Bulle n obecně prospěšné společnos
ZAJÍČEK NA KONI
leden – červen 2016
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Úvodní slovo
Shledáváme se opět po půl roce s našimi čtenáři a se všemi, kteří obklopují
Zajíčka na koni. V tomto bulle nu najdete přehled naší práce, naší pomoci –
tedy toho, co je hlavním náplní našeho sdružení. Ve zkratce lze říct, že
všechny hlavní Zajíčkovy činnos byly dětmi a mladými dospělými využity
do svého maxima. To se týká jak pracovníků s handicapy v Café AdAstra, tak
dě tělesně či duševně handicapovaných na koňských terapiích v Hos vaři,
ale i dě a rodin ze sociálně slabého prostředí, kterým naplno pomáhá náš
„Ježíšek.“ A mnohých jiných. Zveme Vás tedy k pár stránkám počtení o nás.
Ze Zajíčku Kristýna Doležalová a Helena
Krejčíková

Adam Tomášek – představení svých fotograﬁí
na charita vním večírku 5.5.2016 v kavárně
Café AdAstra
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Zimní integrační pobyty
A byla zima. Zajíčci se tentokrát společně sešli na dvou turnusech zimních
pobytů na Božím Daru a všichni si to parádně užili. V lednu a v únoru se
lyžovalo, běžkovalo, odvážnější vyzkoušeli i snowboard a nejmenší si to
zase užívali na sáňkách a bobech nebo na dřevěných veverčích houpačkách.

I.turnus byl od 7. - do 16. ledna 2016 a zúčastnilo se ho 16 osob, II.turnus od
20. - do 27. února 2016 absolvovalo 23 osob. Hlavním přínosem pro dě je:
zapojení se do běžných činnos "zdravých jedinců", zlepšení duševního
stavu i díky přirozené integraci, zlepšení tělesné kondice díky zimním
sportům, které absolvují i handicapovaní klien , přirozené diskuzní
prostředí pro maminky a pečovatele dě . Pro některé je Zajíčkův pobyt
možná jediná příležitost jet mimo město, často jsou klien na horách, díky
Zajíčkovi, poprvé v životě.
Akce s KPZ
Klub přátel Zajíčka se opět vypravil na bowling za vysvědčení. Všichni si tak
skvěle užili první únorový víkend!!! Nadšených hráčů bylo mnoho.
Například Fanda a Maruška, to jsou opravdu hráči, jak se patří!
To ale nebyla jediná akce KPZ. Od ledna až do června se klub přátel Zajíčka
kulturně vzdělával a to v divadlech, kinech a také na hudebních i jiných
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akcích v naší milé kavárně.
Společně jsme byli s dětmi v
divadle na Kampě na hře
Dědeček Oge, s dospělými
pak v Divadle pod Palmovkou
na hře - Králova řeč.
V květnu bylo krásné divadlo
pro dě i pro dospělé - Návrat
mladého prince. Představení
s Honzou Potměšilem a s
mladými herci s Downovým
syndromem bylo skvělé.
A nakonec díky spolupráci se spolkem Dobré víly dětem jsme zavítali i do
kina. Pohádková komedie - Jak jsem nesnědl svého tátu, rozesmála nejen
dě , ale i dospělé.
Naše kavárna Café AdAstra
Kavárna Café AdAstra je pro
Zajíčka na koni místem, kde se
takzvaně usadil. Nachází zde
uplatnění naši klien s handicapy,
kteří dosáhli věku plnoletos , a
jejich velkým přáním je, aby byli
součás běžné společnos , do
které patří.
V centru města, v Podskalské 8, se toho v Café AdAstra – kulturní kavárně
inspirované Francií, neděje málo. Pravidelně zde hrají pianisté. Máme zde
hudební akce, kde muzicírují jak dospělí, tak dě , tak i samozřejmě dě s
handicapy. Jedno páteční dubnové odpoledne již podruhé zazněly z kavárny
dětské zpěvy, hra na klavír, na housle i na
ﬂétnu. Dě hrály dětem a dospělí s
rados naslouchali.
Kavárna nabízí zázemí pro maminky, je
zde dětský koutek a dvakrát týdně
možnost bezplatného hlídání s
programem. Je zde samozřejmě možnost
připojení k wiﬁ. Pořádáme výtvarné
odpoledne pro dě ze sociálně slabých
rodin. Café AdAstra nabízí své prostory
pro pořádání výstav. Probíhají zde
pravidelné kulturní akce s promítáním,
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hudební večírky, taneční večírky, poe cká sezení, literární čtení, cestopisné
večery a jiné. Spolupracujeme s Francouzi žijícími v Čechách a
spolupořádáme frankofonní večery.

