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Děkujeme Vám, že nám pomáháte
pomáhat potřebným, bez Vás by to nešlo...
HLAVNÍ PARTNEŘI:
pan
Verner
s rodinou

PARTNEŘI:

VĚCNÉ DARY/JINÉ FORMY POMOCI:

Dále děkujeme za podporu: Stáji Artuš, za spolupráci s koníky a na statku v Bučovicích;
MKC Votice; rodině Lopatových; paní Machálkové; MUDr. Luďku Svobodovi, lékařskému garantu pobytových projektů; paní Weberové; panu Vojtěchu Ortovi; panu Jiřímu Sváčkovi; paní Petře Bártové; panu Markovi Polaneckému; Milanovi Drahoňovskému, fotografovi, www.photo-bank.cz; obchodu Hračky Sport Český
Brod; zaměstnancům společnosti Carlife; Farníkům kostela u Panny Marie Sněžné v Praze; Farníkům kostela
sv. Ludmily na Náměstí Míru v Praze; Farníkům kostela sv. Václava v Praze Vršovicích
Vřele děkujeme všem, kteří si zakoupili naše vánoční a velikonoční pohlednice a/nebo nám pomohli s jejich
prodejem!

1

ZAJÍČEK NA KONI * ROČNÍK 1 * ŘÍJEN 2009 * ČÍSLO 1

obsah
Poděkování sponzorům.............................................................................. 1
Obsah......................................................................................................... 2
Úvodní slovo............................................................................................... 3
Hlídání dětí s aktivním programem . .......................................................... 4
Tábor Kout na Šumavě............................................................................... 5
Pobyt maminek a handicapovaných dětí na Šumavě - Bučovice .............. 6
Biodožínky 13. 9......................................................................................... 8
Co pro Vás Zajíček chystá.......................................................................... 9
Sv. Martin na Černém mostě, v Kouřimi a Voticích.................................. 10
Seriál o koních - díl první: Zlatá Lady....................................................... 11
Kdo jsme a co děláme + programy sdružení............................................ 13
Tiráž.......................................................................................................... 14


