomoc sociálně slabým, díky 
dárcům jsou hrazeny dětem základní potřeby i zá-
jmové kroužky, o Vánocích pak jsou děti obdarová-
ny hračkami. Každý den vyjma neděle najdete v naší 
kavárně Café AdAstra naše kavárníky. 

r e a l l y g r e a t s i t e . c o m

Show him some love!

23 Hubby

Birthday

Gift Ideas
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Leden
Novoroční diskotéka pro handicapované
Hudební dopoledne pro žáky ze ZŠ Lužiny
Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok

Únor
Bowling za vysvědčení pro zdravé i handicapované, pro 
školáky i poškoláky
Zimní pobyt na Božím Daru pro klienty Zajíčka na koni
Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok

Březen
Jarní seznamovací diskotéka pro handicapované
Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok

Duben
Jarní tvoření s Míšou
Velikonoční tvoření
Velikonoční prodej výrobků v pražských kostelech
Děti ze Zajíčku na Matějské pouti
Velikonoční diskotéka pro handicapované
Účast na Modroběhu (organizace Ženy v běhu)
Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok

Květen
Jarní Sbírka potravin v nákupním centru Fénix v obcho-
dě Billa
Pobyty u moře pro klienty Zajíčka na koni
Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok

Červen
Charitativní bazárek v Café AdAstra
Návštěva klientů v pekárně a zázemí Tesca Eden
Piknik v  Havlíčkových sadech pro kavárníky a  ostatní 
klienty
Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok

Červenec
Účast klientů Zajíčka na příměstském pobytu Jezdecké 
akademie Bleu de Ciel
Letní integrační pobyt s koňmi ve Velké Úpě (I. turnus)
Práce zaměstnanců s  handicapem v  Café AdAstra  – 
v prázdninovém režimu
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok

Srpen
Letní integrační pobyt s koňmi ve Velké Úpě (II. turnus)
Účast klientů Zajíčka na příměstském pobytu Jezdecké 
akademie Bleu de Ciel
Práce zaměstnanců s  handicapem v  Café AdAstra  – 
v prázdninovém režimu
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok

Září
Zahájení provozu terapeutických jízd pro děti s handi-
capy
Zahájení provozu výcvikových jízd pro děti z  Pomoci 
sociálně slabým
Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok

Říjen
Seznamovací diskotéka v Café AdAstra
Charitativní dražba
Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok
Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra

Listopad
Listopadová seznamovací diskotéka v Café AdAstra
Charitativní bazárek
Sbírka potravin v Bille Freyova
Pečení perníčků
Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok

Prosinec
Zajíčkova Mikulášská v Malé Hraštici
Vánoční prodej v pražských kostelech
Zdobení perníčků v Café AdAstra s Českou spořitelnou
Vánoční večírek našich kavárníků
Balení a rozesílání dárků pro děti z Ježíška
Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok
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Ing. JAN ČERVINKA
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Kamil Princ

pan Jiří Dudorkin

Ing. Oldřich Lopata

Báječné ženy v běhu

Ing. Karel Příbramský s rodinou

Lukáš Tyl s rodinou

František Doležal

Kamil Jireš

Leona Klimešová

GastroClasic

Národní CL

Jiří Zajíc

Gabriela Daňková

Jana Baziková

Pavlína Vazdová

Antonín Kocábek

Pavel Sláma

Radka Svobodová

Jana Herbríková

Grimová Jolana

Ludvíková Alena

Válová Renata

paní Šindlerová

pan Maděra

paní Mázlová

paní Divišová

paní Voldřichová

pan Jireš

paní Kadlecová

pan Štoček Jan

Jan Široký

je to jen o lidech...
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Kostel Panny Marie Sněžné Kostel svatého Václava Kostel svaté Ludmily

Eurona Tonda Pátek - spolehlivygrai k.cz

panu Luďku Svobodovi
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Způsobů, jak můžete přispět na činnost ZNK, je více. Finančně, materiálně i vlastní prací jako dobrovolníci 
nebo formou iremního dobrovolnictví.