Mezi významné akce v Café Adastra od ledna tohoto roku patří například
Charita vní večírek, na který jsme pozvali všechny naše donátory. Všechny
ty, kteří se podílejí na chodu našich programů a projektů a kteří podporují
jejich kon nuitu. Na tomto večírku prezentovali klien – pracovníci kavárny
svá umění. Adam Tomášek uvedl večírek výstavou svých fotograﬁí, Maruška
Náměstková vystavila své obrazy a Klárka Šmidlová překrásně všem zahrála
na housle.

V kavárně také probíhalo natáčení pořadu Klíč, vysílaného v květnu. Při té
příležitos opět navš vil kavárnu koník Lea.
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Naši pracovníci – kavárníci
V kavárně se vystřídá na směnách mnoho našich handicapovaných kolegů.
Někteří mají práci jako praxi při škole, někteří k nám chodí pracovat
pravidelně. Celkem máme pravidelně docházejících pracovníků ke konci
školného roku 10.
Dále probíhala spolupráce se Střední
školou technickou Zelený pruh, odkud
k nám docházeli prak kan z E oboru
– Ubytovací a stravovací služby –
celkem 4 žáci. Další spolupráce byla se
ZŠ prak ckou a speciální Lužiny (zde se
vystřídalo na praxi 8 žáků) a s
Odborným učilištěm Vyšehrad (zde se
na praxích při úklidu kavárny vystřídalo celkem 13 žáků). V červnu si u nás
vyzkoušeli praxi i 2 žáci ze Střední školy
pro sluchově pos žené – Holečkova.
S našimi stálými kavárníky byla i
předprázdninová schůzka, kde se
plánovaly směny na léto, dostaly se
odměny za práci a také se již tradičně
rozdávaly tzv. absolventské listy
kavárníka.
Celkem bylo ve školním roce 2015/2016 v kavárně zapojeno do práce a
praxí 37 osob s různými handicapy.
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Kurzy vaření s kavárníky a s Chefparade
Od začátku dubna začala skvělá spolupráce se školou vaření Chefparade,
kteří nám nabídli pro naše klienty své úžasné kurzy vaření zcela zdarma.
Za m jsme navš vili 5 kurzů. V dubnu to byl kurz francouzské a
provensálské kuchyně, v květnu znovu francouzské speciality a v červnu
jsme si vyzkoušeli naši trpělivost a šikovnost na kurzu, který byl zaměřený
na výrobu večírkových delikates, tzv. Fingerfood. Naposledy jsme byli na
kurzu steaků. Kurzy si užili naši klien s handicapy i někteří prak kan .
Naučili se i spoustě novým věcem a odnesli si plno nezapomenutelných
zážitků. Michal, Terezka, Adam, Veronika, Giorgi a Fran šek by šli určitě rádi
znovu, ale ještě na dalších kurzech prostřídáme i ostatní. Děkujeme tedy
Chefparade za možnost se těchto kurzů účastnit!!!
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Jízdy na koních
Od ledna do června, tedy v druhém polole tohoto školního roku,
pokračoval dále projekt Jízd na koních v Jezdecké akademii Bleu de Ciel v
pražské Hos vaři. Terapeu cké jízdy pro dě s handicapy a výcvikové jízdy
pro dě zdravé, leč ze sociálně velmi slabého prostředí, probíhají v Hos vaři
již od jara roku 2015. CÍLEM projektu je zlepšení mentálního a fyzického
stavu dě . Cílem je ale i zlepšení životní situace dě , stejně tak jako
poskytnu rados v podobě přátelství s koněm. V tomto polole se na
koních týdně střídá kolem čtyřice dě , Zajíčkových klientů. Jak jsou dě a
jejich rodiče spokojeni s jízdami a zda dětem tato terapie pomáhá, se
dozvíte v níže uvedené sta s ce vyhodnocené k závěru prvního polole .
Sta s ka spokojenos - Projekt Jízdy na koních pro dě s handicapy školní rok 2015/2016 I. polole
Dotazník vyplnilo 23 rodin, z toho je 11 klientů využívajících služeb Terapie
jízdou a 12 klientů využívajících výcvikové lekce.
Průměrná doba, kdy jsou lidé našimi klienty, jsou dva roky a dva měsíce,
nejdéle je pravidelný klient 11 let a nejkratší dobu jsou 3 měsíce
Nejčastěji se o projektu Jízd lidé dozvěděli od svých kamarádů, známých
nebo internetu.
98% osob dochází 1 x týdně.
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Přínos, zpětná vazba lékařů, rodičů a trenérů:
ź Josífek si ak vitu odnáší v myšlenkách sebou domů a prožitek slouží jako uklidňující

