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Všichni na koně!
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Sázava

Léčba šokem – tak říkám pokaždé návratu z léta zpět do práce, do škol, do bytů a do 
tramvají, a také k počítačům a k mobilním telefonům. Jako bychom všechny tyto věci přes 
léto tak nějak nepotřebovali a ony nás také ne. Jenom nevím, čeho je to léčba, jaké nemoci. 
Snad bych raději zůstala neléčena. 

Tak aspoň v tomto podzimním čísle zavzpomínám na krásné Zajíčkovo léto, léto táboro-
vé, léto dětí a koní. A myslím, že i léto maminek. 

Už od dětství ve mně přetrvává rys vše prožité si zveličovat a přidávat tomu na kráse. Tak 
se nezlobte, připadají – li vám moje slova přehnaná a neobyčejná. Vím, že život je krásný 
i ve svém každodenním shonu a v běžných životních situacích……, ale když si právě teď 
vybavím koně na louce ve výběhu, ať mi Praha promine, vrátila bych se za nimi . 

Dnešní časopisecké slovo patří táborům, stejně tak jako jeho obsah. Popovídáme si  
o koních s panem Václavem Vydrou, který nás navštívil na táboře, a také si popovídáme se 
Seraphínkou - maminkou a Zajíčkovou kamarádkou. Představíme vám koníka Kima a sa-
mozřejmě se dozvíte, jaké vás čekají do vánoc akce. 

Přeji krásný podzim  
Helena Krejčíková, šéfredaktorka časopisu
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poděkování novým partnerům a dárcům 

panu Karlu Příbramskému
Ing. Radislavu Vadurovi

rodině Machálkových
paní Janě Volkové

panu Pavlu Hřebíkovi 
panu Václavu Vydrovi
paní Janě Bouškové

projektu „Co nás baví“

AZ Technika a.s.
Barley Green

Globus
Interspar
Sparkys

3

dále děkujeme: 

společnostem:

děkujeme vám všem za krásné léto a za všechno další, co          
  nás ještě čeká - díky vám.
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Sbírání medu

Kdopak nás to vede do výběhu?
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A jakou si dáme teď?
Hlavně, abych to nepokazil
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pLáN AKcÍ řÍJEN - pROSINEc
datum akce

říjen
pá 1. 10. 15.00 Dílnička s Míšou KPZ
so 2. 10. 12.30 Za pražská humna 

– Prokopské údolí
KPZ 
(pořadatel: DDM Praha 8)

pá 8. 10. 16.00 Draci, dráčci a dráčata KPZ
so 9. 10. Sv. Václav - Bučovice
pá 15. 10. 16.00 Tričková dílnička KPZ
ne 17. 10. Neděle v sedle - Bučovice
pá 22. 10. 15.00 Dílnička s Míšou KPZ
so 23. 10. „Tajemná výprava“ KPZ

Perníčková dílnička 
(datum upřesníme)

listopad
pá 5. 11. 15.00 Dílnička s Míšou KPZ
so 6. 11. Sobota v sedle - Bučovice
ne 7. 11. Sv. Martin - Votice
so Výprava KPZ
pá 16.00 Draci, dráčci, dráčata KPZ
pá 26.11. 15.00 Dílnička s Míšou KPZ
út 30.11. Koncert: HopTrop (KC Gong) KPZ

Perníčková dílnička 
(datum upřesníme)

prosinec
5. 12. Sv. Mikuláš
17. 12. 15.00 Dílnička s Míšou KPZ

Vánoce u koní 
(datum bude upřesněno)

pá 16.00 Perníčková dílnička KPZ
pá 16.00 Draci, dráčci, dráčata KPZ

Vánoční bowling KPZ
Sněhohrátky/Vánoční výprava KPZ
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ZAJÍČKOvO TáBORNIcKÉ LÉTO

I. turnus:   klokánci v Bučovicích    
II. turnus:   poslův mlýn - doksy (bezbariérový) 
III. turnus:   Bučovice I (pro sociálně slabé děti) 
Iv. turnus:  Bučovice II (pro děti s handicapy)

I. turnus: klokáncI v BučovIcích
Na první pohled parta veselých a zdravých dětí, kterým nic nechybí. Ale už druhý pohled 

a pak i ty další odkrývají, že tyhle děti to opravdu neměly a nemají v životě jednoduché… 
A právě o to, aby jejich úsměv a dobrá nálada vydržely, jsme se snažili společně se všemi 
koníky po celou dobu jejich pobytu u nás…A povedlo se . Na táboře byl náš lety ověřený pro-
gram terapií doplněn o rozšířené hraní s koníky. Co to je? Skutečně se jedná o hraní? Možná 
to tak nám dospělým nepřijde, ale dětem ano. I práce u koní je pro ně hraní. Děti si na koních 
tedy nejen „běžně“ zajezdily, jako jezdí děti na jiných našich táborech, ale také měly výuku 
o koních, práce v boxech a práci s přípravou koníků. Děti se naučily nejen koně čistit, ale 
i postrojovat a sedlat. Některým z nich se to hodilo na táboře v Doksech, kam děti z Klokánku 
také přijely.