-  Finanční pomoc prostřednictvím sponzorského daru 
je možná na transparentní účet u Fio banky: 
č. ú. 2300738014/2010,

-  nebo přes Darujme.cz 
https://www.darujme.cz/organizace/1200144

Materiální pomoc je vždy vítána, konkrétní potřeby 
se mění, ale vzhledem k tomu, že jsme nezisková 
organizace pracující s koňmi a dětmi, tak nejčastěji 
potřebným vybavením a předměty jsou:
-  el. ohradník pro koně v jakémkoliv množství, typ aktu-

álně upřesníme
-  izolátory na ohradu – jakékoliv množství, typ aktuálně 

upřesníme
-  solné a minerální lizy – jakékoliv množství, okrasné 

květiny a dřeviny
-  bezpečnostní jezdecké helmy – 1 až 6 ks pro děti na 

koníky; stačí zn. Casco, nastavitelná velikost, spíše 
menší (S–M nebo 2x S, 2x M a 2x L)

Potřeby kancelářské:
- náplně do tiskáren – typy sdělíme
- notebooky ve velmi dobrém stavu
- bezdrátové myši
- malá funkční tiskárna na multifunkční cartridge
- papírové talíře a jednorázové nádobí obecně
-  džusy pro děti na akce, sušenky a bonbony pro děti 

na akce, karimatky na terapie
-  kvalitní CD přehrávač se vstupem na USB lash 

(mp3), prodlužovačky, rozdvojky
- elektrické piano, varhánky
- reproduktory
- balíky bílých papírů (A3, A4)

Sponzorství dítěte prostřednictvím programu Pomoc 
na blízko – konkrétně projektu Ježíškem po celý rok
- iremní dobrovolnictví – pro větší i menší irmy
- osobní dobrovolnictví
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Mgr. Markéta Šulcová  
výkonná ředitelka o. p. s., projektová a inanční manažerka, personalistka
Tel: +420 731 009 645
Mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz

Lenka Bejčková
zástupkyně ředitelky, fundraising
Tel.: 773 991 935
Mail: l.bejckova@zajiceknakoni.cz

Mgr. Helena Krejčíková
členka dozorčí rady
projektová manažerka, vedoucí projektu Jízdy na koních, Pobyty pro děti
Tel.: 774 402 474
Mail: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Alice Vernerová
vedoucí projektu Kavárna – zaměstnání pro handicapované
Tel.: 603 393 360
Mail: a.vernerova@zajiceknakoni.cz

Mgr. Lenka Tichá
předsedkyně správní rady, dobrovolnice
Mail: l.ticha@zajiceknakoni.cz

Veronika Musilová
členka správní rady,
realizátorka projektu Jízdy na koních Hostivař
Tel.: +420 731 408 955
Mail: v.namestkova@zajiceknakoni.cz

Martin Splavec
člen dozorčí rady, dobrovolník
Tel.: +420 724 958 351
Mail: m.splavec@zajiceknakoni.cz
 
Ing. Kristýna Potůčková
členka správní rady
aktuálně na mateřské dovolené
koordinátorka projektu Pomoc na blízko
Mail: k.dolezalova@zajiceknakoni.cz

Martina Krejčíková
asistentka projektu Pomoc sociálně slabým
Tel.: +420 774 497 790
Mail: m.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Mgr. Michaela Huslarová
arteterapie, dílničky
Tel.: +420 777 558 269
Mail: m.huslarova@zajiceknakoni.cz

www.zajiceknakoni.cz

www.cafeadastra.cz
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Marie N. – 28 let
Downův syndrom, autismus, sr-
deční vada

Mluví velmi málo, ale když už, tak 
velmi ráda. Má ráda přírodu, mu-
ziku a cestování a to nejraději k 
moří, odkud už jí nikdo nedosta-
ne �. Z přírody má ráda hlavně 
zvířata, miluje koně a doma má psa Arama, který je nyní 
ve výcviku na asistenčního psa. Učí se hrát na kytaru a 
ráda bubnuje. Mezi její nejoblíbenější aktivity patří cho-
zení do divadla a na koncerty, a to nejraději s celou ro-
dinou. Stejně tak miluje velké rodinné oslavy. Ráda má 
kávu Latté Macchiato s dortíčkem, tím vždy zakončuje 
svoji směnu �.