element v nočním děsu.
ź Syn je nadšený, nebojí se, bříško se zpevnilo, celkový stav se lepší, sám se na koni

pěkně drží.
ź Marek pracuje vždy podle momentálního stavu, neustále se zlepšuje, ošetřující lékař

potvrdil velký psychický i fyzický přínos.
ź Syn se velmi těší, i když je jinak často nega vně naladěný, během jízdy se zklidní, je

sdílný, povídá (i s koněm). Má raději menší koně, na velkých necí jistotu
ź Terapie jí pomáhá. I přes nutnost přizpůsobovat se jejímu aktuálnímu stavu
ź Amálka se bojí,ale každou jízdu už méně, zlepšil se celkově stav svalstva a duševní

pohoda.
ź Syn má au smus, po jízdě je vidět,že je klidnější alépe se soustředí na věci
ź Míša se dřív bála a koně jí neposlouchali, teď už strach překonala, na poslední

terapii se nebála ani rychlého koně-Šimona.
ź Terapie pozi vně ovlivňuje psychiku,ale chodíme teprve krátce.
ź Jako dítě s PAS se snadněji spřátelí se zvířetem než s člověkem, potřebuje velmi

speciﬁcký přístup, výsledky se dostavují pomaleji, ale každý pokrok je znát.
ź Klárka trpí svalovou dysbalancí a dyskoordinací, terapie jízdou jí pomáhá zmírnit

tyto po že. Efekt je jednoznačně patrný.
ź Zlepšila se jí rovnováha, držení těla, zaznamenáváme pozi vní změny.
ź Celkové zlepšení držení těla, psychická vyrovnanost

Poznámka: jména dě jsou zaměněna.

Kromě celoročních denních jízd
na koních probíhá v pražské
Hos vaři také každý měsíc
Terapeu cký den v sedle.
Poskytuje možnost terapeu cké
jízdy na koních i těm dětem s
handicapy, kteří nechodí na
pravidelné jízdy. Terapeu cký
den bývá vždy jednu sobotu či
neděli v měsíci a pravidelně se
ho zúčastňuje kolem pě až
dese dě .
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Pomoc sociálně slabým aneb Ježíškem po celý rok
Kolik se našlo přes Vánoce Ježíšků, kolik bylo rozdáno dárků, jsme si již psali
v minulém čísle časopisu. V novém roce se ale plní přání dětem dále. Pro
některé dě se podařilo vybrat ﬁnanční prostředky a díky těmto ﬁnancím
mohly dě z projektu „Pomoc na blízko“ chodit na své oblíbené kroužky i v
II. polole , mohly jet na hory, na školu v přírodě na turis cký pobyt, mohly
jet poprvé k moři. Dále se nám podařilo vybrat peníze i na hmotné dárky a
potřeby dě .
ź Jogurtovač pro Mikuláška, který může jíst pouze kašovitou stravu a
jogurty má moc rád.
ź Dětská skříňka pro Verunku a Marečka.
ź Palanda pro Kristýnku a Natálku (holčičky z rodiny, která se ocitla ve
ﬁnanční sni).
ź Zdravotní kočárek pro těžce handicapovaného chlapce Štefana.
ź Matrace pro těžce handicapovanou holčičku Lidušku.
Za pomoc velmi děkujeme všem Ježíškům, kteří se rozhodli náš projekt
podpořit a pomoci. Přes výzvu „Máma v kuchyni“ se podařilo získat mnoho
ﬁnančních příspěvků a moc za to děkujeme.
Dále díky Vám v létě pojede i mnoho dě na letní tábory.
Rodinám se v novém roce od března pomáhalo i potravinově, přes
potravinovou banku a ve spolupráci s ﬁrmou Fresh bedýnky, jsme mohli
většinou tak 2 krát do měsíce poskytnout potřebné potraviny všem
rodinám, které mají ﬁnanční krizi a jsou vděčné za každou takovouto
pomoc.
Také se podařilo získat od společnos Nivea opalovací krémy pro všechny
dě na celé léto a od společnos DM mnoho užitečných věcí – vlhčené
ubrousky, dětskou kosme ku a přesnídávky.
STAŇTE SE I VY JEŽÍŠKEM A NEMUSÍTE ČEKAT NA VÁNOCE, STAŇTE SE
JEŽÍŠKEM I V LÉTĚ!!!
PŘES LÉTO A OD ZÁŘÍ BUDE ZASE PLNO DĚTÍ POTŘEBOVAT TŘEBA I TU
VAŠI POMOC!!!