2

ZAJÍČEK NA KONI * ROČNÍK 1 * ŘÍJEN 2009 * ČÍSLO 1

Krásný podzim všem vám
kolem Zajíčka.
Po několika letech se opět
dostáváme k tomu psát náš pravidelný zaječí časopis. V každém čísle pro Vás shrneme, co
se stalo a dáme vědět, co se
dít bude… Také vám postupně
představíme všechny naše programy – jejich projekty, smysl,
cíle, klienty, možnosti pomoci.
Milou kapitolkou bude seznámení s jednotlivými koníky, kteří pro
sdružení „pracují“. Tento měsíc,
se vám představí jedna z nejzasloužilejších a služebně nejstarších kobylek – Zlatá Lady.
Zajíček brzy oslaví narozeniny 5 let. Není to málo ani hodně. Je to akorát. Procházíme
různými obdobími, teď zrovna jako více sdružení a více subjektů tzv. finanční krizí. Vadí to
i nevadí. Máme méně financí, ale máme více klientů☺ A pro ně tu také jsme. V létě v červenci se přes nelehké finanční období podařilo uspořádat Letní integrační tábor v Koutě na
Šumavě. V srpnu jsme udělali stejně úžasný terapeutický pobyt pro maminky se znevýhodněnými dětmi přímo na statku v Bučovicích. Bučovice svoji premiéru ustály na výbornou
a maminky také. Zde se podařilo naplnit i jeden z cílů naší činnosti: Zapojit maminky klientů.
Už to není jen o tom, že my dáváme a ony berou. Ony dávají a berou to, co vytvořily.
Skvělá nádherná a maximálně užitečná věc.
Záři jsme věnovali malé reorganizaci sdružení, vytvoření programu La Garderie. Protože
je relativně málo financí, tento program má za úkol pomoci „uživit“ ty ostatní, které jsou zcela
financemi nesoběstačné. Proto není tak jako všechny ostatní programy zdarma nebo za
minimální poplatek. Je v něm samozřejmě místo pro dítě s handicapem, jehož rodiče jsou
na sociálním minimu, ale další počet míst nám snad pomůže nezavřít naše další rozběhnuté
a potřebné programy. Proto, kdo se do Garderie aktivně zapojí jako dobrovolník i jako klient,
ví, že jeho prostředky jdou zase na dobrou věc.
Říjen už počítá s plným během programů a přípravami na listopad a prosinec, kdy nás
čeká nemálo akcí. Jaké? Tak čtěte dále…
Mgr. Markéta Šulcová, předsedkyně sdružení
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Jako novinku v našich programech nabízíme hlídání dětí u vás doma nebo po
dohodě i na dvou místech v centru Prahy: v herničkách - v Kontaktním centru
Zajíčka (Sokolovská) či na pražské pobočce (Palackého náměstí).
Zkušené maminky, které dlouhou dobu spolupracují s naším sdružením, které
vedou odborné programy terapií (výtvarná, hudební, sportovní, divadelní aj.) na
našich táborech: http://www.zajiceknakoni.cz/letni_tabor_2008.html;
http://www.zajiceknakoni.cz/foto_tabory.html, které samy mají mnoho
zkušeností se svými zdravými dětmi a často i se svým dítětem s handicapem
přijdou na vaše přání buď k vám či si vyzvednou děťátko a půjdou s ním do
parku, k nám do herničky či za jiným výchovně – zábavným programem.
S našimi chůvičkami se vaše dítě /děti nudit nebudou. Chůvička nezapne
vašemu dítěti televizi, neuvaří si kafe a nebude si číst… Aktivně bude rozvíjet u
vašeho dítěte jeho schopnosti, jeho dovednosti jeho přednosti. Od zaječí
chůvičky nebude chtít vaše dítě domů…
Ceny: od 100Kč/ hodina; hlídání dítěte s handicapem za sníženou dotovanou
cenu.
Zaujala vás naše nabídka? Zavolejte a po telefonu či na osobní schůzce si
povíme více. Rádi se zeptáte odborníka na reference? Obraťte se na: PhDr.
Ivanu Bernardovou, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna,
poradna@kppp.cz
KONTAKT: Mgr. Markéta Šulcová, (realizátor projetu, předsedkyně
sdružení): 731 009 645, email: m.sulcova@zajiceknakoni.cz
Těšíme se na vaše děti a na vás: váš tým „Garderie“.
www.zajiceknakoni.cz
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Letní integrační tábor

Tábor Kout na Šumavě 2009
Od 4. do 11. července jsme spolu s více než 50ti dětmi a jejich pečovateli vyrazili opět (už
po třetí) do Kouta na Šumavě. (V pořadí to ovšem byla naše už pátá sezona táborů) Turnus
se nevídaně povedl a všichni, kdo odevzdali zpětnovazebné dotazníky (v říjnu se na webu
www.zajiceknakoni.cz objeví závěrečná zpráva – můžete se na ni podívat) se shodli na tom,
že chtějí jet příští rok znovu. Malou komplikací je, že tolik vstřícné a vyhovující ubytovací
středisko Zámek Kout na Šumavě teď v září ukončilo svoji činnost. Budeme tedy hledat
nový bezbariérový objekt. A také přidáme jeden turnus pobytu v Bučovicích. Příští rok se
tedy můžeme těšit snad na dva turnusy u nás na statku a jeden někde…kde? Uvidíme….

Jak se líbil tábor jedné z maminek?

