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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
Zajíček na koni, obecně prospěšná společnost, má trvale za cíl spokojenost
svých klientů. Tento cíl se snaží naplňovat pomocí svých programů a projektů,
které se již od roku 2004 tvoří ku prospěchu a radosti klientů. Jsme rádi za každý
rok, který přinese pocit, že jsme konkrétním způsobem pomohli, že jsme
vytrvali v našich snahách. Ačkoliv by člověk někdy rád zůstal jen v přítomnosti,
je potřeba mít v této práci jednak zpětnou vazbu a sebereflexi ke zhodnocení
své práce pro ostatní, jednak snahu přemýšlet nad tím, zda není potřeba něco
změnit či upravit do budoucna. Protože je zdravé, aby se vše dělo v neustálé, i
třeba nenápadné proměně, v pohybu. Proto práce v Zajíčku je skutečně živou až
živelnou prací. A to samé se snažíme předat i našim klientům.
Helena Krejčíková, členka dozorčí rady

POSLÁNÍ, CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY
Hlavním posláním naší organizace je pomocí terapií jízdou na koni, integračních
zimních a letních pobytů, sháněním finančních 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 psychomotorický vývoj,
lehká, střední a těžká retardace, autismus, vývojová dysfázie,
neurologické onemocnění, astma bronchiale, autoimunitní onemocnění,
…)
Děti se socio-kulturním handicapem (děti ze sociálně velmi slabých rodin,
děti z dětských domovů, děti, o které pečuje osoba blízká).
Děti bez handicapu – primárně pro vytvoření přirozeného kolektivu.
Rodiče, příbuzní a opatrovníci handicapovaných osob.
Pracovníci organizací pracujících s handicapovanými osobami.
Neorganizovaná mládež bez volnočasových aktivit.
Dobrovolníci, široká veřejnost.
Nejde jen o to pomáhat konkrétní osobě v její nelehké situaci, ale začlenit tuto
osobu do celku, ve kterém žije nebo by chtěla žít. Poukázat ve společnosti na
samozřejmou přítomnost tohoto bytí. Z toho vycházejí hlavní cíle Zajíčka na
koni:
• Přispívat k trvalému zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí a
mladistvých s handicapy za pomoci kontaktu s přírodou a se zvířaty.
Pomáhat integraci dětí a mladistvých s handicapy do kolektivu dětí a
dospělých bez handicapů.
Seznamovat širokou veřejnost s existencí handicapů.
Zapojovat do činnosti dobrovolníky.
Poskytovat rodinám dětí a mladistvých s handicapy přátelské zázemí.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Vznik o. p. s. je ustanoven Zakládací listinou, která je uvedena v Notářském
zápisu NZ611/2013 z 19. 12. 2013. Hlavními statutárními orgány obecně
prospěšné společnosti Zajíček na koni jsou:
Ředitel: Zakladatelkou a první ředitelkou je Mgr. Markéta Šulcová. Ředitelka řídí
činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací 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 působnosti dle §13 zákona č. 168/1995 Sb. Členy správní
rady byli dne 19. 12. 2013 jmenováni:
Mgr. Helena Krejčíková (předsedkyně správní rady)
Veronika Musilová, roz. Náměstková (členka správní rady)
Martin Splavec (člen správní rady)
Dozorčí rada: Stejně jako správní rada má tři členy a jejich funkční období je
tříleté. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Členy dozorčí rady byli
19. 12. 2013 jmenováni:

Ing. Jan Červinka (předseda dozorčí rady)
Mgr. Lenka Tichá (členka dozorčí rady)
Ing. Kristýna Doležalová (členka dozorčí rady)

ZÁKLADNÍ PROGRAMY A JEJICH PROJEKTY ROKU 2016
Jízdy na koních
•
Terapeutické jízdy pro děti s handicapy (spolupráce s Jezdeckou
akademií Bleu de Ciel)
•
Tréninkové jízdy pro děti z projektu Pomoc sociálně slabým
(spolupráce s Jezdeckou akademií Bleu de ciel)

Pobyty

-

Letní integrační pobyty
•
Příměstské jezdecké pobyty (spolupráce s Jezdeckou akademií Bleu
de Ciel)
•
Zimní integrační pobyty
•

Café AdAstra
•
Kavárna – zaměstnání pro handicapované
Pomoc sociálně slabým
•
Ježíškem po celý rok
KPZ
Klub přátel Zajíčka, v dubnu 2016 se transformuje pod Klub přátel
Zajíčka na koni, z. s., který
•
pomáhá realizovat obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni
některé její programy.
•

