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Vážení a milí přátelé Zajíčka na 
koni,

někdy se nám může zdát, že se nic 
nedaří: že zima je příliš krutá, doléhá 
na nás finanční krize, že je pracovně 
náročný měsíc, silnice jsou v hroz-
ném stavu, do důchodu se jde až po 
důchodu,… Opravdu bylo by na co si 
stěžovat. Ale když jsme blízko dětí a 
koní, na tyto věci naštěstí zapomíná-
me. Už jenom proto, že našich dětí 
a koní se tyto problémy ani zdaleka 
nedotýkají. A troufám si tvrdit, že ješ-
tě někoho ne - našich dobrovolníků. 
Pomáhají se stejným nasazením, ne-
li s ještě větším, než předtím. Jestliže 
má Zajíček na někoho opravdu štěs-
tí, tak jsou to dobrovolníci. Motivace, 
proč se někdo stane dobrovolníkem, 
může být různá. Je jím ryzí potře-
ba pomáhat spojená často s osobní 
motivací: práce s koňmi, jízdy na ko-
ních, možnost seberealizace, získá-
ní nových přátel a třeba určitý pocit 
soudržnosti v kolektivu. A dokonce 
se takovému dobrovolníkovi může 
stát, že zjistí, že to, co dělá, najednou ke svému životu potřebuje. Že všechny ty děti, jejich 
rodiče, koně, příroda, přátelé kolem něj se stanou nedílnou součástí jeho života. Nejlepší 
stadium, do kterého může dobrovolník dospět je, když má pocit, že nepřináší žádnou oběť. 
Proto nepřeháním, když tvrdím, že souznění dětí, koní a dobrovolníků přináší skutečnou 
radost. 

 
Představuji vám další, v pořadí třetí číslo našeho časopisu, které v rámci našich progra-

mů uvede právě projekt Dobrovolnictví. Seznámíte se s dalším z našich koní, tentokráte se 
Zuzankou. V rozhovoru vám představíme slečnu Danielu Kostkovou.Pozveme vás na jízdy 
na koních, na víkendové pobyty a na letní tábor a podrobně vám představíme již probíhající 
projekt pro maminky.

Helena Krejčíková 
šéfredaktorka časopisu

Poznámka autora: pod pojmem dobrovolníci jsou myšleny samozřejmě i dobrovolnice. Omlouvám se těm, 
kterých by se to případně dotklo. 
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Děkujeme Vám, 
že nám pomáháte pomáhat potřebným 

i v novém roce 2010!

panu Pavlu Jelínkovi, rodině Lopatových, panu Karlu Příbramskému

MUDr. Luďku Svobodovi
kostelu Panny Marie Sněžné na Novém Městě

kostelu svaté Ludmily na Vinohradech
kostelu svatého Antonína v Holešovicích
kostelu svatého Václava ve Vršovicích
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Partneři a dárci: 

Drobným partnerům a dárcům: 

Dále děkujeme

Jiná forma pomoci: 

Hlavní partneři a dárci: 

Bubu games
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ZAJÍČKůV LEDEN A ÚNOR
Leden bílý, pole sílí.

Lednové počasí bylo jako stvo-
řené pro pobyt na horách. Zajíček 
neváhal a druhý lednový víkend 
odjel se svými dobrovolníky na 
Boží Dar. Víkend se moc, moc po-
vedl, byl ve znamení zimních ra-
dovánek a zároveň odpočinku pro 
všechny zúčastněné. 

Ti, na které se nedostalo, nebo 
nemohli jet, odjeli se Zajíčkem  
o dva týdny později na Šumavu na 
Zámek v Hojsově Stráži. Krásná, 
zasněžená krajina, lyžování na 
Špičáku,  sáňkování před Zámeč-
kem bylo to pravé nejen pro děti, 
ale i pro dospělé. Doufáme, že si dobrovolníci pobyt na horách užili a těšíme se na další 
dobrovolnický pobyt v květnu. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách. 

27. ledna se dobrovolníci setkali v divadle Gong na koncertě Karla Plíhala.

Klub přátel Zajíčka na koni využil lednové sněhové nadílky pro Tvořivou dílničku na sně-
hu. Jak říká Ivanka, naše koordinátorka KPZ, „Když v Praze napadne sníh….“ a já doplňuji: 
„ je krásné dokonce i v městě být.“

Hned tři dny na to, 18. 1., se členové KPZ sešli zase na dílničku, tentokráte s Míšou, a už 
ne na sněhu, ale v klubovně, kde se při tvorbě šperků a malování obrázků vyrobilo krmítko 
pro ptáčky, které děti s rodiči pověsili i s nadílkou před klubovnu, aby nakrmili ptáčky, mož-
ná budoucí ptačí členy klubu. 

28. ledna si děti se svými rodiči šli zahrát bowling. Děti to dostaly za odměnu, jelikož toho 
dne bylo vysvědčení. Jejich nadšení z objevení nové hry nebralo konce. Některé bowlingo-
vou kouli stěží unesly, jiné porážely figurky raz dva. Takže školáci, zase v červnu!        

