
Listopad, prosinec a leden u Zajíčka na koni

Vedle našich pravidelných, téměř tradičních ak�vit jako jsou Zimní integrační tábory, akce 
pro dobrovolníky, akce pro Klub přátel Zajíčka, ak�vity v rámci projektu Pomoc na blízko, 
atd., pro vás máme novinu: koně, kteří již řadu let vozí naše dě� s handicapy a dě� z 
Pomoci na blízko, se přestěhovali z Bučovic do Hos�vaře pod novým názvem stáje Bleu de 
Ciel. Je možné tedy navštěvovat koně tam, docházet na pravidelné terapeu�cké jízdy či na 
výcviky anebo se přijet podívat na nějakou ze Zajíčkových akcí. (více informací o akcích na: 
h�p://www.zajiceknakoni.cz/cs/kalendar)
Nabízíme zde přehled událos� posledního čtvrtle� Zajíčkova roku – listopadu, prosince a 
ledna. 

LISTOPAD

Listopad začal kulturou. Klub přátel Zajíčka a přidružení dobrovolníci navš�vili Švandovo 
divadlo, ve kterém se ten večer hrálo představení „Kdo je tady ředitel?“ Vynikající Michal 
Dlouhý v hlavní roli, stejně tak jako ostatní 
herci, nás uchvá�li svým hereckým uměním. 
Děkujeme. 
Po kultuře trocha boje. Sice to neodpovídá 
filozofii Zajíčka, ale za odměnu 
dobrovolníkům zařídil Mar�n Splavec 
souboj v paintballu.  Takže, kdo měl v sobě 
nahromaděný vztek či přebytečnou energii, 
tak si to mohl vybít .

V listopadu jsme také vy�skli nové pohlednice. Na pohlednicích jsou buď obrázky 
malované dětmi s handicapy nebo fotografie dě� s koňmi, ale také různé návody, recepty 
apod. 

Z kraje listopadu se Zajíček a jeho „kavárníci“ rozloučili s prostředím Café Louvre, kde z 
provozních důvodů již nemohou vypomáhat. Spolupráce s Café Louvre samozřejmě 
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pokračuje dál – při budování naší vlastní kavárny máme v kavárně Louvre své poradce a 
podporovatele. Ještě jednou všem z Louvru děkujeme za krásnou a mimořádnou 
spolupráci, především panu Sylviu Spohrovi. 
I přestože se spolupráce v kavárně ukončila, naši pracovníci nezahálí. Snažíme se, aby 
nevypadli z praxe. V době této „pracovní pauzy“ pořádáme různé vzdělávací akce jako 
návštěvy muzeí (např. muzeum kávy, návštěva vinice apod.). Dále společně pořádáme kurzy 
vaření… ostatně podívejte se sami, co jsme vše s našimi „kavárníky“ zažili - 
h�p://www.zajiceknakoni.cz/cs/kavarna

Koncem listopadu se rozjel naplno Ježíšek pro dě� z Pomoci na blízko a vůbec pro všechny 
dě�, jejichž rodiče si nemohou dovolit splnit toužebná přání svých dě� k Vánocům.  
Přihlásilo se neuvěřitelné množství podporovatelů. Pořídili všem dětem všechny dárky a 
uhradili spoustě z nich i prak�cké věci jako obědy ve školách, školy v přírodě, kroužky apod. 
Tento projekt pokračuje celoročně, více na webových stránkách: 
h�p://jezisek.zajiceknakoni.cz

A jak Ježíšek dopadl? Děkujeme všem, co se zúčastnili!!!
ź Pomohli jste 111 opravdu potřebným dětem. Z toho 32 dě� dostalo i finance (na školy 

v přírodě a jiné pobyty, na obědy, na úhradu školného, na léky, na zájmové kroužky 
apod…) 

ź Finančních dárků bylo dohromady 105!!!
ź A Ježíšci rozdali dětem pod stromeček dohromady 581 dárků!!! 
ź Dětské tvářičky rozveselilo prostřednictvím předaných dárků 303 Ježíšků a každému z 

nich patří velké díky!
ź Ježíšci byli z celé České Republiky, ale i z celého světa… (dárky či finanční prostředky 

dorazily např. z Anglie, Německa, Ruska, Ukrajiny, Francie, USA a z dalších zemí).

16. listopadu se odehrála naše pravidelná, téměř již tradiční akce Svatý Mar�n na bílém 
koni ve Vo�cích. Odpoledne a navečer bylo na náměs� dě� jako sme�. Malovalo se, 
vyrábělo, jezdilo na koních a čekalo se na příjezd svatého Mar�na. Všichni se nakonec 
dočkali. ツ
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Koncem listopadu jsme byli opět v divadle a to na představení Vidím nevidím. Je to krásná 
hra o nevidomé holčičce. 
Díky moc Mar�ně Krejčíkové za všechny akce, které pro nás, pro naše KPZ pořádá! Zajíček je 
díky ní duševně bohatší, a �m i fyzicky zdráv ツ !!!

