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Přichází druhé, zimní a také vánoční číslo 
našeho časopisu. Mezi prvním a druhým vy-
dáním se stala spousta věcí a myslím, že si 
mohu dovolit říci, že Zajíček na koni popoběhl 
zase o kousek dopředu ku spokojenosti svých 
klientů, ale i ku spokojenosti těch, kteří mu po-
máhají. Jedním ze znaků určitého posunu je 
také fakt, že se ozývá řada klientů i dobrovol-
níků, kteří přicházejí s různými připomínkami, 
s poděkováním, s návrhem na nějakou změnu 
– to vše znamená, že o Zajíčka je zájem, že se 
věci a lidé hýbou. Ale kdo vlastně tvoří Zajíčka 
na koni? Kdo mu pomáhá? Jsou to především 
klienti – děti a pak ti, co se o ně starají – je-
jich rodiny a bez pořadí důležitosti jsou to dále 
všichni, co mají se Zajíčkem něco společného: 
jeho dobrovolníci, jeho koně a jiná zvířata, pod-
porovatelé, tj. sponzoři, bez nichž by Zajíček 
spíše couval než dělal kroky dopředu. Dále pak 
nesmíme zapomenout i na rodiny dobrovolní-
ků, které činnost svých rodinných příslušníků 
podporují, určitě i úřady, bez jejichž pochope-
ní by nikdy nic nešlo a neprošlo, města a části 
Prahy, které s námi spolupracují. Celý Zajíček 
má opravdu veliký základ a ani jedna jeho část se nedá vypustit. A já chci za všechny, které 
jsem tu jmenovala, všem, které jsem tu jmenovala, poděkovat. Díky vám všem, že Zajíček, 
který v názvu symbolicky sedí na koni, je šťastným tvorem. A kdyby na něj čas od času přišly 
zase chmury a jeho kůň se zastavil nebo začal couvat, budu vás na těchto stránkách prosit 
o pomoc. Tentokrát jen velmi děkuji.

Děkuji ne proto, že je čas vánoc, kdy se obvykle děkuje, slibuje, prosí, apod., ale proto, 
že zároveň s obdobím vánoc přišla i doba, kdy naše občanské sdružení prochází velkou 
reorganizací, která mu zatím velmi prospívá.

Toto číslo je věnované dalšímu z našich programů a tím je firemní dobrovolnictví. Naší 
koňskou rubriku navštíví kůň Black, povíme si, co se během listopadu událo a co se událo 
nebo bude dít v prosinci. Přejeme vám, ať si každý najde v časopise to, co hledá, a pokud 
to nenajde, pište do redakční pošty a my vám vaše přání splníme.

S přáním krásných Vánoc a hlavně dobrého, klidného celého dalšího roku

Helena Krejčíková 
šéfredaktorka časopisu❄
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poděkování  
novým partnerům a dárcům

Za pomoc vřele děkujeme našim individuálním dárcům, kteří během celého roku různými částkami přispěli 
na naše projekty:
panu Pavlu Jelínkovi, panu Stanislavu Kosíkovi, panu Tomáši Frode, rodině Dlahouwezských, manželům Sla-
víkovým, paní Jitce Machkové a panu Karlu Trojanovi, panu Jiřímu Weintgartnerovi, manželům Kekovým - Jad-
rance a Mirovi, paní Petře Bártové, panu Karlu Příbramskému, panu Vlastimilu Osobovi, panu Jiřímu Machkovi, 
panu Marku Polaneckému, rodině Lopatových, zaměstnancům společnosti Carlife, paní Alici Pařízkové (tetě 
Áje), panu Jaroslavu Drahovzalovi, paní Ivaně Vajnerové, panu Ladislavu Šmídovi, Ski areálu Novaku Boží Dar

A ještě připojme pár osobních poděkování souvisejících s budováním Zajíčkových webových stránek  
a s pomocí v Kontaktním centru Zajíčka na koni. Děkujeme: 
Járovi Bakovi, za neúnavnou a vytrvalou pomoc s webem (a za vysekání elektřiny v KC)
Oldřichu Nouzovi, za velikou ochotu, vstřícnost a pomoc při realizaci nového webu
Peteru Ondruškovi, ze společnosti Kaibo, za neuvěřitelnou trpělivost a pomoc při  zrealizování Google Apps
Vláďovi Jeništovi, za vybudování WC, sehnání veškerého materiálu a velkou ochotu
Jindrovi Krejčíkovi, za postavení zdi u WC
Vojtovi Turkovi, za vybudování nájezdu pro kočárky a vozíčky u vstupních dveří
Vítkovi Náměstkovi, za vymalování a drobné i větší práce v KC

3

Děkujeme novým  partnerům a dárcům, kteří se zapojili do našich projektů:

- nákup autorského práva vánoční pohlednice,  
vánoční bazárek pro zaměstnance

- velikonoční a vánoční trhy chráněných dílen pro zaměstnance

- vánoční sbírka mezi zaměstnanci

Děkujeme partnerům, kteří nám letos pomohli formou firemního dobrovolnictví: 

Děkujeme partnerům firemního dobrovolnictví: 
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cO SE v ZAJÍČKU UDáLO
Koncem měsíce října, v listopadu a prosinci Zajíček nezahálel a připravil několik milých 

akcí.