Dobrovolnictví
Francouzština pro nejmenší
Zajíčkova školička a dílničky

Jízdy na koních
Hlavní a dlouhodobý projekt Jízdy na koních pro děti s handicapy a výcvikové
jízdy pro děti ze sociálně slabého prostředí je určen pro handicapované i zdravé
osoby bez ohledu na věk. Děti a jejich pečovatelé (rodiče, asistenti) mohou, dle
psychických a fyzických možností dítěte, využít terapii jízdou na koni nebo jinou
formu terapie (mazlení s koníkem atd.), dle svého aktuálního zdravotního a
psychického stavu.
CÍLEM projektu je zlepšení mentálního a fyzického stavu klientů. Cílem je ale i
zlepšení životní situace klienta, stejně tak jako poskytnutí radosti v podobě
kontaktu s koněm. Klientům se při tréninku věnuje pracovník Jezdecké
akademie Bleu de Ciel, při terapiích též pracovník Jezdecké stáje Bleu de Ciel či
dobrovolník Zajíčka na koni. Tito lidé mají za sebou velké zkušenosti při práci
s dětmi a koňmi. Ke každému klientovi přistupují individuálně.
Klienty tohoto projektu jsou děti s autismem, Downovým syndromem, epilepsií,
kombinovanými handicapy, těžkou mozkovou retardací, děti na vozíku a mnohé
jiné. Primárně byl projekt určen dětem s mentálním a tělesným handicapem, od
roku 2007 nově také dětem ze sociálně slabých rodin. Jsou to děti z
rozvrácených rodin, z rodin alkoholiků, mnohočetných 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
méněcennosti, sociálně zaostalá psychika apod. Možnost docházet pravidelně
na výcviky na koni je pro tyto děti často jediná aktivita, kterou v průběhu
školního roku mají. Kromě toho podobný typ aktivity dodává dětem tolik
potřebné sebevědomí, které je jinak trvale utlačováno velmi nízkým příjmem
jejich rodičů (rodiče/opatrovníka) i dalšími okolnostmi.
REALIZACE projektu probíhá od jara 2015 na jízdárně v pražské Hostivaři, která
je pro klienty dobře dostupná. Jízdy realizujeme těmito způsoby:
TERAPEUTICKÉ JÍZDY – trvají 30 minut, klient v průběhu jízdy dle možností
mění polohy na koni, provádí za pomoci asistence různé cviky, aktivuje veškeré
svalstvo. Vedle toho si s koněm „povídá“. Před terapií je čas na seznámení i
případné mazlení s koněm. Klienti po čase již všechny koně znají a koně jsou na ně
rovněž zvyklí.
•

POLOHOVÁNÍ – forma terapie, kdy klient je v tak nepříznivém zdravotním
stavu, že na koni jen leží a je přidržován asistenty. Pohyb koně je v těchto případech
•

velmi pomalý, aby to klientovi bylo příjemné.
JEZDECKÝ VÝCVIK – je vhodný pro děti fyzicky i mentálně zdravé,
které však trpí sociálním handicapem (jedná se o klienty z projektu
Pomoc sociálně slabým).

Výrazné rysy programu – čím se odlišujeme? V čem jsme jiní?
Individuální přístup ke každému z klientů: Pokud klient není z různých
důvodů schopen absolvovat jízdu na koni v domluveném čase, nepřijde o ni –
absolvuje ji, až mu to jeho psychický a fyzický stav umožní. Pokud ani později
nebude klient schopen jízdu absolvovat, domluví se náhradní termín jízd.
Individuální přístup k rodičům – rodiče či doprovod se vždy setkají s vlídným a
chápavým jednáním.
Integrační aspekt – tohoto projektu se účastní klienti s jakýmkoliv handicapem,
stejně tak jako děti zdravé, bez handicapu.
•

Hlavní cílové skupiny:
Klienti raného, předškolního a školního věku se zdravotním handicapem a
mládež (popřípadě i dospělí handicapovaní) – aktuálně děti s Downovým
syndromem, kombinovaným postižením, dětskou mozkovou obrnou,
opožděným psychomotorickým vývojem, lehkou a středně těžkou mentální
retardací, autismem, vývojovou dysfázií, astmatem bronchiale, lehkou
mozkovou dysfunkcí, neurologickými onemocněními apod.
klienti se sociokulturním handicapem – DD, uprchlické tábory, 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 organizací zabývajících se handicapovanými dětmi
zdravé děti a mládež – pro vytvoření přirozeného kolektivu (víkendy)
dobrovolníci
Terapeuti:
Dobrovolníci a pracovníci Jezdecké stáje Bleu de Ciel (a dobrovolníci o. p. s.
Zajíček na koni) s praxí v oboru práce s dětmi (sociální pracovnice, trenér s
licencí), pracovníci stáje, kteří znají velmi dobře problematiku života a práce na
statku.
Naši koně:
Pro každou věkovou i jinak nárokově dělenou skupinu máme speciálního koně.
Od malých poníků, kteří jsou jen o málo větší než bernardýn, až po velké koně,
kteří vozí děti s váhou 50–80 kg.
Zpětná vazba:
Při své první účasti na akci každý vyplní vlastní kartu klienta, kde se
zaznamenává celá historie terapií, jejich průběh a průběžné výsledky. V průběhu
školního roku, v pololetí a na konci, vyplňují rodiče zpětnovazebný dotazník, z
něhož je následně zpracována statistika formou prezentace.
Krátkodobý cíl:
Zlepšení psychického stavu klienta při a po terapii, uvolnění ztuhlého svalstva,
celkové zklidnění nebo naopak 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.
Od podzimu 2016 dochází do hostivařské stáje Bleu de Ciel na pravidelné jízdy
dvacet až třicet klientů týdně.

Letní rodinné integrační pobyty
Cílem projektu je zlepšení zdravotního a psychického stavu našich klientů. Pro
děti ze sociálně slabého prostředí 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 s pomocí
odborníků kombinovaných terapií a sportovních aktivit
- klasické náplně táborů – zpívání u ohně, výlety, hry, procházky do okolí atd.
- masážemi
- vycházkami do přírody

Všechny naše pobyty probíhají formou integrace. I přes toto diverzní prostředí
ke každému z klientů přistupujeme individuálně a podle toho také koncipujeme
program.
V roce 2016 Zajíček na koni, o. p. s., pořádal dva turnusy letních terapeutických
pobytů, jejichž hlavní náplní je sdružování handicapovaných dětí s jejich
zdravými vrstevníky pomocí programu určeného pro všechny klienty 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).