V další dílničce s Míšou, která proběhla 1. 2. se dodělávaly šperky z minula a pomalu se 
začaly připravovat různé „jarní“ výrobky.

11. 2. navštívil Klub přátel Zajíčka keramickou dílnu Eliáš http://www.dilnaelias.cz. Tato 
dílna funguje  pro klienty od 18-ti let. Dopoledne probíhají práce v dílně a odpoledne je vě-
nované terapiím. KPZ touto návštěvou myslí na naše odrůstající klienty.

Zatím poslední „klubáckou“ akcí byl zimní výlet kolem Vltavy. Děti se s radostí věnovaly 
krmení opeřenců, kteří se kolem těchto vod pohybují. Procházka pokračovala výstupem na 
Vyšehrad, kde na všechny čekal krásný výhled na zasněženou Prahu.     

V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
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občanské sdružení 
Zajíček na koni

www.zajiceknakoni.cz

Letní integrační tábory s jízdami na koních
jak žijí

„Ti nejmenší mezi námi“
I. turnus:

Poslův Mlýn - Doksy
31.7.- 8.8. 2010

bezbariérové ubytování
speciálně upravený areál

koně jednou denně...
cena od 1500,- Kč/osoba/týden

(ubytování, plná penze, program)

II. turnus:

BučovIce u votIc
14. – 21. 8. 2010

ubytování táborového typu ve stanech
koně dvakrát denně

Cena: od 1000,- Kč/osoba/týden
(ubytování, plná penze, program)

Každým turnusem nás provede několik známých postaviček našich nejmenších kamarádů: Včelka 
Mája, Broučci, Včelí medvídci.... a naučí nás nejen mít ty maličké rádi, ale i mnoho her, písniček,  
a i mnohem více....to vše v rámci terapie jízdou na koni, arteterapie, muzikoterapie, sportovních her, 
táborových her....

Krásné, ale také speciálně vybavené prostředí Poslova Mlýna a malebné prostředí Bučovic umožní 
nezapomenutelný pobyt dětem zdravým, ale především dětem s handicapy a jejich rodinám, dětem  
z uprchlických táborů a dětem z dětských domovů...

Každý den, když neprší, jezdíme na koních. Každý den máme mnoho krásné práce, nikdo se nikdy 
nenudí....

Na těžce handicapované děti čekají mj. masáže a další doprovodný program.
Rodiny se zdravými dětmi jsou vřele vítány! Program je sestaven tak, že zabaví zcela každého :) 

občanské sdružení Zajíček na koni
www.zajiceknakoni.cz

info a přihlášky: Markéta Šulcová, tel: 731 009 645, m.sulcova@zajiceknakoni.cz
Hledáme dobrovolníky k dětem a ke koním. Hledáme sponzory táborů.

Letní integrační tábory s jízdami na koních
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 O DOBROVOLNIcTVÍ 
U O. S. ZAJÍČEK NA KONI

Dobrovolnická práce je – jak název napo-
vídá – práce, kterou chce člověk dělat sám 
od sebe a nečeká za to finanční ohodnoce-
ní, protože hlavní „odměnou“ je dobrý pocit 
z vykonané práce, ať už se to týká jakéhoko-
liv druhu činnosti. Kvůli tomu to člověk vět-
šinou dělá, pomoc blízkým i cizím se totiž 
odměňuje sama a kdo chce, ten to vidí, ať je 
rozsah práce jakkoliv nepatrný. 

Dobrovolně se dá dělat  téměř cokoliv. 
U Zajíčka na koni je to hlavně práce kolem 
koní, asistence u handicapovaných dětí 
a různé další věci při organizaci našich akcí, 
pořádaných většinou pro děti. A od té doby, 
co jsou koníci na statku v Bučovicích, je 
spousta práce i tam. Práce je tam příjem-
nější už samotným prostředím – příroda, klid 
a krásné okolí. 

Co nás k práci motivuje? Krom již zmí-
něného dobrého pocitu ze samotné činnosti 
je to práce v kolektivu lidí se stejnými, nebo 

podobnými zájmy (koně, děti, příroda). Možnost být blízko u koní (všichni máme rádi koně), 
většina dobrovolnic a dobrovolníků to dělá právě kvůli koním. Lidé u zajíčka, to je skupina 
skvělých lidí, nějaké vnitřní konflikty tady nejsou, všichni se máme rádi a dobře spolu vychá-
zíme. Když se náhodou o něčem diskutuje o trochu živěji a trochu přísnějším tónem, tak je 
to jen pro dobro sdružení a v zájmu další práce. Ale tak je to asi i jinde. Jinak jsme všichni 
kamarádi, funkce jako předsedkyně, místopředsedkyně, tajemnice a další u Zajíčka sice 
jsou (a mají víc práce a větší zodpovědnost), ale pořád to funguje jako to kamarádství, ne 
jako nějaký striktní model nadřízený – podřízený (jsme přece neziskovka a ne firma). Mar-
kéta (Šulcová) je pro nás prostě Markéta, neříkáme jí „paní předsedkyně.“ 