Co se stalo, kdo co vyrobil, kdo se kde povozil na 
koníkovi a kam se až došlo? Začněme 1. Zajíčkovou 
dílničkou, která se konala 29. 10. v Kontaktním cen-
tru Zajíčka na koni. Děti a jejich rodiče zde vyráběli 
malá dílka v podobě keramických svícnů, obrázků, 
novoročních přání. Všechna tato díla malých mistrů 
budou Zajíčka a děti prezentovat na předvánočních 
akcích.

Další akcí byla okružní jízda svatého Martina na 
bílém koni. Svatý Martin nejprve navštívil 7. 11. město Kouřim, kde ho uvítalo neuvěřitel-
ných 250 dětí. Na druhý den se přesunul na Prahu 14 a o týden později, 14. 11., přiklusal na 
náměstí do města Votice. Pro děti bylo pokaždé připravené zábavné odpoledne v podobě 
jízdy na koni, divadélka, výtvarných hrátek, vyrábění lampiónků, malování zvířátek na dět-
ské tváře, sportovních her a hříček. Všechna tři odpoledne byla zakončena podvečerním 
lampiónkovým průvodem desítek malých světlušek a jejich doprovodů. 

15. 11. pořádal Klub přátel zajíčka dobrodružnou vý-
pravu. Tým zajíčkových průzkumníků se vydal tento-
krát na Prosek. Děti hledaly značky a rodiče se necha-
li hřát možná už posledním podzimním sluncem. Při 
návratu se pak v klubovně malovaly sádrové odlitky  
a povídalo se.

- nákup autorského práva vánoční pohlednice,  
vánoční bazárek pro zaměstnance

- velikonoční a vánoční trhy chráněných dílen pro zaměstnance

- vánoční sbírka mezi zaměstnanci
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Klub přátel zajíčka, který nikdy dlouho nezahálí, uspořádal hned v pátek 20. 11. další 
dílničku. To, co děti se svými rodiči vyrobí, opravdu stojí za to. Tentokrát to bylo vše ve stylu 
mišpulí. Za Klub přátel zajíčka i za celého Zajíce děkujeme Míše Huslarové!

Mikuláši, přijď dnes k nám,
písničku Ti zazpívám.
Přines košík plný dobrot,
můžeš ho dát třeba do bot.
K tomu pytel oříšků,
schováme je v kožíšku.

Po procházce v pražské Stromovce se 
všichni Zajíčkovi kamarádi přesunuli do Bra-
trské církevní školy v Rajské ulici. Kdy? No 
přeci na Mikuláše 5. 11.! Při zdobení perníč-
ků, pití čaje, tlumeného povídání maminek 
a hlasitého pokřikování dětí, se čas posu-
nul až k příchodu opravdovského Mikuláše  
a s ním pochopitelně i andělů a čertů. Mi-
kuláš nadělil všem – dětem po balíčku dob-
růtek a rodičům přinesl příjemně strávené 
odpoledne.  

❄
❄

❄

❄

❄❄
❄

Mikuláš
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Jeden z programů o.s. Zajíček na koni
je projekt firemního dobrovolnictví

cO JE fIREMNÍ DOBROvOLNIcTvÍ?
Firemní dobrovolnictví je jednou ze složek Společenské odpovědnosti firem.

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) představuje nový způ-
sob „JAK dělat byznys“. Je-li uchopena správně, má nejen společenský přínos, ale dokáže 
přinášet celou řadu výhod firmě samotné. Z dlouhodobého pohledu je firma, která dosahuje 
svých zisků s pomocí spokojených zaměstnanců morálními komerčními způsoby a ještě 
přitom napomáhá rozvoji své obce, důvěryhodnější a důvěra má v byznysu cenu zlata.

Podle jedné z definic existují tři oblasti, ve kterých může firma tento koncept roz-
víjet (tzv. tři P):

 •  Ekonomická (Profit): např. transparentnost, odmítnutí korupce, vztah k akcionářům  
  a investorům nebo etika podnikání

 •  Environmentální (Planet): např. ochrana přírodních zdrojů nebo ekologická firemní  
  politika

 •  Sociální (People): např. zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo podpora aktivit  
  prospěšných společnosti. – Zajíček na koni nabízí tuto oblast!

Společným jmenovatelem je obecná společenská prospěšnost. Základními pojmy jsou 
spolupráce a partnerství, propojování různých sfér společnosti a výměna zkušeností.

Stále více firem si uvědomuje, že orientovat se pouze na okamžité zisky a krátkodo-
bé, ryze komerční cíle není v současné době udržitelné, navíc všechny výzkumy ukazují, 
že firmy, které respektují koncept CSR mají lepší reputaci ve společnosti, což se odráží  
i v jejich ziscích. Např. výzkum CSR Europe dokládá, že 70% západoevropských spotře-
bitelů považuje reputaci firmy za velmi důležitou a 44% z nich je ochotno zaplatit více za 
výrobky takovýchto firem. Kromě toho je zajímavý fakt, že 78% zaměstnanců dává přednost 
práci pro eticky se chovající a respektovanou firmu a to převážně mladí a perspektivní za-
městnanci, s velmi vysokým vzděláním.