Příměstské pobyty
Dalšími Zajíčkovými aktivitami byly v průběhu léta 2016 také čtyři příměstské
jezdecké pobyty, které probíhaly ve spolupráci se stájí Bleu de Ciel v Hostivaři.
Náplní těchto pobytů je výcvik na koních a péče o koně, včetně teoretické
přípravy a různých her. Účastníci těchto turnusů jsou jak klienti bez handicapu,
tak klienti ze Zajíčkova programu Pomoc sociálně slabým. Příměstské pobyty
jsou pro děti plnohodnotně stráveným časem. Vztah ke koním, stejně jako k
jiným zvířatům (ve stájích jsou kočky, králíčci, ...) je pro děti obohacující a
prostřednictvím zvířat mohou poznávat sami sebe. Učí se také ve vztahu
ke zvířeti regulovat své chování, ovládat vztek, agresivitu, apod. Pro
hyperaktivní děti (ADHD) je práce u koní, práce s koňmi a jezdecký výcvik velkou
školou a cestou k soustředění, pečlivosti a zodpovědnosti.

Letní pobyty pořádáme už od roku 2005. Každý rok se jich účastní desítky dětí.
V roce 2016 se dohromady šesti turnusů zúčastnilo 97 potřebných klientů.
Cílovou skupinou našich letních pobytů jsou rodiny s handicapovanými dětmi.
Jde o handicapy mentální (děti s Downovým syndromem, autisté, mentální
retardace apod.) i tělesné (poškození páteře, nevidomost, srdeční vady apod.)
a dlouhodobě se věnujeme také dětem, jejichž rodiny se nacházejí ve velké
sociální nouzi (tato skupina dětí bohužel narůstá). Pro léto 2017 připravujeme
dva turnusy ve Velké Úpě a čtyři příměstské pobyty v Praze ve spolupráci
s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel.

Zimní rodinné integrační pobyty
Náplní těchto zimních pobytů je společný pobyt na horách. Přes den mají rodiče
s dětmi svůj vlastní program, v podvečer se scházíme u vyrábění, povídání
s rodiči, prarodiči či pečovateli. Klienti zdraví i klienti s handicapem v rámci
možností běžkují, 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, protože zde probíhá nenásilná integrace handicapovaných a
sociálně slabých.

Zváni jsou všichni: děti z prostředí zcela bez znevýhodnění, děti s handicapy a
jejich sourozenci, děti ze sociálně slabých rodin a třeba i někdo, kdo cítí jiné
znevýhodnění. 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 2016 proběhly dva turnusy zimního integračního pobytu na
Božím Daru.

Kavárna – zaměstnání pro handicapované
Projekt Kavárna – zaměstnání pro handicapované má za sebou první zkušební
rok samostatné činnosti ve vlastní kavárně Café AdAstra, která zahájila svou
činnost v září 2015. V kavárně pracují po celý rok 2016 ti klienti s handicapy,
kteří zde začínali, a navíc k nim přibyli mnozí další.
V kavárně Café AdAstra, jež sídlí u pražské Výtoně, se setkávají zaměstnanci
s různými handicapy. Začlenění do společnosti a schopnost samostatnosti je
nesmírně důležitou součástí jejich života. Po celý rok 2016 pracovalo v Café
AdAstra:
- 10 klientů Zajíčka na koni
- 4 žáci-praktikanti z E oboru Ubytovací a stravovací služby ze
Střední školy technické – Akademie řemesel Praha
- 2 žáci-praktikanti ze Střední školy pro sluchově postižené –

Holečkova
- praktikanti z Odborného učiliště Vyšehrad (zde se na praxích při
úklidu kavárny vystřídalo cca 13 žáků během roku).
- 1 žák na praxi za rok z Lycea Rooseveltova (praktická škola)
- žáci na občasné praxe ze ZŠ Lužiny (ZŠ speciální a praktická) - zde
se během školního roku vystřídalo na praxi 8 žáků v rámci školní výuky
vaření.
Kavárna je výjimečná svou atmosférou, je koncipována ve francouzském stylu a
vedle hlavní náplně – integrace osob s handicapem do běžného života – nabízí
bohatý kulturní program: výstavy, hudební, literární a filmové večery, ale i
cestovatelsky a jinak tematicky zaměřené. Oblíbenou akcí jsou večeře
foodblogerů. Věnujeme se také dětem, a to jak dětem s handicapy, tak dětem
zdravým. Pro ty nejmenší pořádáme jednou týdně výtvarné dílničky, hudební
recitálky (2–3x ročně). Nabízíme mimo jiné i společensky edukativní program:
Děti do kavárny (nově pod názvem „Ty jsi jako já“), jehož cílem je, aby školní děti
vnímaly integraci handicapovaných osob jako něco samozřejmého a běžného.
Cílem projektu Kavárna – zaměstnání pro handicapované je postupná integrace
zaměstnaných osob s handicapy do společnosti. Vrcholným cílem je pak dovést
klienty s lehčím handicapem k samostatnosti i mimo Café AdAstra, k nalezení
vhodného zaměstnání bez „ochranných křídel“ Zajíčka, který jim přesto bude
vždy stát nablízku .
Hlavní cílovou skupinou jsou mladiství (klienti Zajíčka na koni, kteří již dosáhli
věku plnoletosti). 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 terapeutický program, jenž by byl zároveň integrační. Další
cílovou skupinou jsou žáci ze spřátelených škol z Prahy 2, kteří u nás vykonávají
praxi. Jsou to žáci s drobnými, často sociálními či psychickými problémy, kteří se
obtížněji ucházejí o zaměstnání. Dále jsme samozřejmě 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.
Kavárna se nachází v Podskalské ulici č. p. 8 na Praze 2. Více se můžete dozvědět
na webových stránkách: http://cafeadastra.cz,
facebooku: https://facebook.com/cafeAdAstra či
instagramu: https://instagram.com/cafe_adastra/
O naší kavárně Café AdAstra se můžete dočíst v Novinách Prahy 2, Pražském
zpravodaji či v deníku Právo.