Přesto všechno, že je to fajn a dobrý pocit z práce a dalších věcí, je to pořád práce, kte-
rou člověk dělá většinou zadarmo a ze své dobré vůle (od toho je to vlastně dobrovolník). 
Proto je u Zajíčka spousta příležitostí jak získat motivaci k další práci a ještě víc se „sžít“ 
s ostatními dobrovolníky. Teď v zimě to byly dva víkendy na horách (oba se moc vydaři-
ly), na jaře to budou pobyty v na statku Bučovicích. Po celý rok jsou tu různé večerní akce 
(prostě hospoda, nebo jiná zábava). A jedna z nejdůležitějších věcí – jízdy na koních pro 
dobrovolníky, jmenujeme se přece Zajíček na koni, hlavní náplň činnosti jsou koně. Proto 
mají dobrovolníci možnost, jízd na koních, i pravidelně.
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O dobrovolnické práci by se asi dalo psát hodně, jak obecně, tak konkrétně u Zajíčka. 
Teď budu mluvit (spíš psát) za sebe, ale myslím, že i za ostatní dobrovolníky ze Zajíčka: 

ta práce nás baví, děláme to rádi, je to už víc než jen, že přijedeme, něco uděláme a odje-
deme. Už jsme skupina stejných lidí, stejně nadšených, svým způsobem stejně postižených. 
Trávíme společně čas a bavíme se. Zajíček na koni je hezkou součástí našeho života, pro 
někoho jen zpestření, pro někoho hlubší smysl, ale pro všechny přínos. 

A nakonec abychom neodradili ty, kteří by měli zájem se k nám připojit. To, že jsme dobrá 
a „stmelená banda“ lidí, co se dobře zná, neznamená, že jsme uzavřený kruh lidí. Naopak, 
rádi mezi sebou uvítáme podobné (no ale klidně i rozdílné, když je to bude bavit) lidi v pod-
statě jakéhokoliv věku. V poslední době zjišťujeme, že na některé programy nás je docela 
málo, takže opravdu rádi uvidíme nové tváře. Pro lidi, které dobrovolnictví zajímá a mají rádi 
koně a děti a myslí si, že by je to bavilo, stačí snad jen dodat - stojí to za to.

  Martin 
koordinátor dobrovolníků
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PřIHLášKA DOBROVOLNÍKA
do občanského sdružení Zajíček na koni

Chceš se stát dobrovolnicí, nebo dob-
rovolníkem u našeho sdružení? Budeš mít 
možnost účastnit se našich akcí, plánovat je 
s námi a pomáhat na nich.

Také pořádáme tábory a různé pobyty, 
akce pro dobrovolníky atd. Ale hlavně zažiješ 
spoustu legrace, mnoho věcí se naučíš a bu-
deš mít dobrý pocit, že děláš smysluplnou věc 
a užitečně pomáháš. Čeká tě práce s dětmi, 

u koní, ve městě a často v přírodě…
Poznáš, že mít nějaký handicap, nezname-

ná nic špatnýho nebo divnýho… 
Více informací máme na stránkách:

www.zajiceknakoni.cz 

Stačí vyplnit pár věcí (ty šedé nemusíš) pak to dole odstřihnout a poslat na adresu:
Martin Splavec, Dritenská 1266, Praha 9, 198 00



Jméno a příjmení ………………………………………………………………............................

zkušenosti – pokud máš, např. s koňmi, nebo s dětmi (když nemáš tak nevadí, u Zajíčka se 
leccos naučíš) ……………………………………………………...............................................

co Tě baví (zájmy, atd.) ………………………………………………..........................………...

e-mail …………………………………….........…     telefon………………….....................

adresa trvalého bydliště …………………………………………………........................……….

rok narození…………............... škola, nebo zaměstnání …………....……………..............

Prohlašuji, že nemám záznam v rejstříku trestů a že v současné době proti mně není vede-
no trestní řízení. 

   datum……….…… a podpis (Tvůj ) ……………………..…………..
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celoročně nabízíme na statku
v Bučovicích u Votic

JÍZDY NA KONÍcH
pro handicapované děti zdarma, 

ostatní za malý příspěvek na koně

InDIvIDuální JízDy
vození na koních, projížďky, mazlící terapie 

 - dle individuálních potřeb klienta. 
Přihlášení a info: 

Veronika Náměstková: 732 978 271

skuPInové JízDy
výchovně vzdělávací „Ekoprojekt“ pro MŠ, 

ZŠ, ZŠ speciální a praktické, DD aj., spojený 
s ježděním na konících. Po dohodě můžeme 
s celým programem i s koníky přijet za vámi. 