V době, kdy neziskové organizace nemohou spoléhat pouze na finanční zajištění z ve-
řejných zdrojů či nadací, je právě firemní dobrovolnictví cestou ke zvýšení jejich kapacit. Fi-
remní dobrovolnictví představuje možnost smysluplné a oboustranně prospěšné spolupráce 
mezi firmami a neziskovými organizacemi.

 
více informaci na:http://www.zajiceknakoni.cz/firemni-dobrovolnictvi/94
nebo: http://www.hest.cz
 
Zajíček na koni spolupracuje pro tento projekt s organizacemi: Fórum dárců, Hestia.
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fIREMNÍ DNy NA STATKU v BUČOvIcÍcH
Dobrý den, 
ve svém příspěvku bych vás rád informoval o firemních dnech uskutečněných v roce 2009. 
Firemní dobrovolnictví na statku v Bučovicích zahájili již rok před tím, na podzim v roce 

2008, zaměstnanci firmy KPMG. Jejich otevřenost a vykonaná práce otevřela pro nás i pro 
další firmy dobrou spolupráci v roce 2009. 

Letos přijeli jako první zaměstnanci společnosti Vodafone. Všichni se nadšeně pustili do 
léta zapomenuté skládky za stájemi a i když dámy narazily na zmije, pokračovaly v úžas-
ném tempu dál a skládku skoro celou zlikvidovaly. 

Další členové pracovní skupiny se pustili do nepořádku a džungle v naší strži, vyndávali 
nepořádek, prořezávali chroští a stromy.

Jako druzí přijeli na náš statek zaměstnanci společnosti Skupina ČEZ, bylo krásné počasí 
a všichni ti ochotní pomocníci v oranžových tričkách se směle pustili do stavby suchých záchodů 
a výkopu odpadních jam pro tyto budky. Pár z nich se opět vrhlo do strže, která je přes 2 km 
dlouhá, a proto je v ní dost práce. Kromě měsíců, kdy leží sníh, je v ní práce prakticky vždy.

Dalšími pomocníky byli mladí zaměstnanci firmy OgilvyAction. Ti si u nás zkusili, že ne 
vždy jde suchý záchod postavit přesně podle vodováhy a úhloměru a  stejně jako „ČEZáci“ 
vykopali dvě jámy pod budky.

Statečně do nepříznivého počasí přijeli nadšenci z T-Mobile Czech Republic. Ač prše-
lo, foukalo a byla zima, spálili velkou hromadu roští ze strže, dodělali jeden suchý záchod 
a i když jsme si ze začátku mysleli, že budeme kvůli počasí muset den přesunout, odpoled-
ne bylo vidět velký kus práce a hlavně čisté místo po hromadách roští.

Perfektně se na svůj dvoudenní výkon připravovali zaměstnanci Tesco Stores ČR, a.s. 
A to díky tomu, že se na statek nejprve přijeli podívat jen zástupci skupiny, aby na vlastní oči 
zjistili, co budou dělat a co budou potřebovat. Na místě jsme se na všem domluvili a dva dvou-
jazyčné dny mohly začít – přijelo totiž několik anglicky mluvících managerů. Pánové z vedení 
Tesca vyklidili zavalený sklep (kde doufáme, že za pár let společně posedíme u vína), dámy 
vyhazovaly stoletou slámu a jiný nepořádek z půdy obytného domu. Další členové skupiny 
překopávali svah u stájí nebo tradičně pracovali ve strži. Tím, že tady lidé z Tesca strávili dva 
dny, bylo za nimi vidět neuvěřitelné množství práce. Rád bych zvlášť poděkoval za květiny pro 
paní sousedku a velké množství zeleniny pro králičí i koňské obyvatelstvo Bučovic.

Další firemní návštěvou bylo vedení společnosti Vodafone. Rovněž spíše anglicky mlu-
vící skupina odvedla velice potřebnou práci a tou byla stavba plotu mezi částí pro koně 
a částí, kde byly v létě postaveny stany pro letní integrační tábor. Myslím, že většina z vás 
mohla sama posoudit, jak se jim tento plot povedl. Dále díky jejich finančnímu příspěvku se 
vybagroval prostor za starým chlívem a za stodolou, kde jsme pak postavili letní sprchy.

Jako poslední v tomto roce už do podzimního počasí přijely na statek v Bučovicích  spo-
lečnosti ING a ERNST & YOUNG. Všichni byli pro nás nepostradatelnými pomocníky. Při-
pravili dříví na stavbu dřevěné ohrady, vyčistili kotce pro králíky, zasadili okrasné keře, 
shrabali listí na pozemcích a vyváželi starou slámu ze stodoly, což je skutečně velmi těžká 
a náročná práce, vzhledem k tomu, že tam ta sláma je od doby minulého režimu…Vlastně 
takto připravili statek na zimu…těšíme se na jaro .
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Společnost Baxter BioScience přijela v rámci firemního dobrovolnictví hned dvakrát. Po-
prvé přijeli na velkou svatomartinskou akci do Kouřimi. Zaměstnanci Baxter BioScience po-
máhali s organizací akce i s přímou komunikací s návštěvníky akce a klienty Zajíčka na koni. 
Byli velmi milí a mnozí ze Zajíčka si mysleli, že jsou přímo Zajíčkovi dobrovolníci. Škoda že 
ne! Podruhé se firma Baxter BioScience zúčastnila komornějšího odpoledne a to na Miku-
lášské oslavě vánoc. I zde byla jejich pomoc, ochota a vstřícnost velmi vítaná a potřebná.  

