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A zase jeden zajíček!
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Dobrý den všem a především milovníkům koní, dětí a dobrého čtení. Jste tu správně!
Obracím se přímo na vás, na čtenáře a ptám se, o čem byste rádi četli ve svém nejoblíbenějším časopise. Chcete se dozvědět o něčem, o čem ještě nic nevíte…třeba i o sobě?
Chcete pomocí našeho časopisu rozluštit nějakou záhadu? Chcete naším prostřednictvím
někomu vyznat lásku? Nebo někoho naopak vyzvat na souboj? Nedluží vám snad někdo
peníze? Nebo vy někomu? Nemůžete se rozhodnout, který program Zajíčka chcete sponzorovat? Máte pocit, že vám u Zajíčka něco chybí nebo naopak přebývá?
Pokud máte zrovna tvůrčí období, můžete nám něco poslat a my vám to vytiskneme. Budeme moc rádi. A proto, prosím, pište do redakční pošty a my vám splníme nemožné.
Vítejte v letním Zajíčkově časopisu! V červnovém bulletinu nakoukneme do toho, co se
dělo u Zajíčka na jaře. Soňa Šestáková vás seznámí s naším dalším projektem Čtyřlístek
a Dáda Kostková vám bude vyprávět dojemný příběh o veliké lásce. Povídání o dalším
z našich koní si přečtete až v září, protože koně jsou i se svou „maminkou“ Veronikou na
prázdninách.
Přeji vám příjemné čtení a ještě příjemnější léto.
Děkuji
Helena Krejčíková, šéfredaktorka časopisu

Dávná láska
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Děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte.
Moc všem,
si Vašíkteří
pomoci
a velmi
jí potřebujeme.
Vám
námvážíme
pomáháte,
velmi
děkujeme.
Děkujeme
našim
novým
partnerům
a
dárcům:
Moc si vaší pomoci vážíme a velmi jí potřebujeme. Děkujeme!

Dále děkujeme:
Dále děkujeme:

Pavlíně a jejím kamarádům

Pavlíně Pavlu
a jejím
kamarádům
Lochmanovi
Pavlu
EvěLochmanovi
Dlauhoweské
společnosti
Burger obchod s.r.o.
Evě Dlauhoweské
společnosti BURGER obchod s.r.o.

Jiná forma pomoci - děkujeme:
Jiná forma pomoci: děkujeme

Pavlu
Pavlasovi
ing.ing
Pavlu
Pavlasovi
Kadeřnictví
MATRIX,
zvláště
PetřeDyskiewitzové
Dyskiewitzové
kadeřnictví MATRIX, zvláště Petře
a společnostem:
společnostem:
ING
ING
Intlink s.r.o.
INSTLINK s.r.o.
Fleet
sheet´s
final
word
Fleet
sheet´s
final
word
MH.
Billboard
MH.
Billboard
Neckermann
Neckermann
Bonduelle
Bonduelle
Ernst
& Young
Ernst
& Young
Dřevěný
svět
hraček
Dřevěný
svět
hraček
a speciálně
Kristýně
Řezáčové
neúnavnoupomoc
pomocpři
při tvorbě
tvorbě časopisu
a speciálně
Kristýně
Řezáčové
za za
neúnavnou
časopisu

