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Milí přátelé,

Zajíc ve své jamce
sedí sám, sedí sám.
Ubožáčku, co je ti, 
že nemůžeš skákati?

   Úvodník může být rozmanitý. Může 
se snažit lidi nabádat, může je chtít  
rozesmát, může mít funkci informativní. 
Já bych vám nejraději vyprávěla veselé 
historky z kruhu rodinného nebo se vám 
pokusila vnutit do přízně nějakým svým 
světonázorem. 
Také vás zde ale občas prosím a vám 
děkuji…
 

Malý vzkaz od Zajíčka, 
unaveného tábory: 

Raiffeisen BANK, č.ú. 
2012113001/5500

Chutě skoč, chutě skoč
a vyskoč!

Helena Krejčíková, 
šéfredaktorka časopisu

Chudánku můj. 2



HemaxSki-areal-Novako

 Dále děkujeme: paní Eve Dlauhoweské s rodinou
 kostelu sv. Václava
 kostelu sv. Ludmily
 kostelu Panny Marie Sněžné 
 panu Janu Křížkovi 
 paní Daně Murárikové (Carlife PMP spol. s r.o.)
 panu Marku Poláneckému
 paní Pavlíně Schmidtové s rodinou a přáteli
 panu Václavu Přívratskému
 panu inženýru Jaromírovi Kubů -  kastelánovi hradu Karlštejn
 panu Janu Červinkovi
 panu Zbyňku Myslíkovi

 Společnostem: Barley Green
                         Čermák a Hrachovec, a.s.
                         Linet, spol. s r.o.
                         PRVNÍ KAMENIA CZ, s r.o.
                        SENTIS, spol. s r.o.
                        Zabawki, velkoobchod hračky                      
                       3C SYSTÉM, s r.o.
                       ALL4HOTEL
                       SKI Areál NOVAKO
                      HEMAX, s r.o.

 Děkujeme firemním dobrovolníkům, společnostem: 

Děkujeme především těm, kteří nám 
svým příspěvkem opakovaně pomáhají.
Děkujeme těm, kteří s tím právě začali. 
                          Váš Zajíček na koni
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Děkujeme všem za usměvavé léto!
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28. 6. proběhla valná hromada a veřejná schůze o.s. 
Zajíček na koni. V rámci setkání valné hromady 
sdružení obdrželo výrok auditora za rok 2010 Ing. 
Jany Chvatlinové. Výrok auditora: ,, Podle mého  
názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv občanského sdružení Zajíček na koni 
k 31.12.2010 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31.12.2010 v souladu  
s českými účetními předpisy.”    Tak to jsme rádi J.

V červenci začaly a s přestávkami pokračovaly až do 
září, čtyři turnusy Letních integračních táborů. 

V září jsme se opět shledali v Bučovicích na Víkendu v sedle. Čekalo nás velké překvapení. Přiletěl vrtulník čili 
helikoptéra a povozil nás. Pro všechny to byl životní zážitek. Díky, Honzo Červinko! 

Co se u Zajíčka událo...
Poslední akce zaznamenaná v našem časopise 
byla květnová vernisáž ve Voticích. Pokračujme 
dál v celkem bohatém výčtu událostí přímo na-
vazujících:

Sobota 14. května – školení dobrovolníků  
„První pomoc u dětí“ poskytnuté Českým 
červeným Křížem + seminář MUDr. Petra 
Kubce: „Alergie nejen u dětí“

Středa 25. 5. – Zajíčkova školička se vydala  
na svůj již třetí, výlet do Bučovic.
 
Poslední květnová sobota a neděla patřila  
Víkendu v sedle. Podívejte se sami na  
fotografie z místa činu: http://www.zajiceknakoni.cz/cs/fotogalerie?func=viewcategory&catid=142 

Úterý 7. 6. –  školička si pro nás připravila hudeb-
ní koncert plný písniček a sólových vystoupení: 
Klárky Šulcové (klavír) a Marušky Náměstkové 
zvané Džás (kytara). 

14. června: V Bučovicích se Brendě narodilo  
krásné hříbátko.

Na konci června jsme se sešli opět v Bučovicích, 
opět u koní a opět v sedle. Tento Víkend v sedle byl 
na dlouhou dobu poslední, protože další nás čeká 
až v září!

Zdraví vás Martin, zvaný Marťas.

Na výletě s koňmi.