Přihlášení a info: 
Mgr. Bohuslava Náměstková:  732 978 271

víkenDy v seDle
23.-25. duben, 7.–9. květen, 11.–13. červen 2010

pátek - neděle
jízdy na koních, (3x za víkend) a další doprovodný 

program: ekologie, arteterapie, sportovní hry, muziko-
terapie, večerní táborák. Ubytování ve stanech  

(k dispozici zdarma), strava vlastní. Rodiny s dětmi 
s handicapy zdarma, rodiny se  zdravými dětmi:

500,-/osoba/celý víkend. 
Přihlášení a info: Markéta Šulcová: 731 009 645      

neděle 
nedělní jízdy + doprovodný program. 

Přihlášení a info: Ivana Hoffmannová: 739 466 232

občanské sdružení zajíček na koni, Doležalova 1045, Praha 9
www.zajiceknakoni.cz, tel: 731 009 645

partnerství pro program – stáj Artuš, Bučovice 19, Votice



ZAJÍČEK NA KONI * ROČNÍK 2 * ÚNOR 2010 * ČÍSLO 1

10

Zajíček na koni v minulém čísle uvedl projekt „Můj profesní život má handicap, já přesto 
pracuji. “ Nyní představujeme projekt v celém jeho znění. Realizace projektu již probíhá 
a my touto cestou přejeme všem maminkám, aby pro ně byly semináře velkým přínosem . 
Dodáváme, že do budoucna Zajíček na koni plánuje seminář Červeného kříže „ První po-
moc u dětí“ a cvičení pilates. 

Hlavní partneři projektu:

Můj profesní život má handicap, já přesto pracuji.
Projekt o.s. Zajíček na koni (www.zajiceknakoni.cz) pro maminky dlouhodobě pečující 

o dítě s handicapem.

Cíl projektu a ukazatele:
 Podpora vstupu znevýhodněných osob na pracovní trh za pomoci široké a důmyslně 
řešené škály kurzů a seminářů. Motivace a rekvalifikace dobrovolníků o.s.

Cílem nového projektu o.s. Zajíček na koni, nazvaného „Můj profesní život má han-
dicap, já přesto pracuji“, je podpora vstupu znevýhodněných osob na pracovní trh 
za pomoci široké, důmyslně řešené škály kurzů a seminářů. Většinou se jedná  
o rodiny velice sociálně slabé (opuštěné matky s dětmi s handicapy), které si nemo-
hou dovolit finančně náročné kurzy, neboť žijí na hranici životního minima, mají pro-
blém s hlídáním svých dětí po dobu trvání kurzu a celkově žijí „ve vakuu“ celodenní 
péče o dítě/děti s handicapem.
O. s. chce dosáhnout zlepšení těchto rodičů po fyzické i psychické stránce a v rámci 
možností i jejich zapojení na pracovní trh. „Situací unaveným rodičům“ se tak zvýší 
sebevědomí, budou silnější po zdravotní i finanční stránce a tak prospěšnější nejen 
svým dětem, ale i celé společnosti.

DÍLČÍ CÍLE, VÝSTUPY A NÁSTROJE K DOSAŽENÍ CÍLE PROJEKTU:
•  Poskytnout potřebný podnět pro další vzdělávání osob z cílových skupin
•  Vyhledat a zrealizovat vhodné semináře, školení a kurzy pro účastníky: PC, jazyky,  
 psychologie, typologie osobnosti, jiné dle potřeby klientů
•  Zaměstnat na vhodné pozice – lektor/lektorka semináře, který je součástí toho  
 projektu, osobu z cílové skupiny: přínos – uplatnění, obohacení zkušeností, přínos  
 do CV, možnost výdělku
•  Motivovat k / naučit osoby z cílových skupin si samostatně hledat pracovní příležitosti
•  Poskytovat  přiměřené prostředí pro růst maminek handicapovaných dětí - dobrovol-
níků*o.s. a motivovat je: supervize, semináře, akce pro dobrovolníky a pracovníky o.s.

*maminka, která není účastna celkové činnosti jen jako klient, ale zapojuje se  aktivně jako dobrovol-
nice



ZAJÍČEK NA KONI * ROČNÍK 2 * ÚNOR 2010 * ČÍSLO 1

11

Cílové skupiny projektu: 

Lokalita: Praha a střední Čechy
1. skupina: osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny:
- rozvedené, opuštěné a svobodné matky/otcové/jiní rodinní příslušníci pečující o dítě 
s handicapem
- matky pečující o dítě/osobu s handicapem
- otcové pečující o dítě/osobu s handicapem
více znevýhodněné osoby pečující o dítě/ děti do 10ti let věku:
 - samoživitelky/samoživitelé jednoho či více dětí do 10ti let věku 
Doplňkově: (pouze v případě volných míst) – matky/otcové na či po rodičovské 
dovolené bez dalšího znevýhodnění.
2. skupina: dobrovolníci, brigádníci a pracovníci o.s. mající spojitost se skupinou 1.