Můj první tábor se Zajíčkem na koni
S batohem plných věcí, dobrou náladou a s písní na rtech (mimochodem celou cestu nám
„řvali“ v autě Kabáti) jsme vyrazili, já a syn Honzík, na tábor do Kouta na Šumavě. Uvítal nás
nádherný areál zámku uprostřed ohrada s koňmi. Jakou větší romantiku by si moje dušička
mohla přát? Bylo to skvělé.
Letní počasí se vším všudy, snad kromě sněhu. Báječní vedoucí a obzvláště vypečená
kuchyně. Honzík si celý tábor užil po svém - hlavně jídlo, koně, zpěv. A já jsem zatlačila
nostalgickou slzu se vzpomínkou na své dětské tábory.
Celotáborová hra na indiány nás provázela i doma. Večer u ohně jsme vyzkoušeli vyrobené
bubínky. Zkouška zvuku dopadla dobře, sousedi si neztěžovali. Vědí, že jsme hlučná rodina.
Moc pozdravů všem do tábora a do Kouta!
Jaroslava Beránková,
maminka handicapovaného klienta
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pobyt maminek
a handicapovaných dětí
Bučovice
I pobyt maminek se znevýhodněnými dětmi v Bučovicích se nebývale povedl. Z plánovaných 15 dětí to bylo 29 a tak to byla
celkem legrace. Proč jelo tolik dětí? I když
se původně přihlásili pouze „odvážlivci“ nakonec chtěl jet skoro každý, kdo z počátku
váhal. A copak umí říct Zajda potřebným
dětem „NE“ ? a i přesto že jsme první den
zahájili poměrně náročnou prázdninovou
akcí v rámci programu o.s. Nech to koňovi
– Prázdniny ve Voticích přímo na votickém
náměstí, a i přesto že druhý den nám napršelo do stanů, nikdo neodjel a všichni jsme
si to náležitě užili…
A co k pobytu napsali sami účastníci?
Tábora jsem se docela bála, měla to být
moje první zkušenost s handicapovanými
dětmi. Ale nakonec jsem byla mile překvapená,kolik tam bylo kolem lásky a ohleduplnosti. Naučila jsem se tam uzdit koně a starat se o ně.Každý den ráno jsme vodili koně,
na kterých jeli děti. Byl tam i hodně nabitý program (indiánská hra).

Nikola Erlichová, 16 let

Dosud jsme absolvovali s mým těžce handicapovaným synem několik táborů, ovšem ve
standardních podmínkách. Pobyt v Bučovicích byl jiný......stany, kadibudky.....jídlo z ešusu
a mytí studenou vodou pod širým nebem. Jsem dobrodruh, a proto jsem se toho neobávala. Neříkám, že to bylo jednoduché, ale přesvědčila jsem se, že i v těchto podmínkách
lze zažít krásný, pohodový pobyt s těžce handicapovaným dítětem, s jeho malým bratrem
a dvěma staršími bratry, kteří již 2 týdny před pobytem užívali pohostinnosti na statku v Bučovicích,krásné přírody a kteří se podíleli na tom, že vše bylo připravené.Jaký problém, že
syn měl každou noc epileptický záchvat......vždyť pokřik Mamaů (jeden z indiánských kmenů
tábora, pozn. redakce) byl silnější!!!
Dagmar Harbaĺová,
maminka těžce handicapovaného klienta
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Dovolte mi vyjádřit pár slov o Zajíčkovo pobytu. I když jsem nebyl na pobytu po celou dobu
ale pouze na začátku a na konci,stejně musím konstatovat,že za těch tvrdých podmínek,
které tam pořadatelé měli,to bylo zvládnuté, a to musím smeknout klobouček,na výbornou.
Velice mě překvapilo celkové chování tamních lidiček. Prostě moc hezká lidská atmosféra
a to v naší čecháčské společnosti dost chybí.Opravdu jsem si i tak krátký čas na pobytu užil.
Dík všem dobrým lidem se srdcem na správném místě,
Zajíčkovi zdar
Tomáš Erlich, tatínek
Prázdninový pobyt v Bučovicích
To, že tohle nebude obyčejný letní tábor
bylo jasné hned první den. Postavit stany
a připravit vše důležité se stihlo včas. I když
se něco dodělávalo ještě během pobytu, to
hlavní jako stany a voda bylo. A také trampolína, protože ta měla - hned po koních asi největší úspěch (koupeno z daru Reiffaisen Bank- děkujeme, poznámka redakce)
Hlavně mezi menšími táborníky, protože
úsměvné šarvátky v prostoru před trampolínou nebyly neobvyklé. Každý si totiž pečlivě
střežil svou chvíli, kdy na něj přijde řada trochu protřepat kosti.
Když bylo tedy vše připraveno, stany, provizorní (ale praktická a funkční) umývárna,
sprchy a venkovní jídelna, tak se mohlo naplno začít žít táborovým životem. Program typický pro tábory a pobyty Zajíčka na koni: dopoledne terapie (hlavně koníci), odpoledne volno
a před večeří velká táborová hra. Pro nás dobrovolníky to znamenalo ráno po snídani jít pro
koně a připravit je a vodit děti, to děláme moc rádi, proto na táboře jsme. Po obědě býval
odpočinek (to dělá někdo také moc rád, ale říká se, že práce šlechtí a navíc, když je na to
několik lidí, tak je větší sranda pracovat, než jen ležet). Po odpoledním klidu (nebo neklidu)
byl čas na celotáborovou hru, tam jsme jako dobrovolníci museli pomáhat jen někdy, když
bylo potřeba více lidí.
Podle mě se pobyt celkově vydařil. Možná byly nějaké nedostatky jako málo dobrovolníků, ne úplně stoprocentně ideální zázemí, ale byl to přece jen první „pokus“ a navíc, kdyby
fungovalo vše bez problémů a hladce, tak by to mohla být trochu nuda. Líbilo se mi zapojení
starších dětí do práce – pomáhali totiž vodit menší děti na koních a potom sami měli menší
vyjížďku. I délka pobytu byla podle mě zvolena dobře, například desetidenní turnus by už
mohl být pro někoho dlouhý. Doufám, že se dětem, maminkám i tatínkům pobyt v Bučovicích líbil, protože za mne, jako za dobrovolníka, můžu napsat, že to bylo moc fajn a těším
se na další rok. Protože v Bučovicích je hezky a nejen, že jsem tam v podstatě celou dobu
v přírodě, tak navíc dělám snad užitečnou věc. Tak zase za rok.
Napsal dobrovolník Martin
„Hladový kojot“
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13. 9. BIODOŽÍNKY