Doufám, že další firemní dny budou také  tak ohromně přínosné, jako ty dosud proběhlé, 
a  rád bych za nás za všechny poděkoval všem zaměstnancům výše zmíněných firem i je-
jich nadřízeným, kteří jim umožnili nám pomoci, případně poskytli nemalé finanční prostřed-
ky na tuto pomoc.          

Jirka Sváček
ze stáje Artuš, dobrovolník Zajíčka na koni

A zakončeme povídání odkazem na druhé nejdůležitější: co přinesly firemní dny samot-
ným firmám? 

Miroslava Pohorská ze společnosti Ogilvy & Mather nám napsala:
Musím říci, že práce pro vás pomohla na druhou stranu zase našim zaměstnancům. 

Byli spokojeni, že mohli pomoci a současně se mohli aspoň trochu zamyslet nad tím, co je  
v životě opravdu důležité nejen z krátkodobého, ale i dlouhodobého hlediska.

Přeji vám hodně zdaru ve vaší práci a věřím, že pokud to jen trochu půjde,rádi pomůžeme 
i v budoucnu.

Srdečně zdraví
Mirka Pohorská

Díky Nadačnímu fondu Tesco, jmenovitě paní Ivaně Dubnové, vám přinášíme rozhovor 
o firemním dobrovolnictví a o firemních dnech strávených na statku v Bučovicích. 

První otázka, paní Dubnová: volba firemního dne na statku v Bučovicích. Proč jste se rozhod-
li zrovna pro Zajíčka na koni?
Zajíček nám kdysi dávno poslal svoji prezentaci, což byl velmi dobrý krok. Podklady jsem si uložila, 
věděla jsem, že je časem v rámci firemního dobrovolnictví  využijeme. 

❄

❄
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Byl to první firemní den společnosti Tesco, nebo máte již nějaké zkušenosti? 
Pokud ano, můžete firemní den u nás v Bučovicích a jinde porovnat?
Společnost Tesco nabízí svým zaměstnancům možnost využít jeden pracovní den na pomoc nezis-
kové organizaci. Tento den je jim hrazen, jako kdyby byli v práci. Už jsme pomáhali na všech mož-
ných místech – v Národním Parku Šumava, na Pálavě, v Naději Brno, v pražské školce pro sluchově 
postiženě děti…těch míst je opravdu hodně.

Co považujete ve vztahu komerční a nekomerční oblasti za spojnici?  Přispívá, podle Vás, 
podobný druh spolupráce k prohloubení, ke zlepšení tohoto vztahu? Jestli ano, tak jakým 
způsobem?
Myslím, že vztahy mezi firmami a neziskovkami fungují velice dobře, pokud na svém vztahu umí praco-
vat. To máte jako s manželstvím. Vždy je to jen otázka vzájemné komunikace. Firmy rády podpoří takové 
neziskovky, které se umí prosadit a jejichž práce je nejen potřebná,  ale jsou za ní i vidět výsledky. 

Co, podle Vás, přináší firemní den zaměstnancům firmy?
Komerční a nekomerční oblast jsou dva různé světy. Lidé pracující ve firmách procházejí poměrně ná-
ročným pracovním drilem a vyrovnávají se velmi často s návaly stresu. Nemají během pracovní doby pří-
liš času uvědomit si, že za dveřmi firmy je také jiný svět, který má jiné hodnoty a úplně jiný rozměr. Když 
potom získají i osobní zkušenost s prací neziskového partnera, jsou mnohem ochotnější pomáhat..  

Jaký byl (byl-li vůbec nějaký) rozdíl mezi přístupem a prací českých zaměstnanců  
a anglicky hovořících kolegů? Mají zaměstnanci, kteří přicházejí z jiných zemí, větší zkuše-
nosti s podobným typem práce? 
Pochopitelně. Vezměte si, jak dlouho u nás existuje neziskový sektor a jak dlouho funguje ve Velké 
Británii. Zatímco pro Brity je spolupráce s neziskovkami něco naprosto normálního, my Češi se tepr-
ve učíme chápat, jak je to důležité. Proto se v Tescu snažíme neustále vysvětlovat lidem, co děláme 
a proč je to tak důležité. Myslím, že se nám to daří, z dobrovolnictví se stal takový firemní benefit.

Máte pocit, že se Vám tento způsob práce osvědčuje, že zaměstnancům určitým způsobem 
tento „relax“ pomáhá?
Rozhodně.

Co shledáváte na myšlence firemního dobrovolnictví nejlepší?
Právě to stmelení našich týmů a také to, že kolegové na své dobrovolnictví vzpomínají velmi často, 
i když si třeba pořádně mákli. Nebo možná právě proto.