Časové ohraničení a aktivity k dosažení cíle:

Start projektu: říjen 2009    Doba trvání projektu: 24 měsíců
I. etapa
Říjen – prosinec: zprovoznění Komunikačního centra (grant Praha 9 a ČSOB)
Říjen – osoby cílové skupiny 1: schůzka zapsaných účastníků kurzů – sestavení prv-
ního běhu semináře
Listopad - osoby cílové skupiny 2: 1. supervize
II. etapa
Leden – červen – první běh semináře „jaro/léto“: 
 A) osoby cílové skupiny 1:
 leden až březen: základní školení počítačů 
• pondělky v období 15.1. – 15.2., místo konání každého semináře bude zasláno 
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účastníkům emailem, nejčastěji KC Zajíček na koni                         
• lektor: Daniela Turková, maminka dobrovolnice, forma: DPP
• (hrazeno ze sponzorských darů ZCH)
duben: Psychologie: Podpora pečujícím 
• 17.4. 2010, místo konání Salon Artemiss, Nitranská 14, Praha 2
• Lektor: Jaroslava Beránková, centrum Beránek (www.centrumberanek.wz.cz) 
• (hrazeno: grant ČSOB)
• Pro tento seminář je počítáno s návazným seminářem: Podpora pečujícím a pracují-
cím.
duben: typologie osobnosti
• 17.4. 2010, místo konání: Salon Artemis, Nitranská 14, Praha 2
• Lektoři: Blanka Pešková a Soňa Šestáková
• (hrazeno: grant ČSOB)
Připravujeme: První pomoc u dětí – květen 2010 

Nabídka seminářů III. etapy druhého běhu semináře bude reagovat na vývoj úrovně 
cílových skupin a na finanční možnosti sdružení. (Budeme žádat další podpory)

 B) osoby cílové skupiny 2: supervize a semináře.  SUPERVIZOR: Lucian Kantor
 Supervize: listopad 2009, leden 2010, únor 2010 a dále dle potřeby…
 (hrazeno: ČSOB, dar ZCH. Budeme žádat další granty)

Doplňkové služby:

• hlídání dětí během seminářů, kurzů a supervizí 
• hlídání dětí během pracovních pohovorů uchazečů evidovaných na ÚP 
• konzultace s psychologem
• hlídání dětí během konzultací zprostředkovaných o.s.
• individuální semináře pro profesní růst osob z cílové skupiny 4: za věrnostních pod-
mínek kandidáta:  minimálně  2 roky práce dobrovolníka/ 1 rok práce na smlouvu, či 
jejich kombinace
• příplatek či hrazení dopravy na aktivity pro osoby na sociálním minimu

Výstupy kontroly:

- docházkové listy supervize
- docházkové listy seminářů
- hodnocení supervizora
- hodnocení lektorů seminářů
- na závěr etapy seminářů Jaro/ léto 2010 – zpětnovazební dotazníky účastníků
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Jak jsme přišli k Zuzance…  
nebo Zuzanka k nám?

aneb nejvtipnější koupě 

Představme si léto…  krásnou 
modrou oblohu, sluníčko.. a louku.. 
na té louce se sešel náš první jezdec-
ký pobyt, bylo to v červenci, v Kosově 
Hoře roku 2005. Pozvali jsme pár dětí 
našich známých, aby přijely na týden 
ke koním, a kupodivu přijely všechny, 
které jsme zvali. Seděla jsem v kru-
hu osmi dětí a koukala jsem jak ony 
koukají na mě a čekají co jim řeknu… 
a já věděla, že jich je o dvě víc.. měla 
jsem 3 koně a potřebovala jsem 4 .. 
,,Mamí, mamí, mamí potřebujeme 
koně´´! 

Sedli jsme s Jurkou k časopisu 
Fauna a našli jsme inzerát na poníka: 
bílý poník, 130cm kvh, hodný, neko-
pe, nekouše.. stačilo nám to, na inze-
rát jsme okamžitě zavolali, telefon zvedl velice zvláštní pán, který nám řekl, že druhý den 
přijet můžeme, ať mu ještě v sedm ráno zavoláme.

V 7.00h ráno druhého dne jsme seděli v autě a volali pánovi. ,,Ano přijeďte,´´ tak jsme se 
vydali na 170km dlouhou cestu, dojeli do malé vesnice. Najít ,,stáje´´ nebyl takový problém. 
Problém byl v tom, že stáje byly velice ,,pofidérní´´ koně špinaví, nenakrmení, nevykydaní, 
hubení. Pán, s očividným nezájmem o nás, řekl: ,, Támhle stojí,´´ máchl rukou kamsi.  ,, 
Dlouho se na ní nejezdilo, tak si jí vemte, budu támhle na poli, tak mi přijďte říct, ale pohněte 
sebou, odpoledne mám další zájemce´´ a odešel. Nezbylo nám nic jiného než projít chatrné 
dřevostavby a najít bílého poníka. Naštěstí tam stál jen jeden. Pak jsme potkali paní, která 
nám půjčila jakési sedlo a nějakou uzdečku. Poník Zuzka vypadal hodně malý, chtěla jsem 
okamžitě odjet, ale Jurka řekl, že se na ní alespoň podíváme. Po vytažení z hnoje už tak 
malá nevypadala. Byla krásně stavěná a opravdu vypadala jako hezký kůň. Nasedlala jsem 
jí a vyrazila do neznáma, naprosto spoléhajíc na Zuzanku pode mnou. Chovala se slušně. 
Jen nechtěla postát (to jí zůstalo doteď). Tak jsme volali mámě ,, Mamí, je hezká, hodná, ale 
neumí postát. Co máme dělat?´´ ,,Tak jí přivezte a uvidíme.´´ 