Děkujeme firemním dobrovolníkům:
Děkujeme firemním dobrovolníkům
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děkujeme všem a posíláme
pozdrav od dětí
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co všechno proběhlo v měsíci
květnu a červnu
Počet akcí Klubu přátel Zajíčka stoupá a přitom kvalita a oblíbenost jeho aktivit nijak neklesá, spíše naopak. Dětem i dospělým je spolu dobře a vymýšlejí další a další dobrodružství.
Kvůli deštivému počasí se třetí květnový pátek nekonala výprava do Prokopského údolí,
a tak se jelo operativně domů, domů k Daně Turkové, kde se vyráběla trička. Den nato se
KPZ vydal vstříc velkým sportovním zážitkům a tak rodiče táhli své děti (nebo děti táhly své
rodiče) nekonečné kilometry Cestou kocoura Mikeše. Z Mirošovic do Mnichovic, přes Klokočnou do Struhařova a dále až do Říčan se vydali tito malí i velcí odvážlivci. Gratulujeme!
A protože to pro náš Klub byla hračka, rozhodl se, že týden nato pojede na vodu. K této
akci, jako nevodák, nemám šanci se moc vyjádřit, proto prosím, koukněte na naše webové stránky http://www.zajiceknakoni.cz/zajickoviny/220, kde je vše krásně vylíčené. Přešlo
jaro v léto a v prvním červnovém týdnu se maminky setkaly na večerní arteterapii u Dany
Turkové, kde si u vyrábění krásných věcí i krásně popovídaly. Týden nato v pátek 11. 6. se
konalo netradiční mamkování s dětmi ze speciální školy Lužiny (aneb podruhé odložený
„Prokopák“), 15. 6. se uskutečnila plánovaná návštěva dílny Gawain, kde si děti vyzkoušely,
mimo jiné, i filcování mokrou cestou. Předposlední červnovou sobotu se všichni sešli na
Vysočanském řádění na hřištích.
1. Máj byl lásky čas a tentokrát také čas dětí a koní na Praze 14, kam přijel Zajíček potěšit
děti jízdou na koních, výtvarnými aktivitami a na závěr průvodem s májkou.
Na statku v Bučovicích se uskutečnily v květnu a červnu tři mimořádně krásné a povedené Víkendy
v sedle. Ten první, 24.-25. dubna,
patřil zároveň i firemnímu dni společnosti Ernst & Young. Druhého
víkendu, 8.-9. května, se zúčastnili naši noví kamarádi, děti z Klokánka. Třetí víkend pod vedením
Markéty Pištěkové se stal jednou
velkou jízdou! Není divu, že zájem
o víkendy roste. Těšte se v září!
Vedle toho probíhaly v květnu
v Bučovicích ještě Ekodny s DiakoProč koně také nelétají?
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nií Praha 14 a s Klokánkem.
Do Bučovic přijeli, kromě již zmíněné společnosti Ernst & Young, v rámci Firemního
dobrovolnictví pomáhat i zaměstnanci a.s. Kooperativa pojišťovna (20. května), a Skupiny
ČEZ (26.května).

Myslím, že se mi vážně povedl

Zajíček je doma i na vodě
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vzkazky a odkazky
Pokud vám nebo nám něco unikne, pokud něco nenapíšeme nebo o něčem napíšeme
málo, je možné a dokonce pravděpodobné, že to najdete na našich webových stránkách.
Tentokrát bychom vás rádi upozornili na akci Čtyřlístku „Vysvědčení s Polynkou“, která se
koná 29. 6., těsně po vydání tohoto čísla časopisu. Nezapomeňte tedy sledovat Aktuality,
abyste věděli, o jakou akci se jedná.
„Jste dobrovolníkem, nebo byste se jím chtěli stát? Jste naším klientem? Znáte naší dobrovolnici Evičku Pinďákovou? V tom případě si určitě nenecháte ujít rozhovor s ní – najdete ho na našich stránkách http://www.zajiceknakoni.cz/cs/dobrovolnictvi .“

Naše dobrovolnice Evička
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projekt čtyřlístek
Projekt Čtyřĺístek (http://www.zajiceknakoni.cz/cs/nech-to-konovi/137) vznikl spojením
4 stran:
o.s. Zajíček na koni (sdružení pro znevýhodněné děti),
Korálek Kladno (http://www.koralekkladno.cz) (ZŠ speciální, ZŠ praktická, MŠ speciální),
Kulihrášek Kladno (http://www.kulisekkladno.cz) (centrum pro rodiče s dětmi)
salon Artemiss Praha (http://www.artemiss.cz).

Každá ze stran přináší nové zkušenosti s organizováním akcí pro rodiče s dětmi, každá ze
stran je přínosem, má svůj osobitý přístup a možnosti.
Pro rok 2010 jsme společně naplánovali několik charitativních akcí:

„Vítání jara s Artemiss“
Tato první akce již proběhla 17.4. v salonu Artemiss. Ve spojení s naším dalším projektem
Pomoc na blízko jsme zrealizovali pro maminky dětí s handicapy „Den pro sebe“. Dopoledne
maminky pečovaly o sebe zevnitř při psychoterapii, typologii osobnosti a aurasomě s Jarkou
Beránkovou z centra Beránek. Odpoledne v salonu Artemiss se maminky věnovaly svému zevnějšku. Celkem se sešlo kolem 15-ti maminek, byla příjemná atmosféra, všechny maminky
si prošly proměnou, když byly profesionálně nalíčené přímo od majitelky salonu paní Blanky
Peškové. Všechny maminky se mohly přesvědčit o tom, že stačí málo a můžeme být krásné
všechny. Příjemné povídání o všem možném s patronkou akce paní Šárkou Noor maminky
uvolnilo, dárečky od salonu Artemis, v podobě dárkových šeků na lux.procedury, určitě potěšily.
Celkem maminky obdržely 24 procedur (kosmetické ošetření, vlasové úpravy,masáže).
Více o tomto dni z pohledu maminek najdete na stránkách http://zajiceknakoni.cz/nech-tokonovi/ctyrlistek/193.
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„Vysvědčení s Polynkou“
V pořadí druhá naplánovaná akce se bude konat v sídle dalšího z partnerů Čtyřlístku - v Korálku Kladno. Dne 29.6. bude v Korálku Kladno veselo, dětem bude vysvědčení rozdávat koníček Polynka. Maminky dětí si užijí masáží. V odpolední části se akce otevře i pro veřejnost,
všechny děti se budou moci povozit zdarma na konících.Zazpívá Dr.Klaun, Eva Hurychová
a Monika Krchovová. Nebudou chybět ani dárečky, výhry, zdobení perníčků...Vstupné pro
veřejnost zdarma či dobrovolné. Za symbolický peníz bude možnost občerstvení - párky, nealko, káva...
„Keramická soutěž“
Třetí akce je naplánovaná na září a konat se bude opět
v Korálku Kladno. Korálek má s keramikou velké zkušenosti, má i
vlastní dílnu s keramickou pecí. Děti z Korálku se pravidelně účastní celostátních soutěží. Spolu s dětmi Korálku budou soutěžit děti
Zajíčka na koni, odbornou pomoc bude zajišťovat lektorka Korálku
společně s uznávaným sochařem Václavem Česákem, duchovní
krásu celé akce podpoří svojí účastí Páter Jiří Čepl, vodňanský farář. Vyhrají samozřejmě všichni - to je jasná věc!
„Vánoční posezení“
Koncem listopadu plánujeme Vánoční posezení s programem v prostorách Kulihrášku
Kladno, nebudou chybět dárečky, písničky, soutěže...Prostě pohodová vánoční nálada.
„Ples“
Zatím poslední společnou akcí Čtyřlístku je ples naplánovaný na 27.1.2011. Akce původně
plánovaná v říjnu 2010 se aktuálně přesunula na leden příštího roku. Přesunula se zejména
vzhledem k rozsahu a náročnosti akce.
Ples se bude konat v TV clubu Óčko, kapacita clubu je 1200 míst, pracuje se na přípravě
TV spotu, reklamních akcích, které budou ples avízovat. Součástí plesu bude vystoupení
operní divy Edity Adlerové a také známých tváří našeho pop music a hudební scény. Hlavní myšlenkou večera bude seznámit návštěvníky s naší činností, pobavit je a také chystaná
aukce - prodej uměleckých děl známých mistrů a rovněž replik těchto děl od našich dětí…keramických sošek, které vyrobily děti z Korálku a ze Zajíčka na koni. Naší snahou bude získat
finanční prostředky pro obě společnosti, prostředky půjdou na pořízení konkrétních věcí....
Věříme, že spolupráce Čtyřlístku bude přínosem pro všechny zúčastněné, děti získají nové
zážitky, Korálek Kladno a Zajíček na koni budou mít možnost zakoupení věcí pro děti, které
potřebují, maminky handicapovaných dětí zrelaxují..a všichni budeme mít krásný pocit z toho,
že naše společná snaha měla smysl.
Soňa Šestáková
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15. 8. – 22. 8. 2010 Bučovice u Votic

III. turnus:

7. 8. - 14. 8. 2010 Bučovice u Votic

II. turnus:

31. 7.- 7. 8. 2010 Poslův mlýn - Doksy

I. turnus:

11. 7.— 16. 7. Klokánek v Bučovicích

projekty:
- Tréninková školička,
- Hlídání dětí u vás doma nebo
v naší herničce
- Francouzština pro nejmenší

6) Hlídání dětí

projekty:
- Dobrovolníci u o. s. ,
- Firemní dobrovolnictví

5) Dobrovolnictví

program pro pomoc sociálně velmi slabým dětem
a rodinám
projekty:
- Pomoc na blízko
(princip adopce na dálku v ČR)
- Můj profesní život má handicap,
já přesto pracuji

* DĚTI*
* AKTIVITY*
* PŘÍRODA*
* KONĚ*
* DOBROVOLNÍCI*

Naše koncepce:

4) Pomoc na blízko

tel.: 731 009 645

Letní integrační tábory s koníky:

Aktuálně:

www.zajiceknakoni.cz

číslo transparentního účtu: 2012113001/5500

Doležalova 1045, 198 00 Praha 9

ZAJÍČEK NA KONI

Pracujeme jako dobrovolnické sdružení od r. 2004.