Budete chtít firemní den v Bučovicích někdy zase zopakovat? 
Původní myšlenka byla, že bychom rádi, jenže kolegové jsou poněkud zklamaní, že od chvíle, co 
statek opustili, se jim Zajíček už vůbec neozval, nedostali odpovědi ani na e-maily, zpětnou vazbu, 
kterou chtěli a prosili o ni , také ne… Oni do Bučovic odjížděli tak nadšení, ale tenhle výsledek je pro 
ně trochu smutný. Tohle je trochu nešťastná stránka neziskovek. Když už se jim podaří oslovit ko-
merční firmu, velmi často si ji pak nedokáží udržet. Přitom je to to jediné, co od nich ta firma čeká. 

Paní Dubnová, velmi Vám děkuji za poskytnutý rozhovor. 

A nyní se obracím na přímé účastníky...

❄
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Pánové a dámy z vedení společnosti Tesco Stores ČR, a.s. navštívili statek v Bu-
čovicích 25. a 26. června 2009. Jejich přínos byl pro nás opravdu veliký. Touto ces-
tou znovu velmi děkujeme jak jim, tak paní Ivaně Dubnové z Nadačního fondu Tesco: 
jak za velký kus udělané práce na statku, tak i za poskytnutý rozhovor, který je pro 
nás důležitý tím, že dostáváme zpětnou vazbu, motivující nás ke zlepšování průběhu  
a organizace firemních dnů. 

Měli jste před příjezdem do Bučovic nějakou představu toho, co vás tam čeká? Jaké to tam 
bude? Jak to tam bude vypadat?
Marta Ledinská: Ano, kolegové – organizáto-
ři nám připravili výbornou prezentaci s fotkami 
toho, co nás tam bude čekat.

Jak se vaše představa lišila od reality? Jak 
na vás statek zapůsobil? 
Andrea Buxton: My only difference was that  
I wasn´t expecting the place to be as big!
Jana Brožová: Na mě statek působil jako mís-
to, kde je hodně práce, do které je třeba vnést 
systém.
Jana Koubová: Moje představa se od reality ni-
jak nelišila. Na statku bylo a asi i je potřeba udě-
lat velké množství práce. V okolí statku je krásné 
prostředí a toto prostředí je nutné neustále udr-
žovat a zvelebovat. 

Co vás v Bučovicích mile překvapilo a naopak, co vás odradilo? 
Andrea Buxton: The size of the land, and the work that needed to be done – ALL GOOD 
Jana Brožová: Mile mě překvapila příroda a kuřata v koupelně. 
Michal Dostál: Já jsem zase velmi překvapen nadšením lidí pro dobrou věc, odhodláním tvrdě 
pracovat, i když se musí potýkat s existenčními problémy. Nemůžu říct, že by mě něco odradilo od 
práce. 
Ivana Chalupecká: Já osobně jsem předpokládala větší spolupráci majitelů a provozovatelů. Myslela 
jsem si, že budou s námi spolupracovat na svěřených úkolech. 

Líbilo se mi, že podle vyplněných dotazníků, se vám práce nezdála příliš fyzicky náročná. Přes-
to však na podobný typ práce je málokdo z města zvyklý. Proto se ptám: zmohlo vás to?
Marta Ledinská: Nezmohlo, ale nedala bych to osm hodin každý den. 
Michal Dostál: Pocházím z vesnice, tak jsem na podobnou práci zvyklý. Ale sranda to rozhodně 
nebyla. 
Martin Novák: Já jsem také zvyklý na podobnou práci, a to z chalupy. Byl jsem ale po nemoci, takže 
nebylo moc sil na rozdávání, ale bylo dobré s naším týmem nakládat hnůj.
Phill Lawrence: Yes, I did. But in a good way. As we all sit behind desks, looking at computers for  
8 hours a day, it was nice to be outside in the open air doing some physical work for a change.
Chaloupecká Ivana: Byla to taková ta příjemná únava, kdy víte, že jste udělali něco dobrého.
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Přiměl vás pobyt a práce v Bučovicích na nějakou myšlenku? Byla pro vás osobně práce na 
statku v něčem přínosem?  
Andrea Buxton: Knowing that we had made small steps in helping the farm was a real benefit.
Michal Dostál: Člověk se zamyslí nad svými hodnotami, nad tím, co je v životě důležité, a že i přes 
veškeré naříkání se máme vlastně dobře. Velký přínos vidím i v tom, že jsme na tomto statku praco-
vali jako jeden tým, navzájem si pomáhali. Určitě nás to dalo dohromady. 
Martin Novák: Pro mě to bylo také o stmelení našeho týmu.
Jana Brožová:  Pro mě osobně byl hlavně přínosný pobyt na čerstvém vzduchu.
Phill Lawrence: I felt a sense of real achievement of what we had managed to do at the farm. Knowing 
that it was for a good cause (under privileged children) made it worthwhile. I feel that there is more op-
portunity for Tesco to continue our relationship with the Bunny on the Horse organisation and it would 
be good to have periodical updates on their achievements. It may also be possible to help advertise 
and help further with the Tesco organisation?