Pobytu se zúčastnilo 12 dětí a 3 tety. Pro nás a naše dobrovolníky bylo zajímavé povídat si 
s tetami o organizaci Klokánku a dozvědět se tak nové a zajímavé informace. Pro organizační 
záležitosti Klokánku musel pobyt skončit o několik dní dříve, ale děti mají slíbeno, že se k nám 
„náhradnicky“ podívají co nejdříve. Už se těšíme… Jsme rádi, že máme v Klokánkovi nového 
kamaráda…

Markéta Šulcová

II. turnus: poslův mlýn - doksy (BezBarIérový)
Vzpomínky na léto vždycky nějak voní. Někomu mořem, jinému sluncem a nám „Zajíč-

kům“ hlavně senem, koňským potem a přátelským objetím. Letos bylo takových objetí mnoho, 
a proto ve většině z nás zůstal hřejivý pocit, který si rádi připomeneme hned, jak spadnou na 
zem první podzimní listy.

Na počátku tábora, kterého se v Doksech zúčastnilo 45 dětí, jsme si užili mravenčí práci, 
kterou vždy přináší situování na novém místě. Díky obrovské vstřícnosti místních lidí a per-
fektnímu týmu zkušených dobrovolníků však vše proběhlo bez chybičky a my jsme této volby 
vůbec nelitovali!  Během pobytu měly děti možnost setkat se s Ferdou a s Beruškou, zalétat 
si s včelkou Májou, a také s řiditelnými draky a užít si přírody s Včelími medvídky. Obrovský 
úspěch sklidilo divadélko o Makové panence a motýlu Emanuelovi; nelze zapomenout na ty 
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nádherné kostýmy; dobrodružství přineslo hledání ztracených koníků a ještě větší pak výstup 
na hrad Bezděz. Radostné dovádění na diskotéce vystřídaly chvíle strachu na noční bojovce, 
kde ovšem na závěr získaly děti cennou indicii k nalezení pokladu Broučků.

Každý den probíhaly také již tradiční terapie pro děti – sportovní hry, masáže, jízdy na ko-
ních, muzikoterapie a arteterapie, skvěle propojená s tématy dne. A navíc také relaxace pro 
rodiče – korálkování, aurasoma, hudební večer a vřelá večerní posezení.

Loučení je vždy těžké. Někdo má slzy v duši, jiný zmáčí celý kapesník a my „Zajíčci“ se 
loučíme doufajíce, že se příští tábor zase tak vydaří! 

Zuzana Rauchová

III. turnus: BučovIce I (pro socIálně slaBé dětI)
Pro 18 dětí byl připraven, stejně jako na všech ostatních pobytech, bohatý terapeutický pro-

gram – jízdy na koních, arteterapie a písničky. A nečekaně jsme program mohli i na Bučovickém 
táboře doplnit o masáže nejen pro děti, ale i pro maminky. Přijela za námi nová dobrovolnice 
paní Daniela Filipi a krom masáží přivezla dětem i překrásné knížky, jejichž je autorkou…
(http://knihy.hledajici.cz/detail.php?id=6000&action=autor&ssearch=Tajn%25E9%2520spo-
le%25E8nosti )

Na konci čekalo na děti velké a milé překvapení. Během posledního táboráčku s grilováním 
jsme totiž měli malý karneval a balon splněných přání. Malovalo se na obličej, a tak vznikla 
například ukrutánská banda ukrutánských pirátů a nebo divoké a krvelačné šelmy…Jenže 
i ukrutánští piráti a i ty nejkrvelačnější šelmy mají svá tajná přání, která když mohou projevit, 
stanou se z nich andílci…

A u nás při táboráčku jsme jeden takový balon splněných přání vypouštěli. Najednou byl 
z každého mírný beránek a psal své nejtajnější přáníčko na balónek. Nakonec jsme jej na 
závěr táboráku a vlastně tak i na závěr celého pobytu vypustili a balónek stoupal před zraky 
všech malých, velkých i dospělých dětí stále výš, až k obloze…

Zajímavostí turnusu byly i dva dny firemního dobrovolnictví, kdy se zaměstnanci společ-
nosti L´Oréal zapojili nejen do prací na statku, ale i do pomoci s programem pro děti.