Adam T. – 26 let 
Lehká mentální retardace, vada 
řeči

Je milý, pracovitý a rád poznává 
nová místa, a to jak pěšky, tak 
autem nebo na kole. Obdivuje 
zemědělskou techniku všeho 
druhu, hlavně kombajny a traktory. Rád fotí a posílá sms 
zprávy. Miluje hory a lyžování. Jeho nejoblíbenějšími jí-
dly jsou svíčková a ovocné knedlíky. Vydělané peníze 
si šetří. Adam velmi rád v kavárně dělá objednávky a 
nosí kávu.

Zuzka H. – 30 let 
Lehká mentální retardace

Zuzka je milé a komunikativní 
děvče. V kavárně začala praco-
vat v září 2016 a od té doby dělá 
velké pokroky. Ze začátku byla 
nervózní a bála se, aby něco nepokazila, ale nyní je za 
barem jako doma. Má ráda hudbu, ráda tancuje, někdy i 
za barem �, má ráda malé děti. Mezi její záliby také pa-
tří Sokol, kam chodí na cvičení. Zuzka skvěle obsluhuje 
a ráda nabízí dortíky a aperitivy. 

Karolína H. – 26 let 
Lehká mentální retardace; Epi-
lepsie ve formě zahledění, syn-
dorm krátkého střeva,

Karolína ráda luští křížovky a os-
misměrky. Začala chodit po Pra-
ze, baví jí vyrábění pro Zajíčkův 
obchůdek, poslouchání hudby. Ráda jezdí na kole, ale 
díky nemoci má nyní kolo zakázané. Karol si velmi ráda 

povídá, má krásný úsměv, který ale nerada ukazuje. Ka-
rol má v plánu zkusit obsluhu, na kterou se moc těší.

Tomáš V. – 31 let
Těžká epilepsie, rysy autismu, 
mentální retardace, skolioza

Je usměvavý, veselý, rád ko-
munikuje. Rád si prohlíží knihy, 
především o zvířatech. Dalším 
jeho velkým koníčkem jsou ka-
lendáře. Pokud zapomenete, kdy má kdo svátek, nebo 
nevíte kolikátého je, Tomáš vám to s úsměvem připo-
mene. V kavárně neobsluhuje, protože mu to jeho zdra-
votní stav nedovolí, ale pomáhá s pomocnými pracemi 
– skládá ubrousky, vyrábí věci pro Zajíčkův obchůdek. 
U činnosti musí sedět, nevydrží dlouho stát. Vždy ho 
doprovází maminka, bez které se neobejde. 

Petr C. – 33 let
Kombinované postižení

Je velmi komunikativní a rád po-
máhá lidem, a proto se mu prá-
ce v kavárně moc líbí. Mezi jeho 
záliby patří sport: míčové hry - 
hlavně fotbal, kolo, rád chodí po 
horách. Je pracovitý a pomáhá 
doma s úklidem, a když si chce odpočinout, poslouchá 
rád hudbu. Petr dělá objednávky a roznáší je, někdy se 
však cítí jistěji pouze u nádobí.

František D. – 28 let 
Rysy Autismu, srdeční vada, 
mentální retardace

Dovede vyslovit jen začáteční 
písmena jmen, lehká slova, ale 
všemu rozumí a je společen-
ský. Dokonce umí základy zna-
kového jazyka. Navazuje kontakt dotykem, rád si po-
dává ruce a jeho oblíbená témata jsou: kolik je vám let, 
jak se jmenujete, kdy půjdete domů. Fanda také přesně 
ví, co kdo má v kavárně na práci a kontroluje ho. Stejně 
tak dobře ví, kolikátého je a kolikátého má příští směnu.

Michael H. – 27 let
Mentální postižení, oslabená imu-
nita

Rád komunikuje s lidmi a práce v 
kavárně ho moc baví. Míša sbírá 
modely aut a časopisy s motori-
stickou tematikou, nejvíce se za-
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jímá o automobilový tuning. Každý den chodí na pro-
cházky se svou labradorkou Nelly. Ve volném čase rád 
plave a jezdí na kole.