Na neděli 13. září jsme dostali netradiční
pozvání od Country Life. Účast Zajíčkovo
stánečku s vyráběním a též již s vyrobenými
věcičkami (co naše děti během roku vyrobí)
na Biodožínkách v Nenačovicích u Berouna. popravdě řečeno jsme se takové podobné akce (akce, kde budeme něco dělat,
ale neorganizujeme ji my) účastnili poprvé.
A bylo to super. Krásná a zcela přirozená
atmosféra, pořadatelsky dokonale zvládnutý
program, umístění stánků, počet účastníků, skvělý výběr vystavujících organizací….
Pohoda. U našeho stánku, kde Míša Huslarová, Dana Turková a Ivana Hoffmannová
malovaly s dětmi trička, vitráže a ponožtičky
bylo celou dobu takové živo, že se holky ani
nestihly najíst. Prodalo se nemálo věcí a tak zase můžeme nakoupit materiál na výrobu
dalších…Krásné počasí, hodně lidí a naše hodné děti… víc jsme si nemohly přát a ani nepřály…
Ještě jednou díky Country Life za pozvání
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CO PRO VÁS ZAJÍČEK CHYSTÁ?
15. 10. v 19.30 (Kontaktní centrum o.s.) schůzka maminek KPZ (klub přátel Zajíčka)
a maminek dobrovolnic – povíme si o novém projektu Pomoci na blízko: „Můj profesní život
má handicap a já přesto pracuji“. Vymyslíme společně kurz, na který mají maminky nejvíce
chuť a který nejvíce potřebují. Na výběr máme: PC, angličtina, francouzština, psychologie
– seminář nejen o asertivitě. Naplánujeme datum listopadového celodenního kurzu – cvičení, kurz První pomoc u dětí atd…
Tento projekt realizujeme díky grantu ČSOB.
20. 10. Schůzka dobrovolníků a pracovníků sdružení (Kontaktní centrum o.s.)
29. 10. od 10.00 hod „Vyrábění pro mámy a děti“ – dopolední vyrábění pro maminky
a děti zdravé i s handicapy – budeme si hrát a vyrábět… Přihlášení u pí. Hoffmannové,
tel.: 739 466 232

7. 11. sv. Martin na bílém koni v Kouřimi (více na www.zajiceknakoni.cz nebo
pí. Slavíková, tel.: 731 585 204)
8. 11. sv. Martin na bílém koni v Praze
14. 11. sv. Martin na bílém koni ve Voticích (více na www.zajiceknakoni.cz nebo
sl. Náměstková, tel.: 732 978 271)
23. 11. seminář pro dobrovolníky a pracovníky o.s. (účast nutná, přihlášení na seminář: pí. Šulcová, tel.: 731 009 645)
Dále se v prosinci můžeme těšit na Mikuláše a na Vánoce u koní přímo ve stájích
v Bučovicích....
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ZAJÍČEK na koni o.s.
vás zve do Galerie Prahy 14, náměstí Plukovníka Vlčka 686, Praha 9 - Černý Most

8. 11. 2009
Sv. MARTIN NA ČERNÉM MOSTĚ
Přivítejme zimu se sv. Martinem!

