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 „Klid Blacku, počkáme na ně...“ 
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Milí přátelé vánoc,
přeji vám jediné – opravdu velmi šťastné a velmi veselé vánoce -  ještě 

krásnější než ty vloni, o těch předloni ani nemluvě. A užijte si juchaření 
na Silvestra a dejte si hodně moc předsevzetí a nezapomeňte před vánoci 
utratit spoustu peněz jako důkaz vaší lásky k nejbližším. A kdybyste tohle 
všechno náhodou dělat nechtěli, připojte se ke mně, zakládám totiž pod-
sdružení našeho sdružení s názvem: „Opravdu klidné vánoce.“

Helena Krejčíková, šéfredaktorka časopisu 

   „Tenkrát na Božáku“ 
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Dále děkujeme:  
	 	 	 panu Petru Blahutovi
   panu Milanu Drahoňovskému
   farnosti sv. Ludmily v Praze na Vinohradech
   farnosti sv. Václava v Praze ve Vršovicích
   farnosti při kostelu Panny Marie Sněžné v Praze 1  
   paní Marii Horníčkové
   panu Tomáši Kinzlovi a ohňové show Firelovers
   pekařství a cukrářství Stáňa – jmenovitě pí. Kortánové
   a všem z restaurace U kapličky	
   panu Jiřímu Kotrbovi
   folklornímu souboru Lučinka
   paní Daně Murárikové a jejím přátelům
   Galerii Národní knihovny v Praze
   panu Vlastimilu Osobovi
   panu Pavlu Pavlasovi
   nadaci Preciosa
   panu Karlu Příbramskému
   paní Karolíně Vernerové
   panu Petru Vopelákovi a jeho rodině
	 	

Děkujeme všem novým partnerům a dárcům. Děkujeme 
vám za to, že můžeme pomáhat.

         Zajíček na koni



ZAJÍČEK NA KONI * ROČNÍK 2 * pROSINEc 2010 * ČÍSLO 5

5

„Klárka v sedle“

„Vyrábění strašidýlek“





Společnostem:	 Dráček cz.
    MC Donald´s ČR, spol. s.r.o.
    ProMoPro, spol. s.r.o.
    Quinary Capital Partners, s.r.o. – panu Janebovi
    SVITAP J.H.J.
	 	
Mediálním partnerům:  
    Vydavatelství Mladá Fronta - ekonomický deník E15
    FLEET SHEET´S final word

Děkujeme za firemní dobrovolnictví společnostem:
    AGMO.CZ, s.r.o.
    KPMG Česká republika, s.r.o.



ZAJÍČEK NA KONI * ROČNÍK 2 * pROSINEc 2010 * ČÍSLO 5

6

Zveme vás na výstavu



DvA pOHLEDy
Putovní výstava o.s. Zajíček na koni „Dva Pohledy“.
Výstava chce seznámit diváky s prostředím statku, kde sdružení staví pro své 

klienty - děti i dospělé s rozdílnými handicapy, bezbariérové tábořiště.
Ale nečekejme nudu. Fotografové Petr Vopelák a Aneta Hnyková zde originál-

ním způsobem představují naše děti, koně a prostředí statku. 

Vernisáž výstavy se koná dne 27.1. 2011 v kavárně NA SKOK, Senovážné ná-
městí 20, Praha 1. Jako hosté vystoupí operní pěvkyně Edita Adlerová a zpěvák 
Radek Tomášek (Rangers). Výstava pokračuje do 15.2. 2011.

Výstava je prodejní. Nákupem fotografie podpoříte nejen výstavu, ale výtěžek 
použijeme na výstavbu tábořiště pro postižené děti. Jméno a popř. logo společ-
nosti bude mít své místo pod fotografií. 