Tereza J. – 25 let 
Downův syndrom

Veselá a usměvavá mladá sleč-
na, která je po chvilce „rozkouká-
vání“ mile komunikativní.Terezka 
má ráda sport, především jízdu na 
kole, v zimě na lyžích, plave a také 
cvičí jógu. Ráda jezdí na koni a není jí cizí ani horolezec-
ká stěna.
Miluje výlety do přírody a posezení u táboráku s kyta-
rou. Její zálibou je také plavání, ve vodě je jako ryba a 
dokonce vyhrává i plavecké závody. Když není zrovna 
venku, hraje různé hry na počítači anebo „mastí“ karty a 
s oblibou si hraje na zpěvačku.

Veronika V. – 23 let 
Lehká mentální retardace

Praktická, společenská, a upoví-
daná slečna s mnoha sportovními 
zájmy. Nejraději má lyžování, tu-
ristiku a plavání, také jezdí ráda na 
kole, na koni a dokonce na raftu nebo na plachetnici.
Doma tráví čas nejraději u počítače, ale také ráda vaří, 
což s nadšením vítá celá její rodina. Má ráda zvířata - 
doma má psy, kočky a rybičky. 

Marcel N. - 22 let 
Lehká mentální retardace, vada 
řeči

Obsluhuje, je usměvavý, milý, ko-
munikativní, vždy mu to velmi sluší. 
Rád chodí na koncerty a muzikály, 
z výplaty si na ně šetří. Rád fotí a rád kouká na televizi. 

Václav V. – 35 let
Lehká mentální retardace

Vašek je skvělá posila do naše 
kavárenského týmu. Myje nádobí 
a to perfektně, ale začal i obslu-
hovat, což ho velmi baví. Pomáhá 
s prací i ostatním kolegům. Vašek 
rád jezdí na kole, plave, hraje fotbal a chce založit fot-
balový kroužek pro děti. Má rád motorky a svojí ženu 
Veroniku, která ho do kavárny přivedla. Šetří na společ-
nou dovolenou.

Michal Ř. – 32 let 
Střední mentální retardace, raná 
dětská mozková obrna

Michal připravuje kavárnu na ote-
vření – utírá stoly, vytahuje mříže, 
s asistencí začal i obsluhovat. Ob-

sluha ho velmi baví a celý při ní září, což mu vydrží až 
domů. Na první pohled se zdá, že Míša hůře slyší, ale 
trochu záleží na tom, co chce slyšet �. Jde mu vážení a 
balení mandlí pro hosty. Rád jí maso. Má rád hrníčkový 
perník a rád se dívá na internetu, jak se peče.

Štěpán M. – 32 let
Schizofrenie

Rád vyřizuje nákupy pro maminku, 
potraviny, poštu. Šetří na dovole-
nou, na jízdenky na cestu k babič-
ce, v létě na bazén, koupil si televize. Rád sportuje, hraje 
basketbal s kamarády, ale klidně i sám. K jídlu má rád 
krokety, pálivé omáčky. Absolvoval v DDM kurzy rybář-
ství, kresby a mnoho dalších. Je skvělým pracovníkem, 
který ví co má dělat.

Martin Č. – 29 let
Epilepsie

Martin v kavárně myje nádobí a jde mu to moc dobře. 
Rád čte knížky, rád se dívá na i lmy ze 40 let:  i lmy s 
Elizabeth Taylor nebo i lmy Francise Forda Coppoly. Má 
rád také fantasy. Sport moc nemusí, ale rád chodí na 
výlety do přírody.

Martin J. – 40 let
Pracovník s handicapem

V kavárně skládá ubrousky, trhá 
mátu, nakládá hermelíny, je na ka-
várně velmi rád. Jinak jezdí na kon-
certy a do hudebních klubů, poslou-
chá rock, metal, elektronický pop, country, folk. Občas 
s rodiči jede do divadla nebo kina. Luští sudoku, či se 
snaží složit rubikovu kostku. Baví ho hrát stolní hry, na-
příklad karty nebo pexeso.
Učí se anglicky, opakuje si francouzštinu. Rád čte živo-
topisy a cestopisy a dívá se na i lmy pro pamětníky.  