Více informací, jednotlivé potřeby, dárky a příběhy
dě naleznete na stránce:
h p://jezisek.zajiceknakoni.cz/
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RADOST PRO DĚTI ZE ZAJÍČKA NA KONI OD SPOLEČNOSTI EY
Rozloučení se školním rokem v Café AdAstra a předávání šeku od
společnos EY
Závěr školního roku v Café AdAstra se odehrál přímo v den vysvědčení :-)
Nejdůležitější chvílí tohoto odpoledne bylo předání šeků od společnos EY,
které předávala vedoucí partnerka EY, paní Magdalena Souček - šeků na
podporu kavárny Café AdAstra a letních Zajíčkových pobytů. Zároveň s m,
paní Helena Sladkovská, ředitelka Business Development EY a vedoucí
projektu EY Podnikatel roku, darovala Zajíčkovi krásnou kytaru, na kterou
hned naše klienta Maruška, na úvod celého recitálku, zahrála písničku.
Děkujeme všem ze společnos EY, děkujeme paní Magdaleně Souček.
Děkujeme za Zajíčka za dlouhodobou ﬁnanční podporu a děkujeme osobně
za milou návštěvu u nás v kavárně.

Paní Magdalena Souček,
vedoucí partnerka EY,
předává jeden ze dvou šeků.

Paní Helena Sladkovská, ředitelka
Business Development EY a vedoucí
projektu EY Podnikatel roku, předává
dětem ze Zajíčku kytaru do kavárny
AdAstra.
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Červnová neděle ve stájích v Hos vaři
Poslední neděli tohoto školního roku jsme strávili s dětmi v Hos vaři. Dě se
povozily na koních, zahrály si sportovní hry, se svými rodiči či opatrovníky si
opekly něco dobrého na ohýnku a v průběhu celého dne mohly pozorovat
ukázky z drezury koní a parkur, které pro ně měly připravené malé i velké
dě docházející na jízdy do Jezdecké stáje Bleu de Ciel. Děkujeme všem
dobrovolníkům za organizaci této akce a děkujeme koním ze stáje Bleu de
Ciel za celoroční velkou práci, kterou pro naše dě s handicapy a i pro dě ze
sociálně slabého prostředí odvedli! Děkujeme samozřejmě nejvíce paní
Veronice Musilové (rozené Náměstkové) za její obětavý přístup k dětem.
Děkujeme Kiki a Jitce za neúnavnou pomoc při terapeu ckých jízdách.
Krásné léto a nashledanou…
V létě běží jak na drátku letní pobyty. Máme za sebou dva integrační pobyty
ve Velké Úpě a dva příměstské jezdecké pobyty v Hos vaři. Ještě nás čekají
dva příměstské pobyty. Příměstské pobyty jsou organizované ve spolupráci
s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel. Také Café AdAstra je samozřejmě přes
léto otevřena, akorát s omezeným provozem - soboty bude zavřeno. Těšíme
se na vás na pobytech s koníky nebo na dobré kávě v naší kavárně!
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Naši hlavní partneři a dárci

Děkujeme Vám!
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