	
 Informace a kontakty:  www.zajiceknakoni.cz
     Helena Krejčíková: 774939662

❄
❄
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pODZIm

Září
Zajíčkův podzim začal zářijovým Víken-

dem v sedle. To aby koně a děti nevyšli po 
táborech ze cviku. V Den české státnosti, 
28. 9., jsme se vydali, trochu mimo téma,  
na výlet za dinosaury do Plzně. Návštěvu 
plzeňského Dinoparku vystřídala návště-
va přilehlé zoologické zahrady, která byla 
o to atraktivnější, že zvířata byla živá.

říJEN
Jen se koníci oklepali z letních táborů 

a z posledního víkendového pobytu v Bu-
čovicích, už nastoupili na „předváděčku“ 
na Svatováclavské jízdě, která proběhla 
začátkem října. V polovině října jsme se 
setkali s koníky v Bučovicích na Neděli 
v sedle. 

„Ty děti se snad nějak zmenšily“

„ Hádejte, čí je to ouško?“
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LISTOPAD
Ti, co nemohli přijet v říjnu a ti, co mů-

žou a jezdí rádi pokaždé, se setkali v Bu-
čovicích znovu na Dnu v sedle, tentokrát 
6. listopadu. Kromě jízdy na koních si děti 
užily drakiádu. Draci létali po obloze, ko-
níci chodili po zemi a děti někde mezi tím. 
Zajíček se na druhý den přesunul do Vo-
tic, kam za ním přijel svatý Martin na bílém 
koni. Děti na náměstí ve Voticích jezdily 
na koních, vyráběly si lampiónky do závě-
rečného lampiónkového průvodu, nechaly 
si na obličej namalovat zvířátko a pro ně 
i pro jejich dospělácký doprovod bylo při-
pravené vystoupení folklorního souboru 
Lučinka a ohnivého uskupení Firelovers. 

A CO JEšTě VšECHNO PROBěHLO OD 
Září DO LISTOPADU?

Především četné akce Klubu přátel Za-
jíčka, tak zvaného „kápézetka“. Výlety, taj-
né výpravy,vodácké akce, dílničky, drakiá-
dy, kulturní večery – podívejte se na 

http://www.zajiceknakoni.cz/cs/klub-
pratel-zajicka/zajickoviny.  

A co ještě? Ještě schůzky dobrovolníků, 
schůzky výboru Zajíčka, večírky maminek, 
pečení cukroví s dětmi i bez dětí a možná 
ještě něco, o čem Zajíček ani neví, třeba 
tajné schůzky koní v Bučovicích. 

 „Ohňová show Firelovers“ 

 „Konečně spolu…“ 

❄
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SERIáL O KONÍcH - DÍL šESTý: 

RHENcULLEN WIZARD

Je  to krásný vraník, který se narodil roku 2006 ve Walesu.
Jako mladý puberťák byl přivezen do ČR a na jaře roku 2010 jsme ho koupili jako nového 

člena Stáje Artuš.
Vzhledem k tomu, že je Wizík velmi kvalitní plemenný hřebec jeho hlavním úkolem v naší 

stáji je připouštět kobylky, které pak budou mít krásná hříbátka.
Wizárd k nám přišel jako ,,nejezditelný´´ kůň. To znamená, že se bál sedla i kohokoliv, 

kdo by si na něj sedl. To proto, že měl hodně špatnou zkušenost. Tento problém mu po-
mohl vyřešit pan Šedivý, u kterého byl Wízík celé září ,,ve škole.´´ Když se na začátku října 
vrátil do Bučovic, tak už pod sedlem chodil jako ten nejbáječnější koníček. Někteří z vás 
ho mohli vidět na letošní Svatováclavské jízdě, kterou jel v sedle se svým učitelem, panem 
Šedivým.

Na začátku listopadu se mladý Wizárd odjel opět učit, tentokrát do Prahy, kde bude až 
do jara pilně trénovat s Luckou B. a Markétou P. A my všichni můžeme být zvědaví, jaké 
vysvědčení si Wizárd na léto přiveze. 