Co Čech, to muzikant.
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„Náš tábor a naše děti“

Vyrábí Zajíčkovy i Klokánkovy děti.

Někdy mají trička zajímavé náměty…

Hurááá!!

I. turnus   9. července – 16. července; 
 vedoucí turnusu Markéta Šulcová – Bučovice
II. turnus 16. července – 23. července; 
 vedoucí turnusu Zuzana Rauchová – Bučovice
III. turnus 31. července – 6. srpna;  
 vedoucí turnusu Monika Splavcová – Bučovice
IV. turnus 27. srpna – 3. září; 
 vedoucí turnusu Markéta Šulcová – Rosolina Mare, Itálie
Jezdecký turnus: 14. srpna – 20. srpna; 
 vedoucí turnusu Veronika Náměstková, děti z programu   
 Pomoc na blízko

Celkem pobyty pomohly 122 klientům našeho sdružení, kdy můžeme 
vyčíslit 68 potřebných dětí. Tedy dětí s některými z těchto handicapů: 
zdravotní, duševní nebo sociální handicap. Nejčastější handicapy dětí 
na pobytech byly v tomto roce: sociální – opuštění, adopce, týrané 
dítě, zdravotní a duševní handicapy – kombinovaný handicap + více 
vrozených vad, epilepsie, středně těžká až těžká mentální retardace, 
autismus, srdeční vada, Dawnův syndrom, ADHD, dětská mozková 
obrna, expresní afázie, Aspergerův syndrom. Děti bez handicapů 
byly na pobytech pro vlastní zájem a pomohly tím vytvořit prostředí 
zdravé a nenásilné integrace. 

Přinášíme vám pár ohlasů na naše letní dny v Bučovicích. Odpovídaly děti 
zdravé i s handicapy, za pomoci maminek nebo úplně samy. K odpovědím 
nepíšeme jméno ani věk, protože na tom v mnoha případech nezáleží. Věřte, 
že odpovědi pocházejí již od dvouletých, ale také od těch, kde věk často 
přesahuje hranici plnoletosti.

Co nebo kdo je to pro tebe „Zajíček na koni“?   Tady!   Hodní lidé.   
Handicapované dítě na koni.   Nevím.   Občanské sdružení.  Tábor.   Kůň.       
To jsou děti a koně.   Prima parta lidí, která pomáhá potřebným.   Statek.        
Ti, co dělají tábor. 

Co je na táboře nejlepší?   Koně.   Nejlepší? Koníci, prasátka, Jurův 
traktor a elektrický ohradník.   Kadibudky.   Všechno.   Jídlo a všechno.             
Kachlíčky, míčky a koníci.   Táborový program – medvěd, cirkus, koně.            
Jízda na koni.   Koníčci, masáže, ovečka, trampolína.   Opékání buřtů.

Co je na táboře nejhorší?   Čočka.   Bahno.   Nic.   Ráno musím brzy 
vstávat.   Vosy.   Bouřka, déšť a kadibudky.   Dohady s dětmi.   Nejhorší? 
Když musím počítat hromy a blesky. A vosy a komáři, mouchy  
a klíšťata.

Co se ti líbí na tom, když jedeš na koni?  Všechno.   Líbí? Úplně 
všechno!   Cítím se na koni dobře. Prostě volno…   Že nemusím chodit.             
Houpání na tom Polynkovi.   Je to pohodlné.   Že mi hříbátko ožužlává 
nohu a že si ho mohu pohladit.   Kůň.   Jak řehtá a sedím vysoko a jak se 
mnou hopsá.   Jsou hodní koně a pomáhají mně.   Výcvik, cvičení na koni.         
Hříva!

Přijedeš zase příští rok, pokud budeš moct?   Nevím.   Ano.   Přijedu, 
na to se mě nemusíte ptát!   Určitě! Je to tu super.   Moc bych chtěla a 
doufám, že se to podaří.   Možná ano, možná ne – to se dozvím od mámy.
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Plán akcí o.s. Zajíček na koni podzim/zima 2011 