Jste schopní/é podobný způsob života, jako ten na statku, pochopit, vnímat jako realitu? Doká-
zali byste si představit vyměnit si dlouhodobě role a na statku žít a pracovat? 
Jana Koubová: Já bych si to představit dokázala, ale nejsem plně rozhodnutá, zda bych takto chtě-
la žít. 
Phill Lawrence: I feel I got an understanding of the different lifestyle and workload that is needed on 
the farm – tending to all of the animals, land and facilities on a daily basis, but as we never stayed at 
the farm it wasn’t a true representation.
I hope that the people at Bunny on the Horse appreciated the work that was done over the two days 
and that they feel the Tesco people acted correctly whilst on their property.
It would be nice for us to see more recent pictures of the children enjoying themselves and any fur-
ther improvements that have happened since we were there.
Jana Brožová: Jelikož pocházím z vesnice, není pro mě žití na statku nepředstavitelné. Akorát mu-
sím podotknout, že jsme museli doma pracovat víc systematicky a vytrvale. Na statku se mi zdálo, 
že v práci chybí řád a systém.
Michal Dostál: Já si také podobný způsob života dokážu představit, ale i díky tomu, že jsem si něco 
podobného v dětství prožil, bych si ho nezvolil. 
Strávil jsem dva dny s lidmi ze statku a myslím, že chápu jejich pohnutky a vážím si jich.

Děkuji vám velmi za poskytnutý rozhovor a přeji vám všem mnoho úspěchů v osobním i pro-
fesním životě. Doufám, že se v Bučovicích zase s vámi všemi potkáme. 

Helena Krejčíková

Pro většinu účastníků byl pobyt v Bučovicích jejich prvním firemním dnem. Firma Tesco se 
však dobrovolnictví věnuje již dva roky. Pomáhají po celé České republice – v Charitě Brno, 
v Národním parku Šumava, Národním parku  Podyjí, ve školce pro sluchově postižené, v níz-
koprahovém klubu Jahoda v Praze. Jejich kolegové z právního oddělení mají zase pod patro-
nátem Život 90, kde pomáhají s veškerými právními věci. Je tady vidět to, co v našich očích 
je nesmírně důležité – skutečné propojení světa obchodu, světa komerce a nekomerční, cha-
ritativní oblasti. A to považujeme na firemním dobrovolnictví za nejdůležitější.
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SERIáL O KONÍcH
díl druhý: BLAcK

Vrátíme se nyní k jaru 2004, kdy bránou Šestajovic poprvé projel náš přepravník a z něj 
vystoupil spolu s Lady i BLACK. V létě hnědý, v zimě černý, 140 cm vysoký poník, několi-
kanásobný vítěz různých pony 
dostihů, koník na kterém ne-
poznáte, že právě ujel 70 km,  
a plemenem český jezdecký 
pony (kříženec velšského poní-
ka a araba.)

Tenkrát sedmiletého Blacka 
můžeme právem pokládat za 
jednoho ze zakladatelů celého 
sdružení a vůdce hlavního pro-
gramu. Během pár dní svého 
působení v Šestajovicích měl 
Black mnoho kamarádů nejen 
mezi dětmi. Jeho největší favo-
ritkou je dodnes slečna Dáda 
Kostková, která o něm napsala 
nejednu pohádku. 

Black je náš první koník, na kterém jsme začali vozit děti v leže – na břiše s hlavou na 
zádi a nohama položenýma kolem krku.  Nejenže vozil děti s handicapy, ale zároveň stál 
u zrodu naší jezdecké ,,školy´´. Kdybych měla nyní spočítat, kolik dětí i lehkých dospělých 
se na něm prokousalo jezdeckými začátky, nestačilo by mi ani těch 20 prstů co mám, ani 40 
prstů… možná ani 60… Bylo, a nyní si troufám napsat, „vás“ opravdu hodně. Většina si jistě 
pamatuje na to, jak je Black učil, že ne vždy má koník náladu zvedat nohy, jít dopředu, roz-
klusat se na povel. Vždy to ale myslel dobře, jako přípravu na koně, kteří nebudou jako on. 
Myslím si, že na spoustě hodin bych vůbec nemusela být. Kdyby jen Black mohl mluvit ..!

S Blackem jsme se v Šestajovicích viděli ve třech etapách. Byl na prvním táboře ve 
Slavonicích, v Janově, poznal i Kout. Pak jsme ale přišli na to, proč je tak jiný než ostatní, 
proč si tak moc rozumí s handicapovanými dětmi, proč je chápe a proč se k nim chová ještě 
o něco lépe než k ostatním. Neviděl totiž na jedno oko. Bylo nám moc divné, proč Black ne-
chce skákat malé překážky, proč je boří. On je neviděl, skákal jen ty větší. A po jednom ta-
kovém nepovedeném skoku, kdy jsem ještě dlouho vybírala povrch jízdárny ze svých dlaní 
a zadku, jsem nechala Blacka celého zkontrolovat - udělal totiž kotrmelec a i když vypadal, 
že mu nic není, tak jsem chtěla být klidnější. Přijel pan doktor a po důkladné prohlídce řekl, 
že Black je po pádu v pořádku, ohromě se mi ulevilo, pak si ale pod zářivkou všiml něčeho 