Koho by víc zajímal Wizárdův původ tak si ho může prostudovat na dalších řádcích:
Jeho otcem je fantastický hřebec z holandského hřebčína pana Henka van Dijka Ruska 

Mab Y Brenin, tento medailový vítěz holandského hengstkoerungu byl prodán do Walesu, 
kde se stal vítězem třídy mladých na Glanusk Show. V roce 2008 byl jedním z nejdražších 
prodaných koní podzimní aukce a v současné době působí jako plemenný hřebec v jednom 
z nejlepších hřebčínů. Ruska Mab Y Brenin je klasický Cardigan welsh cob, krátká holeň, 
čistá kost, ne příliš velký s kapkou Llanarth/Hercws (hackney typ) krve pro extravagantní po-
hyb. Je prochovaný ze strany otce i matky na linii šampionů plemene a vítězů Sire Ratings. 
V mateřské straně rodokmenu je linie prochována k Maesmynach (více výšky a hmoty) 
a Madeni (zápřahový a hunter typ) koním. Významným představitelem této části Wizardo-
va rodokmenu je hřebec Maesmynach Viking Warrior. Tento hřebec byl v roce 1986 na 
Lampeter Stallion Show druhý ve třídě ročních hřebců. V letech 1997 a 1998 se stal vítě-
zem British Horse Foundation Award. Top 10 žijících plemeníků (průměr vítězství potomků,  
5 a více soutěžících potomků). V roce 1999 byl vyhodnocen jako vedoucí plemeník, přičemž 
hodnocení tohoto žebříčku je založeno na základě zaznamenaných výsledků výher drezur-
ních soutěží v Británii, BHTA a BSJA vítězství.

 Wizard sám má vynikající exteriér, mechaniku pohybu, techniku skoku a má velmi dobrý 
charakter. Tento hřebec má britskou licenci. 
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Rozhovory s některými z našich dárců 

Milá Markétko, známe se už dlouho, vždycky jsem Vás upřímně obdivoval za Vaše aktivi-
ty (včetně poezie a poetického pohledu na svět) a za péči o handicapované děti...Sám bych 
to nedokázal, obdivuji Vaši trpělivost a stálý optimismus...Naše podpora Zajíčkovi je spo-
jena s Vámi, nikoli se Sdružením, a motivována naším přátelstvím a vědomím užitečnosti, 
také pan de Veron na Vás vždy vzpomíná...Dovedl bych si představit, že jsem manažerem 
neziskové organizace, ale dávám přednost být manažerem ziskové organizace, neboť vy-
tvářet zisk je jejím společenským posláním...S koňmi nemám nic společného...Zajíčkovi 
držíme s paní Přibylovou palce... Zdravím  

 Ing. Oldřich Obermaier, jednatel Pribina spol. s r.o.
 

1) Kdy a za jakých okolností Vás naše sdružení, Zajíček na koni,oslovilo s žádostí  
o finanční podporu našich programů?

Bylo to v roce 2008. Uvažoval jsem o věnování finančního daru některé z neziskových 
organizací zaměřených na pomoc dětem - a od jednoho z mých dlouholetých přátel jsem se 
dozvěděl o Zajíčkovi. 

2) Proč jste se rozhodl pomoci zrovna našemu občanskému sdružení?
S manželkou jsme v té době očekávali narození dcery a já jsem cítil potřebu finančně při-

spět sdružení věnujícímu se dětem, které z nejrůznějších důvodů potřebují zvláštní pomoc. 
To, co pro děti a jejich rodiče děláte vy, se mi moc líbilo, proto jsem se rozhodl pro vás. 

3) Jaká je Vaše životní motivace pro pomoc komukoliv?
Myslím, že svět, kde by si lidé navzájem nepomáhali, by byl smutným místem k životu. Já 

v současnosti pracuji v oboru, který je společensky i finančně poměrně dobře ceněn a mám 
to štěstí, že se mi daří. Je to hezký pocit, že mohu část svého výdělku věnovat tam, kde se 
peněz nedostává, ale kde jich je o to více zapotřebí. 