Pomoc sociálně slabým
Cílová skupina programu: Děti ze sociálně velmi slabé rodiny, děti žijící jen s
jedním rodičem (rozvod rodičů, odchod jednoho z partnerů a následný nezájem
o děti, úmrtí jednoho z rodičů/opatrovníků), rodič ve výkonu trestu odnětí
svobody, rodič v léčbě závislosti – 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 pomoci, nemají odvahu žádat
atd.)
Co je projekt Pomoc sociálně slabým?
Jedná se o myšlenku adopce na dálku v českých poměrech.
Zajíček na koni má mnoho klientů z rodin, jež jsou ve finanční tísni, a stát jim
přesto nemůže v daný moment pomoci. Podporujeme tyto děti, aby se mohly
věnovat svým volnočasovým aktivitám i přesto, že se jejich rodina dostala do
sociálně a finančně tíživé situace a sama už není schopna aktivity pro ně zajistit.
Pomoc však nabízíme i pro zajištění zcela elementárních potřeb, jako jsou
platba obědů ve škole či oblečení, ale například i právní poradenství apod.
Špatná finanční 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 dítěte znamená riziko, že dítě bude
trávit volný čas nežádoucím způsobem.

Pomoc na blízko se realizuje zejména projektem Ježíškem po celý rok:
http://jezisek.zajiceknakoni.cz/
Další pomocí pro rodiny, které se dostaly do tíživé sociální situace, je
potravinová pomoc. Tato forma pomoci je v projektu novinkou a spolupráce s
Potravinovou bankou začala v červenci 2016. Potraviny jsme měli zpočátku pro
děti ze sociálně slabých rodin, které byly na letních pobytech naší organizace.
Dále jsme potravinové balíčky začali distribuovat rodinám zapojeným do
projektu Pomoc na blízko. Od září 2016 začala být potravinová pomoc
pravidelná, snažíme se dovážet potraviny 1x týdně.
Ke konci roku 2016 máme registrováno téměř 43 rodin, jimž pravidelnou či
nepravidelnou distribucí potravin pomáháme (což je pomoc celkem pro 158
osob, z toho přibližně 94 dětí), měsíčně činí potravinová pomoc kolem
40.000 Kč.

JAK DĚTEM MŮŽE POTENCIÁLNÍ DÁRCE POMOCI? Na stránkách Ježíška 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.

Klub přátel Zajíčka
Klub přátel Zajíčka, který se změnil na oficiální 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 pořádat společné akce i nad rámec
Zajíčkových projektů. Zajíček jim za to nabízí bohatý program. Chodí se do
divadel, jezdí se na výlety, pořádají se akce v kavárně AdAstra. Velkou výhodou
členství ve spolku je přednostní zápis na nejžádanější Zajíčkovy akce (např. Letní
pobyty) a případné slevy na akcích.
Rodiny si mohou společně popovídat, vyměňovat si své zkušenosti, podělit se o
své radosti i starosti. Pro mnohé rodiny s handicapovanými dětmi není
jednoduché najít program na víkend, cítí se odstrčené, rodiny v tíživé sociální
situaci zase nemají finance navíc – Zajíčkův klub je tedy pro ně vítanou
příležitostí.

Dobrovolníci
Jelikož jsme nezisková organizace, je část naší práce odváděna dobrovolníky,
kteří zde pracují ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Práce
dobrovolníků je cenná pomoc především při organizaci akcí s koňmi –
terapeutických jízd a pobytů. 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 terapeutickým koním.

Francouzština pro nejmenší
Od dubna 2010 vyučujeme hravou formou francouzštinu pro nejmenší a pro
děti s handicapy. Máme ve svých řadách i dospělou studentku s Downovým
syndromem. Základy se mohou děti učit již ve velmi útlém věku, výuka je
prokládána tvořením, malováním, zpěvem a hlavně neustálým poslechem. V
roce 2016 navštěvovaly francouzštinu dvě skupinky:
- malé děti ve věku 2 až 6 let spolu s handicapovanými – začátečníci a mírně
pokročilí,
- děti ve věku 7 až 10 let – pokročilí.
Do výuky zveme i rodilé mluvčí, díváme se na filmy, pohádky, posloucháme
písničky a učíme se je zpívat. Začátečníci se učí dle učebnice Alex et Zoe 1,
pokročilí Alex et Zoe 2.