SERIáL O KONÍcH  
DÍL TřETÍ: ZUZANKA
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Šli jsme tedy za oním pánem 
a že tedy koníka koupíme, ale 
nepočítali jsme s tím tak narych-
lo (většinou jsme za každým 
koníkem jeli třeba třikrát) a ne-
máme tedy s sebou peníze. Pán 
řekl, že to není žádný problém, 
že tam má pána, který Zuzku 
odveze, jemu pak dáme u nás 
peníze. Řekla jsem tedy páno-
vi, že půjdeme napsat smlou-
vu. ,,Jakou smlouvu?´´ ,,No, na 
to, že nám Zuzku prodáváte.´´ 
„Haha, no tak si ňákou napište, 
ale nepište tam, že máte právo 
mi jí vrátit, buď jí chcete nebo 
ne.´´  ,,No, dobře a očkovací prů-
kaz??“ ,,Hahá hahá slečno, tak 
očkovací průkaz byste chtěla?´´ 
Vytáhl z ohavného stolu prázdný 
očkovací průkaz, napsal na něj 
Zuzka a podal nám ho. Dobře.

Jeli jsme tedy s malým bílým 
poníkem bez papírů domů. Vola-
li jsme našemu panu veterináři, 
který pak čekal u stáje a hned, 
jak jsme Zuzanku přivezli, tak jí 
naočkoval  a odebral jí krev.

Zuzička se projevila jako opravdu vzorný poník. Nechala se objímat osmi dětmi, dvě-
ma vedoucíma, dvěma dospělákama a jedním Downečkem – Maříkem Džásiměgem. Hned 
druhý den se zapojila do provozu pobytu, zatím jen v kroku, po pár dnech, kdy mohla začít 
po očkování plně pracovat, vůbec neprotestovala a jako kdyby se u nás narodila, jezdila 
s dětmi od rána do odpoledne.

Dodnes nikdo neví, kolik je Zuzance let, a o tom, jak jsme to zjišťovali, si povíme u někte-
rého z našich letních táboráků  

Zuzanka během pěti let, které u nás strávila, stihla mimo první etapy všechny Šesta-
jovické měsíce, byla dvakrát v Koutu na Šumavě na táboře, zúčastnila se mnoha závodů 
a Hubertovských jízd..

Mimo to vozila i naši nejstarší jezdkyni, moji babičku, které v době, kdy sedla poprvé na 
koně, na Zuzanku, bylo 83 let. 

Verča
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Přinášíme vám rozhovor s Danielou Kostkovou, dlouholetou 
klientkou Zajíčka na koni. 
1. Danielo, jak jsi se dozvěděla o občanském 
sdružení Zajíček na koni?
Bydlím v Paprsku v Petrovicích a tam jsem 
se dozvěděla, že taková organizace existuje  
a má koně, členem o.s. jsem od roku 2005.

2. Která z akcí Zajíčka na koni se ti nejvíce líbila?
Nejvíc se mi líbí letní tábory, pak akce v Galerii 
Prahy 14, Velikonoce, Svatý Martin, nebo 1. Máj, 
vždy, když je to spojené s koňmi.

3. Na kolika táborech jsi byla a kde?
Byla jsem jednou  na táboře v Janově u Slavonic 
a pak v Koutě na Šumavě. Jednou v létě jsem 
byla na dovolené s rodiči v Domažlicích a také 
jsme se jeli podívat na zrovna probíhající tábor 
v Koutě na Šumavě a hlavně na koníky.

4. Z toho vyplývá otázka, který je tvůj nejoblíbe-
nější kůň? Znáš už jistě skoro všechny koně, kteří 
jezdí na tábory a na akce pro děti.
Samozřejmě Black, kterého znám ještě ze Šestajovic, jsme velcí kamarádi, často mě vozil. 
A pak Zuzanka.

5. Zajíček na koni má nové působiště v Bučovicích u Votic, myslíš, že je v tvých možnostech 
se přijet podívat za tvým koňským kamarádem?
Do budoucna s tím rozhodně počítám, určitě někdy v létě, abych viděla Blacka i ostatní 
koně.
 