KDY CO KDE

17.-18.9. Víkend v sedle Naše tábořiště Bučovice u Votic

2.10. Vernisáž fotografií Petra 
Vopeláka a Anety Hnykové, 
výstava „Dva Pohledy“ 

Státní hrad Karlštejn, otevřené 
„císařské“ arkády

11.10. Křest hříbátka Loreálka a firemní 
„charity“ den L´Oreal Bučovice

8.10. Sobota v sedle s divadélkem Bučovice

Letošní rok se omlouváme, 
nebude Svatý Martin na bílém 
koni z důvodu rekonstrukce 
náměstí ve Voticích

listopad Seminář na vybrané téma Sledujte aktuality 

3.12. Sv. Mikuláš
Mníšek pod Brdy – Malá  
Hraštice, báječná restaurace 
Stáňa 

4.12. – 10.12. HORY I. turnus Boží Dar – v jednání,  sledujte 
aktuality

Únor 2012 Hory Sledujte aktuality
Březen 2012 Hory Sledujte aktuality 



KAVÁRNA – ZAM STNÁNÍ PRO HANDICAPOVANÉ

Jak ji  v ichni víte, a kdyby náhodou n kdo nev d l – te  se to práv  dozví, Zají ek odstartoval sv j
nov  projekt.  Jak  u  sám  název  napovídá,  jde  v n m  o  kavárnu,  ve které  obsluhují  a  vy izují
objednávky handicapovaní zam stnanci. Projekt byl vytvo en, proto, e n kte í klienti dovr ili let, kdy
jejich vrstevníci  za  normálních okolností  chodí  na brigády i  ji  normáln  pracují.  Cílem je,  aby
„mláde “ (jak jsme jim za ali pracovn  p ezdívat) v d la, co to znamená, kdy  jim rodi e eknou, e
jdou  do  práce,  co  taková  práce  obná í.  Zam stnanci  tak  mohou  také  za ít  poprvé  pocit  ur ité
zodpov dnosti, povinnosti a d le itosti.

Aby  mohl  b t  projekt  v bec  zahájen,  bylo  pot eba  finan ní  pomoci,  kterou  nám  zajistila  firma
Adastra, které tímto d kujeme, a nemén  d le itá byla i milá spolupráce s kavárnou NA SKOK, která
nám poskytla  podstatné  zázemí  –  také  touto cestou velice  d kujeme.  Dále  samoz ejm  d kujeme
v em, kte í se na projektu podíleli, pomáhali a zaji ovali v ci d le ité a nezbytné pro jeho realizaci.

Startovní t ím sí ní etapa (duben– erven 2011) tedy úsp n  prob hla. Myslím, e ji ur it  m eme
pova ovat za povedenou, proto e v e prob hlo hladce a hlavn  je vid t, e zam stnanci si na práci
zvykli,  pracují  rádi,  do  práce  se  t í  a  uv domují  si,  e  mají  ur itou  zodpov dnost.  M ete  se
p esv d it na fotografiích, jak to Maru ce „D ásovi“, Franti kovi, Eli ce a Lucii lo

Startovní etapa byla ukon ena záv re nou sch zkou  27. 6. 2011, na které byl zam stnanc m vydán
„v u ní list“, e tuto etapu bez problém  absolvovali.

Novou etapu projektu se chystáme zahájit v íjnu, a  budou mít klienti nov  kolní rozvrh a budeme
znát asové mo nosti jejich asistent . 

                                                            

                                                                                                              Krist na Dole alová  

                                        Koordinátor projektu KAVÁRNA – zam stnání pro handicapované
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Jak žijí koníci v Bučovicích

Na statku a přilehlých pastvinách se snažíme nabídnout koníkům co nejpřirozenější  prostředí – co to
znamená?

Například to, že mají možnost pohybu na velkých rozlehlých loukách a ne jen na malém prostoru, tak jako
mnoho koní ustájených kolem Prahy.  Naši koníci mají louky rozložené na několik dílů :

                                                                     

- Podzimní   pastvina  a  zimní
výběh –  to  je  veliká  členitá
louka,  na  které  jsou  koníci  od
podzimu  do  jara,  na  podzim
vypasou trávu, která tam za léto
narostla,  a  pak  tam   dostávají
celou zimu velké množství sena.
Touto loukou protéká potok, jenž
nezamrzá,   koníci  tak  mají
dostatečné  množství  vody  i  ve
velkých  mrazech.  Dále  je  na
zimní  pastvině  několik  malých
rybníčků, ve kterých se koníci moooooc rádi na podzim a hlavně na jaře ráchají, máchají a špiní,
úplně nejraději se v nich celičcí válejí a my je pak musím pěkně a  pořádně čistit..  Před větrem,
deštěm  a  sněhem  se  můžou  schovat  do  velkého  údolí,  kde  nefouká,  protože  je  chráněno
rozlehlým březovým hájem. 