PROSINEC

A začíná skutečná zima. Alespoň ta kalendářní. Vydali jsme se s klienty na Boží dar na 
prodloužený víkend. Samozřejmě s čertem a 
Mikulášem za zády, jelikož byl jejich čas. Takže byla 
veliká, převeliká nadílka. 

Velká Mikulášská v Malé Hraš�ci u paní Kortánové. 
Také již tradiční akce, za kterou vděčíme milé paní 
Kortánové, majitelce Pekařství a cukrářství Stáňa a 
Penzionu u Kapličky, kde toto krásné odpoledne 
pokaždé probíhá. Po výborném obědě byla Mikulášská 
nadílka spojená s krásnou odpolední akcí. Děkujeme 
Vám paní Kortánová! Nejkrásnější pro dě�, hlavně pro 
ty s handicapem, je, když se, jak ptáci, vrací stále na 
stejná místa, kde to mají rády ツ



V prosinci jsme také zajeli na pravidelnou dílničku za 
Míšou Huslarovou, kde jsme si vyrobili krásné ozdoby na 
stromeček, náušnice, přáníčka, no prostě všechny ty milé 
věci, které člověka v předvánočním čase obklopují. 

V prosinci jsme několika akcemi dokončili naši celoroční 
práci s dobrovolníky, a úspěšně tak završili jejich přípravu 
na příš� rok práce. O víkendu 6. a 7. 12. jsme se sešli ke 
dvoudenní supervizi, kterou jsme zakončili ještě 
celodenním setkáním 14.12. Všechny 3 sezení supervize již 
tradičně vedl osvědčený supervizor Honza Dolínek. Na 
konci prosince jsme pak zrealizovali dvoudenní seminář 
Psychologie pro dobrovolníky - práce s dětmi z rizikového 
prostředí. Seminář, který vedla Ing. Mgr. Marie Nováková, 
uvedl naše dobrovolníky do dané problema�ky a navíc 
velmi efek�vně zúročil jejich zkušenos�.

Nezapomněli jsme ani na zábavu pro dobrovolníky, kteří se opět po roce sešli v Café Louvre 
na „Vánočním kulečníku“ – někdo si přišel skutečně zahrát, někdo si přišel popovídat s 
tágem v ruce ツ, každopádně každý podle své libos� a schopnos� ツ

Aby těch Vánočních akcí nebylo málo, tak je tu ještě milá akce od KPZ: Vánoce s Choreou 
Bohemicou, na kterou šli jak dobrovolníci Zajíčka, tak dě� s Pomoci na blízko. 

Zde je kousek z dopisů od našich klientů: 

"líbilo se nám moc :-) a všem, dětem i manželovi. Musím říct, že jsme na Choree byli s Vámi 
poprvé a fakt velké nadšení. Pokud bude možnost, příš� Vánoce zopakujeme, buď a to moc 
rádi s vámi nebo i soukromě sami :-) Ještě jednou moc děkujeme za vstupenky a do nového 
roku vám všem přejeme jen to dobré, pevné zdraví všem rodinám ze Zajíčka a hodně 
úspěchů ve vaší práci, mějte se krásně, zdravíme Eliška a spol."

Tím nejkrásnějším 
vyvrcholením předvánoční 
atmosféry byly Vánoce u koní v 
Bučovicích. Koníci jakoby čekali 
na dě� (a samozřejmě na 
pamlsky, které jim přinesou)! 
Pro některé dě� z Pomoci na 
blízko, to byl jeden z mála 
výletů nebo možná jediný, který 
za dlouhou dobu absolvovaly. 
Děkujeme sponzorům, kteří jim 
zapla�li cestu.



LEDEN

Sešel se rok s rokem a přišel leden. Pro dobrovolníky jsme připravili krásný víkend na Božím 
Daru, jako odměnu za jejich celoroční péči o dě� a o koně a o vše ostatní, co je v Zajíčku 
potřeba ツ

V druhé polovině ledna čekala školáky odměna za blížící se vysvědčení  - sešli jsme se 
všichni na bowlingu na Černém Mostě. Hráli � největší i � nejmenším, co sotva uzvedli 
kouli. 

Pokud se chcete stát členem Klubu přátel Zajíčka, kontaktujte Mar�nu Krejčíkovou: 
m.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Výhody členství Klubu přátel Zajíčka:

ź pozvání na akce, které jsou pouze pro členy klubu
ź včasná informace o konání akce pro všechny a jejich přednostní zápis
ź slevy na akce KPZ 
ź cenové výhody pro členy 
ź přístup k neocenitelným informacím získaných z časopisu d-test (informace o službách či 

spotřebním zboží, které byste rádi využili, nebo se o nich dozvěděli více, poskytneme 
zájemcům)

ź půjčujeme: horská kola, stany, kostýmy a také knihy z naší knihovničky

Děkujeme opět všem, kteří se podílí na našich projektech. Velice si vážíme 
jakékoliv formy pomoci, srdečně děkujeme těm, kteří nás podporují 
pravidelně a umožňují �m klientům to, že svou milovanou činnost mohou též 
dělat pravidelně.