FINANČNÍ INFORMACE
Majetek o. p. s.
Společnost v roce 2016 evidovala investiční majetek v celkové pořizovací ceně
734 231 Kč
Tuto položku tvoří:
- sanitární buňka pro potřeby letního tábořiště
- obklad výloh pro Café AdAstra
- bar, poličky pro Café AdAstra
- chlazený stůl pro Café AdAstra
- chlazený stůl pro Café AdAstra
- podpultová myčka pro Café AdAstra
- chlazený stůl pro Café AdAstra
- elektrické vařidlo pro Café AdAstra
- skleněná vitrína na dorty pro Café AdAstra

- 78.045 Kč
- 163.540 Kč
- 141.440 Kč
- 55. 599.50 Kč
- 55.599.50 Kč
- 70.543 Kč
- 61.710 Kč
- 51.304 Kč
- 56.450 Kč

Závěrečnou finanční zpráva, rozvaha a výsledovka, včetně zprávy auditora, je na
vyžádání u: Účetní a mzdová kancelář s.r.o., Sedláčkova 32, 301 00 Plzeň,
Tel: 377 221 028

HISTORIE
Rok 2004: Zajíček na koni (tehdy jako občanské sdružení) byl založen v roce
2004.
Jediným programem byly jízdy na koních pro handicapované děti, jízdy
probíhaly ve stáji v Šestajovicích u Prahy. Sdružení bylo tehdy založené pouze na
práci dobrovolníků. Dále se činnost 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 sociálně znevýhodněné děti. Pokračování provozu v Šestajovicích.
Rok 2006 – ve sdružení již působí kolem dvaceti dobrovolníků, 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 dobrovolnickou 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 rozrostly o týdenní zimní pobyt v
Alpách ve francouzském Courchevel. Vznik KPZ – Klubu přátel Zajíčka.
Rok 2009 – jeden z pěti nejsilnějších roků, co do počtu klientů a pořádaných
akcí a pobytů (společně s lety 2008, 2010 a díky Pomoci na blízko i let 2014 a
2015), pravděpodobně nejsilnější rok co do počtu klientů a pořádaných akcí a
pobytů. Přibyl letní pobyt u moře v Itálii. Nový program „Nech to koňovi“ –
organizace volnočasových aktivit pro mládež, „Školička pro nejmenší“. Získání
klubovny v Praze 9. První letní tábor 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 čarodějnic, sv. Martin, konec školního roku).
Zajíček má šest zaměstnanců (HP, DPP), dobrovolníci byli akreditováni. Jeden z
„nejaktivnějších“ roků.
Rok 2011 – opět letní (3x) i zimní (3x) integrační tábory. Letní tábory 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 zaměstnanců (DPP, HP). Také proběhla výstava fotografií,
které během Zajíčkových akcí pořídili fotografové Aneta Hnyková a Petr Vopelák.
Začátek zkušební etapy Zajíčkova projektu Kavárny – v kavárně NA SKOK a od
listopadu 2011 v Café Louvre.
Rok 2012 – pokračování v dosavadní činnosti. Rekonstrukce tábořiště v
Bučovicích. Další spolupráce s FOD Klokánek. Pokračuje spolupráce s Café
Louvre v rámci projektu Kavárna.
Rok 2013 – stejně jako v předchozím roce. Dále probíhaly úpravy tábořiště v
Bučovicích. Hledání nových sponzorů. Dle NOZ (zánik občanských sdružení)
transformace na obecně prospěšnou společnost – více o transformaci 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 pokračujeme v
činnosti občanského sdružení se stejným jménem. Zaměření na rodiny –
podpora celistvé a fungující rodiny jako prevence negativních jevů. Pokračování
projektu Kavárna (pět handicapovaných zaměstnanců), hledání prostor pro
vlastní kavárnu. Získán prostor od MČ Prahy 2. Snaha získat stavební povolení,
aby mohla být zahájena rekonstrukce.
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 Hostivaře 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 pracovní místa ze
stran handicapovaných osob, bohužel kavárna má omezenou kapacitu a ta je
prozatím naplněna. Velká pozornost se po celý rok věnuje rodinám ze sociálně
slabého prostředí (často s handicapovanými dětmi). Snažíme se nejen pomáhat
dětem, ale také dostat rodinu ze špatné rodinné situace, nabízíme pomoc s
právními či jinými úkony. Spolupracujeme s institucemi, jež v některých
případech převzaly děti do své péče. Není naším cílem pomáhat rodinám pro
pomoc samotnou, ale pro to, aby se rodina dokázala ze své situace vymanit a
být soběstačná.

ČINNOSTI USKUTEČNĚNÉ V ÚČETNÍM OBDOBÍ
Ráda bych zde uvedla popořadě vše, co Zajíček na koni v roce 2016 pořádal, co
všechno bylo uskutečněno, s kým jsme spolupracovali a jak se nám dařilo
pomáhat. Ráda bych řekla, že Zajíček na koni, o. p. s., ve spolupráci s Klubem
přátel Zajíčka na koni, o. p. s., se neustále rozrůstá. Jeho aktivity se přizpůsobují