6. Danielo, vím, že píšeš Kostkované pohádky – máš nějakou rozepsanou nebo už dokonce 
hotovou a jak se bude jmenovat, pokud to můžeš prozradit?
Ano mám a pracovní název je - Přítel Black.

7. Máš ještě nějaké oblíbené zvířátko kromě koní?
Mám ráda želvy a psy a vlastně všechna zvířata.

8. Znám Tě už dost dlouho na to, abych věděla , že jsi velký odborník na želvy a vím, co 
tvoje želvička umí, prosím řekni něco o Kristýnce.
Moje želva je suchozemská, mám jí 6 let a jmenuje se Kristýnka. V roce 2009 jsem jí na-
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učila slyšet na jméno a ona na něj opravdu reaguje: Když chci, 
aby někam nešla, kde je to pro ní nebezpečné, nebo bych na ní 
neviděla, tak jí řeknu důrazně Kristýnko (někdy Kristýno)! Otoč se 
a dělej! A ona se otočí a jde ke mně. 
Pak mi také jí z ruky a nechá se pohladit po hlavičce. Také  jsem 
jediná od koho snese nechat si utřít po koupání oči. Ostatním to 
nedovolí, pouze ve výjimečných případech mým rodičům. Když 
vidí, že se jí nese jídlo, spěchá ke sklu terária, a také má vel-
mi ráda lidskou přítomnost. Někdy jí nechám otevřené terárium 
a ona sleduje dění v pokoji, mě skoro
pořád, rodiče také a některé asistentky se jí také líbí. Když někdo 
z těchto
lidí má čas, necháme jí volnost a občas jí nechám proběhnout po 
celé posteli tady v Paprsku. To pak je šťastná.

V případě potřeby i já nahlédnu do odbor-
ných knížek, které už vlastně nepotřebuji, 
protože o želvičkách vím skoro vše. Cho-
vám je již 
6 let a ráda poradím i známým, co se chys-
tají chovat nebo již chovají suchozemské 
želvy. Spousta lidí si myslí, že želvy nemo-
hou být pravý
přítel člověka, ale to není pravda. Já s Kris-
týnkou jsme toho příkladem.
Co se týká dlouhověkosti želviček, je to 
u každé individuální, nebo 
životní náhoda a štěstí.
Pokud by někoho zajímaly mé zkušenosti 
se suchozemskými želvami může mi klidně 
napsat na můj e-mail: dadakostkova@atlas.
cz, ráda odpovím.

Vaše Daniela Kostková

Danielo, velmi děkuji za příjemný a hlavně 
i poučný rozhovor.

Monika Splavcová
dobrovolník
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o.s. Zajíček na koni  Doležalova 1045, Praha 9
     www.zajiceknakoni.cz

PREZENTAcE  
VELIKONOČNÍcH POHLEDNIc

Ahoj, 
My, kluci a holky ze Zajíčka, i když máme různé handicapy, 

rádi malujeme.  Připravili jsme pro Vás kolekci velikonočních 
pohledů.  Peníze za pohledy nám umožní  zúčastnit se letního 
integračního tábora s koníky . A také jezdit o víkendech na pra-
videlné terapeutické jízdy na statku v Bučovicích. 

Dále nabízíme obrázky s autorským právem na tvorbu po-
hledů a přáníček pro Vaše zaměstnance, klienty atd. Nebo si  
u nás můžete zadat poptávku – a namalujeme Vám obrázky dle 
Vašeho přání…

Další motivy:

děti ze Zajíčka
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NA cO SE MůŽEME TěšIT....
DatuM čas akce PrograM čI ProJekt

1. 2 14.00 Tvořivá dílna s Míšou KPZ, PKD: dílničky  
11. 2. 14.00 návštěva keramické dílny Eliáš KPZ
12. 2. 14.00 zimní výlet kolem Vltavy, 

výstup na Vyšehrad
KPZ

18. 2 20.00 koncert: AG Flek - KD Zahrada dobrovolníci
20. 2 či 21. 2 lyžování v Chotouni KPZ
27. 2.-6. 3. hory - Boží Dar - 1. turnus pobytové programy, Pomoc na 

blízko, KPZ
1. 3. 14.00 tvořivá dílna s Míšou KPZ, PKD: dílničky  

6. 3.- 3. 3. hory - Boží Dar - 2. turnus pobytové programy, Pomoc na 
blízko, KPZ

16. 3. 19.30 schůzka dobrovolníků - klubovna dobrovolníci
27. 3.-3. 4. Alpy pobytové programy, Pomoc na 

blízko, dobrovolníci
23. 3. 14.00 Tvořivá dílnička s Míšou – keramika KPZ, PKD: dílničky  
31. 3. 14.00 Velikonoční trhy ING ---
12. 4. 19.30 3. Supervize (café Therapy) dobrovolníci
14. 4. 19.00 Charitativní koncert pro Zajíčka, Slaný ---
17. 4. 9.00 Jaro v Artemis – „Den pro sebe“ seminář 