Markéta Šulcová

Iv. turnus: BučovIce II (pro dětI s handIcapy)
Tento závěrečný turnus naplno splňoval jeden z nejdůležitějších Zajíčkových principů a tím 

je princip integrace. Poznali jsme to hlavně na tom, že naši dlouholetí klienti jako je například 
Patrick Harbal, Klárka Šimková nebo Miky Turková se zdáli být velmi spokojení a měli jsme 
z nich pocit, že se cítí opravdu dobře. Dávali nám to svými úsměvy najevo. Dalším způsobem  
takto projevené integrace byla skvělá komunikace mezi maminkami zdravých a handicapova-
ných dětí. Maminky si spolu celý týden krásně povídaly, povídaly a povídaly… :-).
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A na závěr, ale v neposlední řadě, byl hlavním rysem tohoto turnusu velký zájem dětí o ko-
ně. Zájem byl vždy, ale tentokrát děti až plakaly, když nemohly být ráno v první skupince na 
projížďku. Což je trochu smutné, ale zároveň to nás a i koně moc těší. Dohromady 23 dětí 
se pustilo na závěr táborového pobytu za pokladem, který nade vše přesáhl jejich očekávání. 
Díky sponzorům našly děti v balíčcích, na míru šitých pro každého z nich, knížky, hračky, taš-
ky, balónky a spoustu dalších dárečků. 

 Na tento turnus přijel i herec a přítel koní pan Václav Vydra se svojí ženou, herečkou paní 
Janou Bouškovou. Popovídali si s koňmi, s dětmi i dospělými (bez pořadí důležitosti ) a strá-
vili se Zajíčkem příjemné odpoledne. Pan Václav Vydra návštěvu Zajíčkovi osobně přislíbil 
a zároveň Zajíček zvítězil v internetové soutěži Co nás baví.

Helena Krejčíková

„Táborů se účastní znevýhodněné děti s různými sociálními, mentálními a fyzickými han-
dicapy. Mezi nejčastější handicapy našich malých klientů patří autismus, lehká mozková dys-
funkce spojená s tělesným omezením, epilepsie, downův syndrom, různé druhy méně zná-
mých syndromů a různé stupně mentální retardace.“

Náš společný pejsek Tadeáš
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Ráno s koňmi

Mandala
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Polohování
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z táBorových dotazníků jsme od klIentů získalI zpětnou vazBu  
a velmI přínosné Informace. zde jsou přehledně představeny nejdůle-
žItější Body a u negatIv návrhy na jejIch řešení.

 
1) přínos terapeutického integračního pobytu pro děti 

Na každém turnusu byla velmi kladně (100% kladný ohlas ve všech dotaznících) ohodno-
cena práce dobrovolníků sdružení.

Nejčastěji pečovateli zmiňované přínosy:

• Integrace a tolerance – nejčastěji zmiňováno v souvislosti se začleněním zdravých dětí do   
kolektivu dětí handicapovaných. Přínos pro obě skupiny
• Nová kamarádství a nové obzory dětí zdravých (např. se sociokulturním handicapem)
• Zlepšení zdravotního stavu dětí díky terapii jízdou na koni
• Zlepšení psychického stavu dítěte díky přátelskému prostředí, přítomnosti koníků a indivi-
duálnímu vřelému přístupu našich terapeutů a našich dobrovolníků
• Smysluplně strávený týden pro ty, kteří mají omezené možnosti pobytu mimo město

2) negativa a jejich řešení  (zdroj: dotazníky)

• Náročné podmínky tábořiště Bučovice

Vylepšit sprchy a terén pro stavbu stanů – zapůjčených i vlastních. 
Rádi bychom sehnali finance na vybudování zděných sprch. V plánu je vybagrování prona-

jatého pozemku a postupná stavba dřevěných chatek. Dále je v plánu stavba dřevěné spole-
čenské „boudy“. Na tyto stavby je už ale nutný projekt a jeho sounáležitosti

• Krátká doba terapie jízdou na koni

S pečovateli prodiskutujeme tento problém a prodloužíme dobu terapie na optimum pro 
každé dítě. Je v plánu zařadit do některého turnusu „trénink“ pro pokročilé jezdce díky úzké 
spolupráci se Stájí Artuš. Tento trénink by zájem mající děti (resp. jejich pečovatelé) museli 
doplatit zvlášť. Řešením pro sociálně slabé bude samozřejmě možnost zafinancování skrz 
program Pomoc na blízko.