Program uvnitř galerie:
				
				
				
Program před galerií:

14.00 slavnostní zahájení
14.05 divadélko pro děti „O lidech a zvířátkách“ (I.a D.Krausovi)
od 15 hod. arteterapie – vyrábění koníků a lampionků
(s sebou skleničku a čajovou svíčku).
sportovní hrátky.

Na vození na konících se můžete těšit na jaře!
V 16.30 uvítáme sv. Martina, který přijede v historickém oděvu na bílém koni
a pozve vás na malý průvod po Černém Mostě. A k tomu vám pěkně poslouží lampionky!
Vstupné na všechny body programu je dobrovolné.
Výtěžek půjde na tábory o.s. Zajíček na koni (speciální táborový transparentní učet
u Raiffeisenbank - možnost ověření vkladu výtěžku: č.ú.: 2012113028/5500 – www.rb.cz).
Změna programu vyhrazena, více o akci: Jitka Nehasilová: 605 014 765

Sv. Martin vás srdečně zve na svůj průvod
i do dalších měst:

7. 11. 2009 – od 15.00
Kouřim
14. 11. 2009 – od 15.00
Votice
akce jsou součástí programu o.s. ZAJÍČEK NA KONI „NECH TO KOŇOVI“
- program proti kriminalitě dětí a mládeže - a proběhne za podpory MČ Praha 14, měst
Votice a Kouřim, společností: Středočeská plynárenská, Bioregena, PC plus CZ a další...
Děkujeme!
ORGANIZÁTOR: www.zajiceknakoni.cz, tel.:731 009 645
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SERIÁL O KONÍCH
DÍL PRVNÍ: ZLATÁ LADY
Lady byla velice nadějná dostihová kobylka, která se po třetím roce zranila na přední noze
a musela tak ukončit svoji sportovní karieru.. Bohužel neměla
štěstí a dostala se do špatných
rukou, jejichž zhruba 5tiletá „nepéče“ ji málem stála život. V jejích 9 letech jsme si ji přivezli od
Chomutova a začaly dva dlouhé
roky, ve kterých jsme se ji snažili
dát, jak se říká, dohromady.
Dnes 14ti letá kobylka anglického plnokrevníka, vozila naše
děti v prvních 4 etapách zajíčka – tedy přesněji od začátku
projektu do konce května 2008
v Šestajovicích – kde jsme od
roku 2004 do roku 2008 působili
programem rekondičních jízd.
V roce 2007 byla na letním integračním táboře v Koutě na Šumavě, kde k mému překvapení
vozila opravdu téměř každý den.
(Bála jsem se, že třeba po třech
čtyřech dnech pro ni začne být
každodenní celodopolední vození velkou námahou.) Zažila si
tam několik nezapomenutelných
chvílí, např. když ji pod břichem
proletěl míč a hned za ním malý
Sebíček, projevila se jako perfektní terapeutický kůň a ani se
nepohnula. Zvláštním zážitkem
pro ní jistě byl veliký potlesk při
indiánském vystoupení, které předvedla pro děti se s svým parťákem a velkou láskou poníkem
Šimonem, ukázala dětem zastavení z trysku na místě, obraty kolem jedné zadní nohy a několik dalších ,,divokých´´ kousků. Přitom akceptovala dýmovnice, střelbu, i velké petardy.
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Od roku 2007 kdy již byla v plné síle občas reprezentovala o.s.
Zajíček na koni v parkurových závodech nižšího tipu, téměř vždy
s umístěním.
Na jaře roku 2008 s ní začala trénovat Markéta Pištěková
a v několika parkurech obsadili
pro Zajíčka přední pozice, v Mratíne vyhrála post nejhezčího koně
soutěže (z cca 40ti startujících).
Na konci června 2008 se znovu dostavily zdravotní problémy
z méně šťastých let jejího života
a tak jsme se rozhodli ji nechat na pastvinách, aby si odpočinula.
Jakoby měl někdo pocit, že si toho zažila málo, 16.5. 2009 si vážně zranila zadní nohu
a musela být transportována na veterinární kliniku k několika operacím. Na klinice strávila
těžký měsíc a dva dny. Ale Lady je velká bojovnice, znova ( po kolikáté už asi?) vyhrála svůj
boj o život a dnes sice ještě stále ve svém koňském boxe, ale doma, je zase plná života.
Noha se má k světu, uzdravuje se velice dobře. Stále jsou nutné převazy jednou za 2 až 3
dny, stále nesmí ven na delší než 5ti minutovou procházku, to jí ale nezabraňuje těšit se ze
života a naší péče. Již k ní znovu mohou i všechny naše děti.
Moc ráda bych poděkovala těm kteří zasponzorovali její léčbu v nemocnici (dokonce přišli
peníze až z Izraele! ), neboť byla na naše poměry velice nákladná, sešlo se tolik skvělých lidí,
že zůstaly i peníze do začátku domácí léčby, kdy byla nutná návštěv oš. veterináře obden.
Vzhledem k tomu že léčba stále není u konce a Ladýsek potřebuje dobré a kvalitní (a drahé) krmení, vitamíny… budeme rádi za jakýkoliv příspěvek č. ú. 2012113001/5500 v.s. 300
Rovněž bychom byli rádi za poskytnutí obvazového materiálnu, čtverců a obvazové kotoučové vaty – máme stále velkou spotřebu.
Na závěr bych ráda napsala, že Lady přinesla mnoho úsměvů nejen do dětských tváří,
navyváděla se hodně vtipných kousků které pobavily mnohé dospělé. Nevešlo by se to ani
na 10 stran. Až se Lady uzdraví bude dál jen běhat po výbězích a mazlit se s našimi = vašimi dětmi.
Moc ráda vás, ale všechny uvidí – přijeďte se na ni podívat, má ráda společnost, která jí
nyní trochu chybí.
Veronika a Lady
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Kdo jsme a co děláme?
SDRUŽENÍ PRO ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI KAŽDÉHO VĚKU (0 – 99LET)
O. s. Zajíček na koni pracuje jako dobrovolnické sdružení od roku 2004 Koncepce o.s.:
DĚTI – AKTIVITY - PŘÍRODA A KONĚ – DOBROVOLNÍCI
Více o nás a našich akcích: www.zajiceknakoni.cz
Tel.: 731 009 645, E-mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz
Číslo transparentního účtu: 2012113001/5500