4) Upřímně - je ve Vašich časových a osobních možnostech alespoň minimálně 
sledovat vývoj sdružení, program Zajíčka nebo jeho akce?

Ano, program Zajíčka a jeho akce sleduji. Vždy mě informace potěší. Dceři se moc líbí 
koně, tak by se na ty vaše určitě ráda podívala.
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5) Pokud byste nebyl tím, kým jste, dokázal byste si představit, že Vy sám byste 
vedl nějakou neziskovku?

Občas mne takové myšlenky napadají. 
6) Pokud ano, jakým směrem zaměřenou?
 Fandím našemu současnému výtvarnému umění a mrzí mne, když vidím, jak malý je 

o něj u nás zájem a jak těžko mladí výtvarníci hledají možnosti prezentace svých děl. Často 
z existenčních důvodů umění z části nebo zcela opustí. To je škoda. Zde bych si sebe do-
vedl představit.

7) Vy osobně, máte něco společného s koňmi? (Nechtěl byste si někdy k nám přijet 
na koni zajezdit?)

Sestra mé ženy má dva koně, a proto jsem s koňmi občas v kontaktu. Jsem ale opravdu 
jen velmi sváteční a špatný jezdec. 

8) Prosím, cítíte od Zajíčka nějakou zpětnou vazbu za Vaší pomoc?
Ano, cítím. Moje práce je často vyčerpávající a sem tam si říkám, proč to vlastně dělám. 

Pak dostanu zprávu od vás a mám radost, že se podílím na něčem tak hezkém. Dodává mi 
to energii.

JUDr. Jiří Ctibor, LL.M, Ph.D.

 

1) Kdy a za jakých okolností Vás naše sdružení, Zajíček na koni, oslovilo s žádostí  
o finanční podporu našich programů?

Koncem roku 2008. Finančně našeho nejlepšího roku za 13 let fungování firmy. Takže 
jsme já i můj společník měli pocit, že bychom měli nějak pomoci. 

2) Proč jste se rozhodl pomoci zrovna našemu občanskému sdružení?
Protože Zajíček nám zatelefonoval, byl slušný, na rozdíl od jiných nebyl neodbytný. Pů-

sobil příjemně a nevymýšlel si. A hlavně netlačil, jak se říká, na pilu.

3) Jaká je Vaš životní motivace pro pomoc komukoliv?
Já osobně to považuji za součást slušného způsobu života. Navíc člověk nikdy neví, kdy 

bude potřebovat pomoc sám.
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4) Upřímně - je ve Vašich časových a osobních možnostech alespoň minimálně 
sledovat vývoj sdružení, program Zajíčka nebo jeho akce?

Upřímně není, proto oceňuji časopis Zajíčka a zásilky s obrázky, které mne vždy donutí 
si časopis přečíst. Ale sám si tyto informace opravdu nevyhledám. Musím k tomu dostat 
impuls.

5) Pokud byste nebyl tím, kým jste, dokázal byste si představit, že Vy sám byste 
vedl nějakou neziskovku?

Tak to vím zcela určitě, nedokázal. Máte můj obdiv, já bych takovou práci zcela určitě 
neuměl.

6) Pokud ano, jakým směrem zaměřenou?
Ale kdybych uměl, tak bych chtěl pomáhat zvířatům (do narození první dcery) a teď bych 

se zajímal o pomoc dětem.

7) Vy osobně, máte něco společného s koňmi? (Nechtěl byste si někdy k nám přijet 
na koni zajezdit?)