Zajíček na koni - sdružení pro handicapované a znevýhodněné děti každého věku 0 - 99 let.

projekty:
- Čtyřlístek
- Dílničky s Míšou
- Zajíčkoviny (akce KPZ)
- Divadélko „Na stole“

3) Nech to koňovi

projekty:
- letní integrační tábory
- zimní integrační tábory
- poprvé v Alpách

program pro terapie a integraci dětí s handicapy
mezi zdravé děti a rodiny

2) Pobytový program

projekty:
- Individuální jízdy na koních
- EKOden: projekt pro školy
- Víkendy v sedle

pro děti s handicapy zdarma

1) Jízdy na koních

Programy sdružení:
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můj nejvěrnější přítel black
Ze všech zvířat a lidí je můj nejvěrnější přítel kůň Black.
Je tomu už šest let, co jsem svého kamaráda Blacka poznala. S Paprskem jsme začali
jezdit do stájí v Šestajovicích. Když jsme poprvé přijeli, vůbec jsem netušila, jak vylezu koni
na záda. Byl to totiž můj první jezdecký zážitek a moje vůbec první setkání s koněm takto
nablízko. Když už jsem se dostala na koňský hřbet a on se rozešel, poznala jsem, jaký to
je krásný pocit jet na koni! Ze začátku jsem se trošičku bála, protože jsem nevěděla, co tak
velké zvíře dokáže, po první jízdě jsem ale zjistila, že Black a já k sobě patříme.
Při další návštěvě už byla jízda na Blackovi nezapomenutelný zážitek na celý život. Black
je moc hodný a tolerantní koňský kamarád.
Nikdy nezapomenu na to, jak jsem v den svých 29-tých narozenin přijela do Šestajovic
a Black hned jak viděl modré auto Paprsku se mnou, rozehnal se k němu jak o život. Když
mě vyndávali z auta, musela ho Slávka Náměstková skoro vší silou držet, aby mě mohli vyložit. Já i Black jsme měli velkou radost z toho, že se opět vidíme. Jen co jsem dosedla do
vozíčku, přiblížil se ke mně a bylo vidět, že se na mě těšil. Říkala to i Slávka. Nikdy na tento
zážitek s ním nezapomenu.
Jednou jsem u něj stála a povídala jsem mu, jak ho moc miluji a on se na mě upřeně
díval svýma krásnýma očima a tvářil se, že tomu naprosto rozumí. Od té doby říkám, že
kdyby to šlo, vzala bych si ho za manžela. Black mě totiž nikdy nezklamal a nikdy nezklame
a to samé já jeho. Prostě se vzájemně milujeme, na život a na smrt, a to nám oběma nikdo
nevezme.
V současné době jsme od sebe vzdáleni, Black bydlí v Bučovicích u Votic a já v Praze,
ale v létě se za ním chystám na návštěvu. Neviděla jsem ho již dva a půl roku. Velmi se na
něj těším, až ho uvidím, a doufám, že i on se těší na mne. Je to nejlepší kůň na světě ze
všech koní, které jsem měla možnost poznat v Šestajovicích a na letních táborech.
Black také sám na vlastní kůži poznal co to je být hodně nemocný. Měl nemocné oči
a nohy. Vím, že už je v pořádku a má se dobře. Dodatečně mu tímhle gratuluji k uzdravení
a k jeho úspěšnému závodu, kde se po nemoci umístil na prvním místě. To mi říkala Slávka
Náměstková.
Toto je pro mne krásný příběh o velkém přátelství mne a černého koně Blacka, o který
jsem se vámi ráda podělila.
Vaše Daniela Kostková - klientka Zajíčka na koni

11

ZAJÍČEK NA KONI * ROČNÍK 2 * červen 2010 * ČÍSLO 3

Zajíček na koni
Ročník 2, duben 2010, 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
Kristýna Řezáčová
E-mail: kristyna.rezacova@seznam.cz
Časopis vychází jako dvouměsíčník.
Uzávěrka pro dodání podkladů je vždy k 20. dni daného měsíce.
Příští číslo vyjde: 30. 9. 2010
Své příspěvky posílejte v elektronické podobě na adresu redakce.

Poznámka redakce: autorské příspěvky jsou ponechány bez korektury
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