❄

❄

❄
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na oku  a po další prohlídce řekl, že Black 
na jedno oko nevidí a že je to už stará věc. 
Tento handicap mu ale dosud v práci nijak 
nevadil, uměl s ním již žít. Jen my jsme si 
začali dávat větší pozor. Jenže za čas Black 
přestával vidět i na druhé oko, byl mrzutý, 
otrávený, nešťastný. Rozhodli jsme se tedy, 
že už se do Šestajovic na další etapu ne-
vrátí a zůstane doma na pastvinách. Utek-
la zima a na jaře nebyl vidět žádný pokrok. 
Začátkem léta Blacka začalo zlobit koleno, 
otékalo, splaskávalo, otékalo…..vypadalo 
to, že už to tak zůstane na pořád.. Blackova 
nálada se nelepšila, a tak jsme se rozhod-
li, že po tak velkém úsilí a  množství práce, 
které odvedl, si zaslouží jít do předčasného 
důchodu. A tak neodjel na další etapu a zů-
stal na pastvinách.

Přišlo další jaro a s rozkvetlými stromy 
rozkvetl nečekaně i Black. Koleno vypadalo 
jakoby mu nikdy nic nebylo, dobré nálady měl 
najednou na rozdávání. Stál přede mnou, 
náš krásný, moudrý a silný Black. Jeho po-
hled jasně říkal: ,,jdeme jezdit!´´ Nejdříve ale 
musel podstoupit vyšetření u doktora, ver-
dikt zněl - koleno zázrakem v pořádku, na 
oko vidí do jisté míry. A tak jsme ho vzali pod sedlo, ano byl to on, hned na první louce to 
se mnou tryskem ,,zabalil´´  a zastavil až hoooodně daleko. To už se ale blížil čas naložit 
koně do Ávie a rozjet se směr Kout na Šumavě. Black nastupoval jako první.  Po příjezdu do 
Kouta jsem měla převelikou radost, když jsem viděla kolik očí se rozzářilo, když ho vidělo, 
kolik dětí volalo ,,je tu Black, je tu Black´´ To byla asi největší odměna pro nás pro oba.

Black se vrátil i k působení v jezdecké ,,škole,´´ a to i při Zajíčkově táboře v Bučovicích. 
Pořád jsem ho sledovala a bála se zda ho nepřetěžujeme. Black si ale dokázal říct a za ty 
roky co jsme spolu, už dobře poznám, kdy chce volno. Nyní, jen za toto léto, má 5 úplných 
začátečníků. 

Na podzim se Black, po dvou vynechaných sezonách, vrátil ke své největší radosti – opět 
vyhrál hubertovský dostih. Pár dní před tím se předvedl v plné kráse na jízdě svatého Vác-
lava v Bučovicích, kdy nesl na hřbetě slečnu Karolínu Pelantovou, pod jejímiž rozložitými 
bílými šaty vypadal jako z pohádky. 

Nezbývá než dodat, že Black je krásným příkladem toho, že když někdo onemocní nesmí 
to vzdát!!! A když to platí u koní, mělo by to o to víc platit u lidí. 

Blackovi  je nyní 12 let a je to opět naše silná stránka týmu.
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Občanské sdružení   Zajíček na koni  nabízí

masáže s hlídáním dětí

hotstones - masáž lávovými kameny
hawaiská masáž 

baňkování
reflexní terapie klasická a rekondiční masáž – dílčí i celková

čínská masáž hlavy, čínská masáž šíje
energy, masáž reflexních zón

cena:  energy hotstones – masáž lávovými kameny - Kč 600,-/45 min
        ostatní typy masáží - Kč 600,-/60 min

Při zakoupení permanentky 10 masáží: zdarma dárkový masážní balíček.

novinka:
provádíme masáže u vás doma s hlídáním dětí s možností odborného hlídání dětí v době 

masáže kvalifikovanou pečovatelkou.
cena: 1500,-/hodinu

(doprava, masáž, hlídání, dárek – použití psychowalkmanu zdarma.)

Kontakt: Mgr. Bohuslava Náměstková, masaze@zajiceknakoni.cz,  tel.: 604 724 645 
salonky na adresách: Sokolovská 195, Praha 9 (vchod z druhé strany bloku – Čihákova 12)
Podskalská 29, Praha 2
Výtěžek jde na podporu programů a projektů sdružení: www.zajiceknakoni.cz

můj pracovní život má handicap,  
já přesto pracuji

Projekt s názvem „Můj pracovní život má handicap, přesto pracuji“ je zaměřen na mamin-
ky, které se i přes svůj osobní nebo rodinný problém chtějí zařadit zpátky do pracovního ži-
vota a chtějí zvládnout překážky, které jim v tom brání. Zajíčkův projekt by jim rád poskytnul 
pomocnou ruku a zajistil jim vzdělávací kurzy zaměřené na zlepšení profesních schopností 
a zvětšení šancí pro uplatnění na pracovním trhu. Výhodou těchto seminářů je, že se snaží 
maximálně vyhovět časovým možnostem adeptek a pak také fakt, že jsou zdarma.

 25. 10. proběhla schůzka maminek. Dohadoval se na ní výběr semináře, který by ma-
minkám nejvíce pomohl. Výsledkem je pět seminářů Počítače pro začátečníky a běžné 
uživatele, dva kurzy Typologie osobnosti a dva semináře Psychologie. To vše odstartuje 
seminářem počítačů v lednu 2010. O průběhu seminářů vás budeme informovat v dalším 
čísle časopisu a na našich webových stránkách. 