klientům, jejichž počet se neustále zvyšuje (bohužel stále přibývá sociálně
potřebných). Protože je Zajíček na koni ztělesněním svých věrných pracovníků,
„dohodářů“, dobrovolníků a samozřejmě klientů a jelikož je veden někým, kdo
by pro jeho existenci a přežití udělal opravdu daleko více, než je obvyklé,
dovolte mi prosím, abych ho na dalších řádcích (a to i přes určitou formálnost a
vážnost, kterou výroční zpráva vyžaduje :-)) personifikovala, neboť ve své
duševní podstatě živoucí je.
„Začnu shromažďovat vzpomínky na uplynulý rok. Jako první mi vyvstává v hlavě
moje celoroční snaha zajistit děti mého projektu Pomoc na blízko – Ježíškem po
celý rok. To mi dalo opravdu hodně práce, protože dětí je hodně, je potřeba
mnohé domluvit, zorganizovat a být maximálně upřímný k dárcům. Přesto to
mám moc rád, přináší to hmatatelné výsledky, dárci hradí přímo konkrétní věci
či služby a děti žijí o trochu lepší život. Druhá věc, o kterou se celý rok starám,
jsou Jízdy na koních v naší partnerské stáji Bleu de Ciel. Zde mám vždy radost,
když vidím přátelství mezi dětmi a koňmi. Mnohdy třeba jediné přátelství těchto
dětí nebo dospělých. Naplno, opravdu hodně naplno běží i óóóbrovsky náročný,
ale neuvěřitelně smysluplný projekt Kavárna – zaměstnání pro handicapované,
nad kterým se velmi zapotím, neboť rozděluje mou osobu na dvě části – na
projekt samotný, to znamená pracující handicapovaní klienti v kavárně, a na
část komerční-podnikatelskou, protože v kavárně má být také dobře hostům a
kavárna musí prosperovat, aby přežila. A jedno bez druhého by nebylo. Kavárna
se ale stala velmi oblíbenou a to jsem rád. Mají ji rádi hosté i klienti. Zrovna nyní
jsem dostal hezké psaní od jednoho klienta, s dovolením cituji: „Ahoj, moc mě ta
práce v kavárně baví a hosté jsou spokojení, to má bejt, když jsou hosté
spokojení. Strašně moc rád mám tu práci u vás v kavárně s Esterkou a Eliášem
a Míšou, je to se všemi super v práci.“
Celoročně probíhá s radostí i francouzština pro nejmenší (i pro ty větší) a od
února dílničky v Café AdAstra.
Rád bych shrnul nyní celý rok 2016, měsíc po měsíci. Leden 2016 jsme zahájili
vernisáží Davida Černého v Café AdAstra. Při té příležitosti jsme také oslavili
narozeniny mé nejvěrnější klientky Marušky N., která je zároveň pracovnicí
kavárny. V lednu jsem v kavárně zvládl ještě jeden taneční večírek a to
charlestonový :-). A pak jsme také byli s Leuškou (to je malý koník) v rádiu (v
Českém rozhlase), abych o sobě něco pověděl. Odkloníme-li se od pražských
kulturních radovánek, můžeme se zajet podívat na Boží Dar, kde v lednu proběhl
první turnus zimního integračního pobytu.

V únoru jsem si oblíbený pobyt na Božím Daru zopakoval, tentokrát s dětmi a
jejich rodiči na druhém turnusu. Musím říct, že mám tyhle pobyty moc rád. Jsem
v úzkém kontaktu s dětmi, mám čas si popovídat s rodiči nebo s jinými
opatrovníky dětí, třeba babičkami. Je to pro všechny hezký čas a každý si na
těchto pobytech najde to své. V pražské kavárně AdAstra mezitím proběhl
karneval, připravený především pro mé klienty z projektu Pomoc sociálně
slabým. V kavárně také rád vyprávím dětem o smyslu kavárny a jejích klientech,
zvu si školy a doufám, že tím podpořím nenásilnou integraci lidí s handicapy
nejen do společnosti, ale i do myslí dětí. V únoru jsem tedy měl na návštěvě v
kavárně Montessori základní školu Andílek. A co bowling za vysvědčení, ptáte
se? Ano, moje pravidelná akce, kterou pro školní děti vždy po pololetním
vysvědčení pořádám, ani letos nechyběla. Třeba se ten bowling mým
pravidelným každoročním opakováním naučím. Děti už ho umí :-)).
V březnu jsme měli Velikonoční dílničku, na kterou jsme jeli do ZŠ praktické a ZŠ
speciální na Lužiny. Také jsme se poprvé za přijatelného počasí svezli na koních v
Hostivaři na sobotním Terapeutickém dni.

V dubnu jsem začal rovněž koňským
Terapeutickým dnem v Hostivaři, kde
na děti čekala i nová koťátka, v Café
AdAstra mezitím probíhaly různé
kulturní akce – poetické večery (např.
se studenty z English College in
Prague), hudební recitálek Děti
dětem pro děti zdravé i s handicapy –
všechny přinesly do kavárny hudbu :), a s těmi nejmenšími jsme se v
kavárně pravidelně vídávali na
dílničkách s paní učitelkou Zuzankou.
V kavárně proběhly i vzdělávací akce
– jako třeba Kurz první pomoci od
Českého červeného kříže.

V květnu nesmím zapomenout opět zmínit náš terapeutický den v Hostivaři,
který probíhá jednou měsíčně v sobotu. Přihlásit se na něj mohou jak klienti
Zajíčka, tak široká veřejnost. Ani můj klub, tedy Klub přátel Zajíčka, nezahálel.
Změnil tou dobou svůj statut na „zapsaný spolek“ a pokračoval v pořádání svých
akcí pro své klubáčky. Zároveň, protože mám pocit, že se musí žít společenským
životem (i když v reálu jsem někdy možná spíše Zajíc – bručoun a samorost), tak
jsem se tedy družil: květnu jsem byl hned na třech akcích. Účastnil jsem se trhů
chráněných dílen na Vyšehradě, jejichž organizátorem je společnost Borůvka.
Hned o týden později 21. 5. jsem se zúčastnil prvního ročníku karlínského Pivo &
Burger festivalu. A ani poslední květnová sobota 28. 5. nebyla výjimkou a na
Ratolest Festu na Náplavce jsem nemohl chybět. Zde se prezentovala hlavně
kavárna Café AdAstra a nabízela návštěvníkům festivalu výborné občerstvení –
polévku, palačinky, kávu a domácí limonádu. V Café AdAstra proběhl večírek pro
mé podporovatele, kterého se zúčastnili jak dárci, tak klienti – zaměstnanci
kavárny, kteří zde vystavovali svá díla a uvedli i hudební vystoupení.