- Letní  pastviny –  louky,  na nichž  se  koníci  pasou  od května  do září.  Mají  tam lesíky,  hájky  a
remízky, ve kterých se mohou schovávat před sluníčkem.  Vodu dostávají do velkých van, vozíme
ji tam traktorem, nebo tam také mají potůček či rybníček..

- Pastvina pro hřebce –  to je louka za strží,
tam jsou kluci  celý  rok,  a protože je veliká,
nemusí  se  nikam  stěhovat,  tráva  na  ní
dorůstá.  V zimě  tam dostávají  seno  a  vodu
zajišťuje velký  pramínek. Kluci se schovávají
do  smíšeného  lesíku,  kde  si  i  hrají  a  mezi
stromy si dělají různé prolézačky.
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- Pastvina  pro  koníky,  kteří  nemohou  do  velkého  stáda,  nemocné  koníky  a  pro  ty,  co
potřebují stálý dohled nebo se na noc zavírají do stáje – to je louka za boxy,  momentálně na
ní najdete kobylky Lady a Mandolínu.  

Další velkou výhodou je to, že koně mohou zůstat ve velkém stádu pohromadě, nejsou děleni na několik
malých skupinek a mohou si tak vytvářet společenské postavení  - například to, kdo chodí první k vodě,
kdo hlídá,  když  ostatní  spí,  kdo má právo na lepší  kus  sena nebo trávy.  Ve stádě  zůstávají  i  kobylky
s hříbátky, mohou si tak zakládat tzv. školky – to znamená, že když je např. 6 maminek s hříbátkem, tak
jedna z nich si vezme na starost všech 6 hříbátek a ostatní kobylky se mohou jít v klidu napást, pak se
jedna vrátí a vystřídá tu, co hlídá… a takhle to jde dokolečka. Hříbátka si spolu mohou hrát, a když se
unaví, jdou spát a maminky se zase domluví, která u nich zůstane.

Pro  koníky,  kteří  nemohou  být  na  pastvině  (jsou  choulostiví,  nemocní,  nebo  mají  před  závody  či
výstavou), máme připraveno několik boxů, kde dostávají vodu, seno a další krmení. Když je to možné, tak
je pouštíme alespoň na chvíli ven, aby se prošli a užili si sluníčka .

                                                                                                            Verča Náměstková
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Občanské sdružení Zajíček na koni a státní hrad Karlštejn 
vás zvou na vernisáž výstavy „Dva pohledy“  

ve fotografiích Petra Vopeláka a Anety Hnykové. Přijďte strávit milé nedělní 
odpoledne s příjemným programem…Spojte návštěvu hradu s vernisáží.

2.10. 2011, otevřené arkády Císařského paláce hradu Karlštejn. (Venkovní prostory).

 Program vernisáže:
 1600  Otevření 
 1700  Zahájení (moderátor Jindřich Zíka)
 1715  Hudební trio (soprán, housle, basso continuo): 
   Úsvit českého baroka
 1745  JazZÍKAspol
 1830  Přípitek Křest vernisáže: Jakub Ludvík a host
 1900  Rozloučení a uvedení posledního vystoupení
    Radek Tomášek a František Zikmund 

Účast prosím rezervujte u Markéty Šulcové, tel. číslo 731 009 645,  
email: m.sulcova@zajiceknakoni.cz  

Výstava bude otevřena do 10. 11. 2011

Fotografie je možné zakoupit. Info: Mgr. H. Krejčíková: 774 939 662. 
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Zajíček na koni
Ročník 3, září 2011, číslo 3

Vedoucí redakce

Mgr. Helena Krejčíková, místopředsedkyně o.s.
                                   

E-mail: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Mgr. Markéta Šulcová, předsedkyně sdružení
E-mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz

Redakce a grafická úprava časopisu
Zbyněk Myslík

E-mail: z.arab@seznam.cz

Časopis vychází jako dvouměsíčník.
Uzávěrka pro podání podkladů je vždy k 15. dni daného měsíce

Příští číslo vyjde: 28. 11. 2011
Své příspěvky a komentáře posílejte v elektronické podobě na adresu redakce.