Mám dvě dcery, které se zamilovaly do koní poměrně brzo. Takže jsem skoro každý ví-
kend u koní. A obavu, kterou jsem k nim choval, nahradil zájem. Koně se mi líbí, respektuji 
je, ale nemám z nich takový strach jako mnoho lidí, kteří vidí koně z dálky dvakrát do roka. 
(Na koni bych si u Vás rád zajezdil, ale poslední dobou nemám cestu do Votic nějak častou. 
Bohužel:-()

8) Prosím, cítíte od Zajíčka nějakou zpětnou vazbu za Vaší pomoc?
To je na Zajíčkovi to nejlepší. Člověk poskytne peníze a Zajíček mu dá vědět, kde po-

mohly. Člověk má pocit, že pomohl dvakrát, jednou, když poslal peníze, a podruhé, když se 
dozví, kde byly peníze použity. Navíc, když dostane obrázek od dětí, kterým pomohl..... Je 
to opravdu příjemný pocit.

Jakub Čáp, jednatel společnosti Sirius
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kdy kde co PoZNámKa
8. 1. Praha – 

hotel TOP
Seminář: Základy managementu, 
lektorka: Hana Ondrušková

27. 1. Praha, 
kavárna  
NA SKOK

Zajíčkova putovní výstava – vernisáž Praha: 
Radek Tomášek a Edita Adlerová

+ afterparty

29.–30.1. Hory pro dobrovolníky Termín není jistý

3. 2. Praha Čokoláda za vysvědčení –  návštěva čokoládo-
vého muzea, malování čokoládou a překvápko

Termín bude potvrzen v půlce ledna

19. 2. Praha Výtvarná dílna a Seminář na téma: 
Rakovina bez TABU

Zajímavý seminář + výtvarná dílna pro maminky 
i dětičky.

5. 3. Praha Pilates a Seminář 
Očkování ano nebo ne? 

Cvičení Pilates s Jadrankou Kek, seminář  
a zase cvičení. Povídání a? Pohoda…

12.3.–19.3. Boží Dar Zimní tábor I.

19.3.–20.3. Boží Dar Víkend pro dobrovolníky

20.3.–27.3. Boží Dar Zimní tábor II.

27.3.–3.4. Boží Dar Zimní tábor III. Turnus není ještě jistý

2. 4. Praha Dílnička a Seminář: štěstí moderní ženy 
z hlediska starobylých věd

Po semináři bude opět dílnička pro maminky  
a/i dětičky 

16. 4. Praha, hotel 
TOP

Velikonoce s koníky Termín bude potvrzen

30. 4. Bučovice Sobota v sedle, nebo víkend v sedle? Zda jen sobota či celý víkend: podle počasí

1. 5. Praha 14 Čarodějnice a 1. máj Konání akce bude potvrzeno během jara

14. 5. Praha Seminář: Kmenové buňky a buněčné terapie Možná doplníme krásným odpolednem pro 
zkrášlení účastnic  Odpoledne je v jednání 
s L´Orealem

28.5.–29.5. Bučovice Víkend v sedle

4. 6. Praha Seminář: Zdravá výživa dětí i dospělých 
v běžné české rodině

Po přednášce vyrazíme společně na Piknikové 
tvořeníčko v přírodě…

25.6.–26.6. Bučovice Víkend v sedle za vysvědčení

30. 6. Praha Bowling za vysvědčení

9.7.–16.7. Bučovice Tábor I.

17.7.–24.7. Bučovice Tábor II. Pokud možno ubytování mimo tábořiště  
Bučovice. Tzv. bezbariérový turnus

30.7.–6.8. Bučovice Tábor III.

7.8.–14.8. Bučovice Tábor IV.

24.9.–25.9. Bučovice Víkend v sedle

Odborná garance přednášek a seminářů (únor až červen): Dr. Olena Beskid a Mgr. Elena Tulupo-
va z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR (o.s. Amiga)

Pravidelné aktivity Zajíčka na koni: pondělí - francouzština pro nejmenší                  
      středa a pátek  - školička pro předškolní děti
                                         Více informací najdete na www.zajiceknakoni.cz

plán akcí zima, jaro a léto 2011 
o.s. Zajíček na koni

Členové KPZ mají přednostní zápis na všechny akce! Zápisy pravidelně 3 týdny  před akcí. (Mimo táborů)
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Pozvánka
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Zajíček na koni
Ročník 2, prosinec 2010, číslo 5

Vedoucí redakce
Mgr. Helena Krejčíková, místopředsedkyně o.s.