❄

❄
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ZAJÍČKův pROSINEc
5. 12. Mikulášská besídka a samozřejmě nadílka v Bratrské škole 300 na Praze 7. Odpoled-
ne plné hraní, zdobení perníčků, povídání si a samozřejmě netrpělivého čekání na příchod 
Mikuláše, čerta a anděla. Pro všechny hodné, ale i pro ty zlobivé zajíčky!

9. 12. od 9.00 hod. Masáže pro maminky z Klubu přátel zajíčka. Masáže zdarma pro mamin-
ky handicapovaných dětí. Přijměte vánoční dárek od nás a přijďte relaxovat do KC Motýlek 
na Praze 9.Další akce pro členy KPZ viz:http://www.zajiceknakoni.cz/cs/zajickoviny
 
17. 12. od 19.00 hod Vánoční nadílka pro dobrovolníky Zajíčka – zveme srdečně všechny 
stávající dobrovolníky, ale i nové zájemce na vánoční hodování. V 18.20 hod na zastávce 
Anděl. 

27.12. od 14.00 hod VÁNOCE U KONÍ – přijeďte do Bučovic za koňmi! Těší se na vás! 
Společně oslavíme Vánoce, v teple stájí zazpíváme koledy a rozdáme koníkům i dětem 
dárečky… (zápis a více info: 731 009 645, Markéta Šulcová)

A nakonec, v lednu nového roku, je pro maminky připravena sobotní akce, na které pro-
běhne Kurz první pomoci u dětí od Červeného kříže a odpoledne následuje cvičení Pilates 
s naší milou Jadrankou. O přesném datu tohoto setkání vás budeme informovat na našich 
webových stránkách. 

Prosincová setkání se konají díky podpoře společností: ČSOB, RWE Energie a BIOREGENA.

Více o všech našich akcích, více o akcích pro členy Klubu přátel Zajíčka (KPZ), o vánočních 
dílničkách v kontaktním centru Sokolovská 195, Praha 9;  naleznete v Kalendáři akcí nebo 
v Aktualitách na www.zajiceknakoni.cz.

❄

❄

❄
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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 – AKTIVITY – PŘÍRODA A KONĚ – DOBROVOLNÍCI

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

PROGRAMY SDRUŽENÍ
1) BEZBARIÉROVÝ STATEK BUČOVICE U VOTIC: partnerství se stájí Artuš
ZÁKLADNÍ PROJEKT: Rekondiční jízdy na koních – pro handicapované děti zdarma, pro ostatní za malý 
příspěvek (adresa: Bučovice 19, Votice).
2) 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. 
PROJEKTY PROGRAMU: Letní tábory, Zimní tábory, Výměnné pobyty Francie, Pilates pobyty, Víkendové 
pobyty pro maminky s dětmi, Víkendové pobyty pro děti ze sociálně slabých rodin...
3) PROGRAM PROTI KRIMINALITĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE:  PROJEKTY PROGRAMU:
a) Jednodenní akce s koníčky – „Nech to koňovi“      
b) Divadélko „Na stole“        
c) Výtvarné dílničky pro všechny maminky i dětičky
4) POMOC NA BLÍZKO: program pro pomoc sociálně velmi slabým dětem a rodinám.
PROJEKTY PROGRAMU:
a) Pomoc na blízko (finanční a materiální pomoc, princip adopce na dálku u nás v ČR)
b) Poradenství – telefonické, osobní konzultace 
c) „Můj profesní život má handicap, já přesto pracuji“ - projekt pro začlenění maminek do pracovního procesu
5) DOBROVOLNICTVÍ: PROJEKTY:  
a) Dobrovolníci u o.s.    
b) Firemní dobrovolnictví
6) HLÍDÁNÍ DĚTÍ: PROJEKTY:   
a) Tréninková školička
b) Hlídání dětí u vás doma nebo v herničce

PŘIJEĎTE SE K NÁM PODÍVAT NA STATEK DO BUČOVIC
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY - HLEDÁME SPONZORY PROGRAMŮ

Kontaktní centrum pro klienty: Sokolovská 195, Praha 9, vchod z ulice Čihákova. 
Služby po domluvě: poradenství, masáže, hernička pro děti… 
Podlipanská pobočka: Chotýš 38, 281 63 Kostelec n. Č. l.

PODPORUJÍ NÁS: MHMP, MČ Praha 14 a 9, města Votice, Kouřim, Nadace člověk člověku, Nadační fond Patria, Jan Verner s 
rodinou, společnosti a firmy: Metrostav, ZCH advokáti, AVON Cosmetics, EGAP, RWE Energie, Poliklinika Bioregena, PC Plus CZ, 

BRAMAC střešní systémy, Pribináček, Sirius Computers a další.
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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 10. dni daného měsíce.

Příští číslo vyjde: 20. 2. 2010

Své příspěvky posílejte v elektronické podobě na adresu redakce.

Poznámka redakce: autorské příspěvky jsou ponechány bez korektury
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