PROGRAMY SDRUŽENÍ
1. BEZBARIÉROVÝ STATEK BUČOVICE U VOTIC – partnerství se stájí Artuš –
ZÁKLADNÍ PROJEKT: Rekondiční jízdy na koních – tento projekt je pro handicapované děti
– ZDARMA, pro ostatní za příspěvek.
2. POBYTOVÝ PROGRAM: Integrační terapeutické pobyty pro děti a jejich rodiny či pečovatele – program pro terapie a integraci dětí s handicapy mezi děti a rodiny zdravé za velmi
nízké ceny.
PROJEKTY PROGRAMU:
Letní tábory, Zimní tábory, Výměnné pobyty Francie, Pilates pobyty…
3. PROGRAM PROTI KRIMINALITĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE – PROJEKTY: Jednodenní akce
s koníčky: „Nech to koňovi“ a divadélko „Na stole“.
4. POMOC NA BLÍZKO – program pro pomoc sociálně velmi slabým dětem (princip adopce
na dálku u nás v ČR)
5. DODBOROLNICTVÍ: PROJEKTY: dobrovolníci u o.s., firemní dobrovolnictví
6. HLÍDÁNÍ DĚTÍ: „La garderaie des Lapins“
PŘIJEĎTE SE K NÁM PODÍVAT NA STATEK DO BUČOVIC!
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY!
HLEDÁME SPONZORY PROGRAMŮ!
Kontaktní centrum pro klienty: Sokolovská 195, Praha 9, vchod z ulice Čihákova.
Služby po domluvě: poradenství, masáže, hernička pro děti…
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Zajíček na koni
Ročník 1, říjen 2009, číslo 1
Vedoucí redakce
Mgr. Helena Krejčíková, místopředsedkyně o.s.
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 10. dni daného měsíce.
Příští číslo vyjde: 18. 12. 2009
Své příspěvky posílejte v elektronické podobě na adresu redakce.

Poznámka redakce: autorské příspěvky jsou ponechány bez korektury
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