Podpora pečujícím a  Typologie osobnosti, 
aneb každá žena je krásná…

PKD: Čtyřlístek, PNB: Můj profesní 
život má handicap, já přesto pracuji

23. 4.-25. 4. 1. víkend Bučovice – koně pobytové programy
25. 4 Jízdy na koních jízdy na koních, KPZ
1. 5. 14.00 Čarodějnice a 1. Máj, Praha 14 Proti kriminalitě děti mládeže (PKD)

7. 5.-9. 5. 2. víkend Bučovice – koně, Den pro KPZ pobytové programy, jízdy na ko-
ních, KPZ

9. 5. jízdy Bučovice jízdy na koních, KPZ
21. 5.-23. 5 víkendový pobyt Webrovka dobrovolníci, KPZ
28. 5.-30. 5. Sázava se Zajíčkem (rafty+kanoe) dobrovolníci, KPZ   
11. 6.-13. 6. 3.víkend Bučovice - koně pobytové programy, jízdy na ko-

ních, KPZ
13. 6. Jízdy Bučovice jízdy na koních, KPZ
26. 6. Terapeutický a zábavný den Čtyřlístku:  

Artemis, Kulihrášek, Korálek a Zajíček  
místo konání: Kladno

PKD: Čtyřlístek

2. 8.-8. 8. letní integrační tábor 1. turnus – Čtyřlístek pobytové programy
14. 7.-21. 7. letní integrační tábor 2. Turnus – Čtyřlístek, 

Bučovice
pobytové programy

září Tvoříme s láskou – Čtyřlístek, Kladno PKD: Čtyřlístek
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občanské sdružení. Zajíček na koni 
sdružení pro znevýhodněné děti každého věku 0-99 let

www.zajiceknakoni.cz
Doležalova 1045,198 00  Praha 9

IČO: 269 86 558, DIČ: CZ 26986558
Transparentní účet: 2012113001/5500

Pracujeme jako dobrovolnické sdružení od roku 2004 
Naše koncepce: DĚTI - PŘÍRODA A KONĚ - DOBROVOLNÍCI

Více o nás a našich akcích: www.zajiceknakoni.cz
Tel.: 731 009 645, email: m.sulcova@zajiceknakoni.cz

Programy sdružení

JÍZDY NA KONÍCH  ZDARMA

Jízdy na koních: individuální a skupinové (výchovně vzdělávací „Ekoprojekt“ pro ZŠ, MŠ, 
DD aj) pro handicapované děti ZDARMA, pro ostatní za příspěvek na koně. (Adresa konání 
JÍZD: Bučovice 19, Votice, partnerství pro program: Stáj Artuš)

POBYTOVÝ PROGRAM

Integrační terapeutické pobyty pro děti a jejich rodiny či pečovatele – program pro terapie 
a integraci dětí s handicapy mezi zdravé děti a rodiny za velmi malé ceny. 4 ProJekty 
PrograMu: letní tábory (Artuš); zimní tábory; víkendy zajíčků na koních: Víkendové 
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pobyty plné jízd na koních (Artuš), výměnné pobyty Francie (Partnerství pro tento projekt: 
CMCAS/EDF France)

PROGRAM PROTI KRIMINALITĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

3 ProJekty PrograMu: Jednodenní akce: projekt ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ (part-
nerství 4 organizací pro tento projekt: Zajíček, Artemiss, ZŠ speciální a praktická Korálek, 
DC Kulihrášek). zájmové akce KPZ (Klubu přátel Zajíčka).  výtvarné dílny s Míšou.

POMOC NA BLÍZKO

program pro pomoc sociálně velmi slabým dětem a rodinám.
3 ProJekty PrograMu: Přímá pomoc (finanční a materiální pomoc, princip adopce 
na dálku u nás v ČR); konzultace – vyhledání odborníka, hlídání dětí v době konzultace; 
Projekt pro podporu začlenění maminek do pracovního procesu: „Můj profesní život má 
handicap, já přesto pracuji“  - kurzy a semináře pro maminky. 

DOBROVOLNICTVÍ

sdružení Zajíček na koni vzniklo a funguje na bázi dobrovolnictví. 2 ProJekty Progra-
Mu: Dobrovolníci pro přímou pomoc u o.s.;  Firemní dobrovolnictví.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

2 ProJekty PrograMu: tréninková školička; Hlídání dětí u vás doma nebo u nás 
v herničce.

PŘIJeĎte se PoDívat Do BučovIc za koníky.
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… 

kancelář: Podskalská 29, Praha 2, 128 00.

PoDPoruJí nás: MHMP, MČ Praha 14 a 9, města Votice, Kouřim,  Jan Verner  
s rodinou, společnosti a firmy: Metrostav, ZCH advokáti. Dále: ČSOB,  

AVON Cosmetics, EGAP, RWE Energie, Poliklinika Bioregena, PC Plus CZ, Pribináček,  
Sirius Computers, salon Artemiss Praha 2…
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