V červnu jsem se zúčastnil nejen několika kuchařských akcí: Food revolution
day a Food festivalu v České televizi, ale měl jsem i dost práce s přípravou a
realizací konce školního roku. Oslava blížících se prázdnin se konala nejen v
Hostivaři v koňské společnosti, ale i v Café AdAstra, kde jsme slavili hudbou a
recitálkem. Nejdůležitější chvílí tohoto odpoledne bylo věnování šeku
společností EY, který předávala paní Magdalena Souček, vedoucí partnerka
společnosti EY pro region střední a jihovýchodní Evropy. Šeku na podporu
kavárny Café AdAstra a letních Zajíčkových pobytů. Všech těchto akcí se
zúčastnili jak mí klienti s handicapy, tak zdravé děti bez handicapu a
samozřejmě děti ze sociálně slabého prostředí.
V červenci a srpnu jsem jel popravdě dost naplno, až jsem z toho byl koncem
léta celý zadýchaný, ale vyplatilo se… :-). Absolvoval jsem s dětmi dohromady
šest turnusů letních pobytů. Dva integrační pobyty pro rodiny s dětmi s
mentálním a tělesným handicapem (samozřejmě též pro děti ze sociálně slabého
prostředí) a čtyři turnusy příměstských pobytů v Praze-Hostivaři. Tyto pobyty
neleží jen na mém zaječím hřbetu, organizátorem je naše spřátelená stáj,
Jezdecká akademie Bleu de Ciel, jejíž koníci celý život vozí moje, tedy Zajíčkovy
děti. Příměstské pobyty jsou integrační, jezdí na ně děti, které se přihlásí z Prahy
a okolí, často to jsou děti, které dochází v průběhu roku do stáje na výcviky. Jezdí
na ně ale právě i děti ze sociálně velmi slabého prostředí, jež se v létě nikam
jinam nedostanou. Na zaplacení příměstského pobytu na koních pro tyto děti se

shání peníze prostřednictvím mého dalšího velkého projektu Pomoc sociálně
slabým – Ježíškem po celý rok.
Na září vzpomínám také rád. Každý
den odpoledne se v Hostivaři opět
střídaly děti s různými handicapy na
terapeutických či výcvikových jízdách.
Do toho jsme slavili první narozeniny
Café AdAstra a v kavárně se, jak se
moderně říká „rozjel“ nový projekt s
názvem Pomáháme večeří, tentokrát s
Janou Duffkovou (popečeníčko.cz). Více
informací o tomto projektu naleznete
na
webu
mé
kavárny:
www.cafeadastra.cz. Zůstaneme u
kavárny, protože já se musím pochlubit
svým novým kamarádem, kterým se
stal Martin Šonka, akrobatický pilot.
Martin Šonka se stal tváří kavárny –
oslavili jsme to vernisáží jeho fotografií
v Café AdAstra, která se konala na
konci září.
V září toho bylo ještě hodně – jak to tak v září bývá :-). Zúčastnili jsme se akce
Zažít město jinak na Výtoni, zvládli jsme Terapeutický den. V Hostivaři ještě
proběhl firemní den společnosti Expedia. A hlavně – Café AdAstra oslavilo své
první narozeniny, a to obrovským dortem od našeho podporovatele Ondřeje
Slaniny! Mňam! Dokonce nás poctil svou návštěvou Honza Potměšil. To mě moc
potěšilo :-).
V říjnu nemohl chybět další Terapeutický den, zároveň se do Hostivaře opět
přijelo pomáhat, tentokrát ze společnosti ExxonMobile, která nás dlouhodobě
podporuje. Se školním rokem se stal znovu aktivní můj klub: KPZ (Klub přátel
Zajíčka) a díky naší milé spolupráci s organizací Dobré víly dětem jsme šli
společně do kina. Abych ještě více stmelil tým mých milých spolupracovníků,
odjel jsme s nimi do Velké Úpy na tzv. teambulding (nemám to slovo rád, brr...,
ale nedá se nic dělat). Společně jsme diskutovali, chodili na procházky, vařili si,
vyprávěli, řešili. Došlo k naplnění podstaty – ke stmelení kolektivu. Nebo spíše k
uvědomění si, že takovým kolektivem již jsme. Říjnové Pomáháme večeří bylo
tentokrát s Janou a Štěpánem, autory blogu Slepičárna-blog. S KPZ jsme se