Barbora S. – 45 let 
Pracovnice s handicapem – po-
rucha soustředění, lehká forma 
DMO, porucha nervové soustavy

Bára se ráda směje, připravuje ka-
várnu na otevření, vypulíruje stoly. Ráda kouká na te-
levize, sleduje internet, ráda je se synovcem a neteří. 
Rajská, svíčková, sladké, čaj s mlékem – to je její �. 

Pavlína S. – 23 let 
Pracovnice s handicapem – lehká 
mentální retardace, porucha pozor-
nosti, porucha řeči

Usměvavá stále dobře naladěná 
slečna, která pomáhá s přípravou. Ráda jezdí s rodiči na 
výlety do přírody, poslouchá písničky z muzikálů. Z jídla 
má nejraději svíčkovou na smetaně.
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Petr J. – 21 let  
Pracovník s handicapem – Lehká 
mentální retardace, výrazné rysy 
ADHD, rysy autismu

Petr pomáhá v kavárně s přípravou. 
Skládá ubrousky, trhá mátu, nakládá 
sýry. Má rád doprava všeho druhu: autobusy, tramvaje, 
vlaky. Nasedne a jede. Nemá rád hrachovou kaši a ko-
provou omáčku.

Jan P. – 23 let
Pracovník s handicapem – těžká 
slabozrakost, fobická porucha, lehká 
forma ADHA

Honza má rád zvířata – hlavně psy. 
Rád chodí do ZOO, zajímá se o veřejnou dopravu: tram-
vaje, autobusy. Zná trasy všech linek. Rád poslouchá 
Český rozhlas a soutěžní pořady v televizi. Miluje lasag-
ne a bramborovou kaši.

Michal A. – 30 let 
Pracovník s handicapem – Robino-
vův syndrom

Michal chodí do kavárny společně 
s Evou, se kterou se chtějí vzít. Při-
pravují kavárnu před otevřením poté 
vyrábějí zboží do obchůdku nebo 
nakládají utopence či sýry. S Evou si zkusili i obsluhu 
– Michal objednal a Eva přinesla. Michal ráda maluje 
stromy, jeho kresby jsou krásné. 

Eva B. – 28 let 
Pracovník s handicapem – Střední 
mentální retardace, simplexní osob-
nost

Eva chodí do kavárny společně Mi-
chalem A., se kterým se chtějí vzít. 
Připravují kavárnu před otevřením. 
Eva krásně vyleští kávovar a vitrínu na dorty, poté vy-
rábějí zboží do obchůdku nebo nakládají utopence či 
sýry. S Michalem si zkusili i obsluhu – Michal objednal a 
Eva přinesla. Evička nám hodně pomáhá s obchůdkem 
- vyrábí krásná zvířátka z korálků. 

Šimon H. – 18 let
Pracovník s handicapem – kognitivní dei cit

Šimon rád sleduje hokej. Také ráda pracuje na zahradě, 
ale až po tom hokeji �. Hokej je pro něj vším. Co se týká 
gastronomie, největší radost mu udělají palačinky. 

Daniel Markvart – 24 let
Pracovník s handicapem – těžké DMO, na vozíku,  krát-
kozrakost, …

Michal Bílek – 26 let
Pracovník s handicapem

Lukáš Voldřich – 26 let
Procovník s handicapem  - mentální postižení s obse-
dantněcompulsivní poruchou 

Michaela Málková – 30 let
Pracovník s handicapem – oční vada, epilepsie

František Anders – 21 let
Pracovník s handicapem - Dyspraxie, ADHA, mentální 
opoždění

Pepa K. – 32 let
Pracovník s handicapem

Již odešli do dalšího zaměstnání:

Veronika Z. 

Mikuláš R. 

Petr T. 
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Zajíček na koni, o.p.s.
Podskalská 8, Praha 2,

Tel.: 774 402 474
www.zajiceknakoni.cz
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