E-mail: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Mgr. Markéta Šulcová, předsedkyně sdružení
E-mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz

Redakce a grafická úprava časopisu
Kristýna Řezáčová

E-mail: kristyna.rezacova@seznam.cz

Časopis vychází jako dvouměsíčník.
Uzávěrka pro dodání podkladů je vždy k 20. dni daného měsíce.

Příští číslo vyjde: 13. 3. 2010

Své příspěvky posílejte v elektronické podobě na adresu redakce.

Poznámka redakce: autorské příspěvky jsou ponechány bez korektury
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A ještě jednou děkujeme všem, kteří v tomto roce podpořili 	
Zajíčka na koni.

Děkujeme:  panu Petru Blahutovi
   panu Robinu Dittmannovi
   paní Evě Dlauhoweské
   panu Milanu Drahoňovskému
   farnosti sv. Ludmily v Praze na Vinohradech
   farnosti sv. Václava v Praze ve Vršovicích
   farnosti při kostelu Panny Marie Sněžné v Praze 1
   paní Marii Horníčkové
   panu Pavlu Hřebíkovi
   panu Pavlu Jelínkovi
   pekařství a cukrářství Stáňa – jmenovitě paní Kortánové
   panu Jiřímu Kotrbovi
   panu Pavlu Lochmanovi
   rodině Lopatových
   folklornímu souboru Lučinka
   paní Evě Machálkové a její rodině
   Matrixu a Petře Dyskiewitzové
   paní Kristýně Mothejzlíkové a Vedlesebe.cz
   paní Daně Murárikové a jejím přátelům
   Galerii Národní knihovny v Praze
   panu Vlastimilu Osobovi
   panu Pavlu Pavlasovi
   nadaci Preciosa
   panu Karlu Příbramskému
   paní Pavle Schmidttové a jejím kamarádům
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   panu Ludvíku Svobodovi
   panu Radislavu Vadurovi
   paní Karolíně Vernerové
   paní Janě Volkové
   panu Petru Vopelákovi a jeho rodině
   panu Václavu Vydrovi 

Společnostem:  
  AZ – Technika, a.s.     Barley Green
  Beton pumpy a doprav    Bonduelle
  Bubu games      Burger obchod, s.r.o.
  o.s. Plán B – Co nás baví     Českomoravský beton, a.s. 
  Dráček.cz      Drupol
  Dřevěný svět hraček     Firelovers – ohňová show
  Form8, s.r.o. - Biosféra    Globus
  GRETA AGENCY, s.r.o.    Interspar
  INTLINK, s.r.o.      JRK Kladno, s.r.o.
  Kaibo, s.r.o. – jmenovitě panu Ondruškovi  Levné knihy, a.s.
  MC Donald´s ČR, spol. s.r.o.    MH Billboard
  Neckermann      Oresi, s.r.o.
  ProMoPro, spol. s. r. o.     Resiz computer, s.r.o.
  Quinary Capital Partners Partners, s.r.o. 
  – jmenovitě panu Pavlu Janebovi   Shop4 family    
  Ski areál Novako     Sparkys
  SVITAP J.H.J.      1. VOX, a.s.
  Zabawki

Mediálním partnerům: 
  Vydavatelství Mladá Fronta - ekonomický deník E15
  FLEET SHEET´S final word

Děkujeme za firemní dobrovolnictví společnostem: 
  Ernst & Young
  Kooperativa, a.s.
  Skupina ČEZ
  L´Oreal Česká republika s.r.o.
  KPMG Česká republika s.r.o.
  AGMO.CZ, s.r.o.
  ING, a.s.

✳

❄