vydali na muzikál Fantom Opery.
A začínala pomalu zima. V listopadu jsem nezapomněl ani na KPZ (byli jsme na
divadelní hře Na cestě a na muzikálu Ať žijí duchové – obojí bylo skvělé!!), ani na
listopadový Terapeutický den.
V prosinci, posledním měsíci roku, se už vše neslo v duchu Vánoc. Vánoční
tvoření s naší arteterapeutkou Míšou, Vánoční recitálek Děti dětem v Café
AdAstra, hvězdná výstava našich klientů v Café AdAstra, divadélko s KPZ (Šíleně
smutná princezna), francouzštinka pro nejmenší, která samozřejmě trvá po celý
rok. V Malé Hraštici proběhl Mikuláš, tedy neproběhl, ale důstojně přišel, pobyl s
dětmi a pak odešel, Bůh ví kam :-). V Hostivaři jsem pozval děti na Vánoce u
koní, které mám moc rád, protože
je každý ke mně hodný a štědrý.
Nejvíce štědří byli letos lidé, kteří
podpořili můj velký projekt
Ježíškem po celý rok. O Vánocích
se sešlo obrovské množství dárků
a peněz, které půjdu přímo na
konkrétní pomoc dětem. To bylo
ale práce s tím balením dárků! :-)
Hlavně, že se všechny dostaly do
správných dětských rukou!
Tak to jsem shrnul své vzpomínání
na rok uplynulý. Pokud já, mí
pomocnícispolupracovníci,
dárci, dobrovolníci, no prostě
všichni vydržíme, určitě bude i rok
2017 také tak hezký, naplněný a
hlavně pro děti jako splněný sen.
Váš Zajíček na koni.

PODĚKOVÁNÍ
Zvláštní poděkování
Ing. Jan Červinka

Hlavní partneři:

Partneři a dárci:

FrDo

Agilis group, s.r.o.

paní Lucie Palánová

Ing. Zuzana Wunschová

Ing. Lopata s rodinou

Drobní partneři a dárci:

Pan Karel Příbramský s rodinou
Paní Světlana Churová
Pan Jiří Dudorkin
Paní Jaroslava Zachová
Ivan a Eva Doubravovi
Culinary Art
SECOMP PLUS

Paní Ivana Brodská
Alessandro Tomaseli
Drupol, výrobní družstvo

Adopce koně:
Zaměstnanci Café Louvre

Paní Milena Pospíšilová
Paní Leona Klimešová a kolegové z práce

Jiná forma pomoci:

Boží Dar

Paní Ivona Thiry
Pan Pavel Novák

Kostel Panny Marie Sněžné

Kostel svatého Václava
Kostel svaté Ludmily

Další poděkování za spolupráci, povětšinou dlouhodobou, patří:
Jezdecké akademii Bleu de Ciel
Krajanskému spolku v Bruselu Beseda

Panu Luďkovi Svobodovi
Café Louvre, panu Silvio Spohrovi

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?
Způsobů, jak můžete přispět na činnost ZNK, je více. Finančně, materiálně i vlastní prací jako
dobrovolníci, nebo formou firemního dobrovolnictví.
- Finanční pomoc prostřednictvím sponzorského daru je možná na transparentní účet u Fio
Banky: č. ú. 2300738014/2010,
nebo dárcovskou SMS: DMS ZAJICEKDETEM na číslo 87 777 či pravidelnou dárcovskou
SMS: DMS ROK ZAJICEKDETEM na číslo 87 777
Materiální pomoc je vždy vítána, konkrétní potřeby se mění, ale vzhledem k tomu, že jsme
nezisková organizace pracující s koňmi a dětmi, tak nejčastěji potřebné vybavení a předměty
jsou:
- el. ohradník pro koně v jakémkoliv množství, typ aktuálně 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 flash (mp3), prodlužovačky, rozdvojky
- elektrické piano, varhánky
- reproduktory
- balíky bílých papírů (A3, A4)

Můžete pomoci také tím, že se stanete dobrovolníkem. Činností je spousta: vodění koní,
výtvarné či jiné činnosti s dětmi, pomoc s organizací, administrativa.
- sponzorství dítěte prostřednictvím programu Pomoc na blízko – konkrétně projektu
Ježíškem po celý rok
- Firemní dobrovolnictví – pro větší i menší firmy

KONTAKTY
Mgr. Markéta Šulcová
výkonná ředitelka o. p. s. projektová a finanční manažerka, personalistka
Tel: +420 731 009 645
Mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz
Mgr. Helena Krejčíková
předsedkyně správní rady, zástupkyně ředitelky, projektová manažerka
Tel.: +420 774 939 662
Mail: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Veronika Musilová, roz.Náměstková
členka správní rady, koordinátorka projektu Jízdy na koních Hostivař
Tel: +420 731 408 955
Mail: v.namestkova@zajiceknakoni.cz
Martin Splavec
člen správní rady
koordinátor Terapeutických dní v Hostivaři
Tel: +420 724 958 351
Mail: m.splavec@zajiceknakoni.cz
Ing. Kristýna Doležalová
členka dozorčí rady
vedoucí projektu Kavárna – zaměstnání pro handicapované
koordinátorka projektu Pomoc na blízko
Tel: +420 774 052 296
Mail: k.dolezalova@zajiceknakoni.cz
Bc. Lenka Bejčková
grantová pracovnice, fundraising
Tel.: + 420 775 231 784
Mail: l.bejckova@zajiceknakoni.cz
Bc. Lenka Mansour
vztahy s veřejností
Tel.: +420 724 662 449
Mail: l.mansour@zajiceknakoni.cz
Martina Krejčíková
hlavní provozní Café AdAstra
Tel.: +420 774 497 790
Mail: m.krejcikova@zajiceknakoni.cz
Jana Černá
provozní Café AdAstra
Tel.: +420 736 788 373
Mail: j.cerna@zajiceknakoni.cz
Mgr. Michaela Huslarová
arteterapie, dílničky
Tel.: +420 777 558 269
Mail: m.huslarova@zajiceknakoni.cz

www.zajiceknakoni.cz
www.cafeadastra.cz