• Celodenní výlet – náročný pro malé děti, velmi nenáročný pro starší děti

Výlet budeme plánovat s pečovateli a přizpůsobíme nárokům dětí. Variantou jsou i dva 
paralelní výlety pro dvě skupiny: starší a mladší, kdy pečovatelé by doprovázeli mladší děti 
a starší skupinka by se vydala na výlet se skupinou dobrovolníků. Tak by se i tematicky 
daly výlety uzpůsobit lépe věkovým kategoriím. (např.: mladší – broučci, starší – pirátská 
výprava etc…)
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Z REDAKČNÍ pOšTy

tučnák (ze série u nás v Bohnicích)

Na Zajíčkovy tábory jezdíme od r. 2006 a moc rádi.Děti i já jsme nadšení z koníků. Z pro-
gramu, který je každý rok opravdu skvělý a zaujme všechny děti napříč věkem, hendikepy... 
A hlavně z celkové atmosféry, která na táborech je. Náš velký dík patří proto všem, kteří 
jakýmkoli způsobem přispívají k tomu, že tyto tábory mohou být.

Na „Zajdových“ táborech se vži-
lo, že vyvrcholením celotáborové 
hry je poklad pro děti. 

Letos v Bučovicích dostala Miky 
velkééého pavouka a David chodí-
cího a hrajícího tučnáka.

Nadšení z mé strany se neko-
nalo - vím, co dokážou „háďata“ 
s podobnými hračkami. A furt to 
řve, a když to neřve, tak je to rozbi-
tý a to pak řvou „hadi“ - maaamííííí 
sprav mi tooooo...  

Miky byla naopak šťastná jak 
blecha. Pavouků se bojí, ale zá-
roveň jí i něčím přitahují. David? 
Chvilku si na to připadal tak nějak 
velkej. Ale pak mu blejsklo v očích 
- známka toho, že je další jeho kuli-
šárna na světě. No, tušila jsem, že 
to bude mazec...

Tučňák sedí na jídelním stole 
a je pouštěn výhradně při jídle - na-
kukuje do talířů, tu a tam přesune 
sůl, tácek s chlebem...

Ze  začátku jsme se snažili za-
chraňovat ho od pádů, když doťap-
kal ke kraji stolu. Tučňáček je ale 
inteligentní, zastaví a otočí se sám. 
A hlasitě se diví, co plašíme a zvr-
háváme skleničky...

Jeho proslovy Davča „překládá“ 
tak, že se třískáme smíchy. Manžel na nás nevěřícně a zkoumavě kouká … přemýšlí, jestli 
už není tak akorát čas volat doc. Chocholouška?

David
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Mikýskův pavouk se usídlil na okně v jejím pokojíku. Celé dny šplhá nahoru dolů, dokola 
a dokola - do zblbnutí. Je to pracovitej a - naštěstí - tichej tvoreček. Evidentně je u Miky ve-
lice spokojen, chutná mu, právě tráví třetí sadu baterií :-).

Fotky tentokrát nehledejte, nemám šťávu, baterie jsou u nás momentálně nedostatkové 
zboží :-)

Miky - 17 let, vysokofunkční autista, středně těžká MR, dysfazie, alergie, ...
David - 10 let, ADHD, specifické poruchy učení, astma, alergie,...
a Dandula, jejich mamča - 42, .... :-)

Miky
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S Kým JSmE SI pOpOvÍDALI  
O KONÍcH…

Pan Václav Vydra se svou ženou, paní Janou Bouškovou navštívili 16. srpna Zajíčka na 
koni na Letním integračním táboře v Bučovicích u Votic. Pan Václav Vydra návštěvu Zajíčku 
osobně přislíbil již dávno a zároveň Zajíček zvítězil v internetové soutěži co nás baví, jejíž 
tváří je i tento herecký pár.

S Janou Bouškovou a Václavem Vydrou jsme strávili milé odpoledne, obklopeni dětmi, 
koňmi a krásnou přírodou. Položili jsme panu Václavu Vydrovi několik otázek, které jsou 
tentokrát více o koních než o dětech.  

 

Pan Václav Vydra s paní Janou Bouškovou v Bučovicích



ZAJÍČEK NA KONI * ROČNÍK 2 * ZářÍ 2010 * ČÍSLO 4

16

1) pane vydro, jste přítelem koní - jak jste se k nim vlastně dostal a kolik jich 
vlastníte?

Já jsem s koňmi koketoval od svých asi 20 ti let.V roce 1998 jsem si pořídil svého první-
ho koně, klisnu Nelly, od ní mám její hříbě - teď už desetiletou Navarru a pak dva valachy, 
Gustava a Démona. Se všemi svými koňmi jezdím bez uzdění, mám je už pět let ve vol-
ném ustájení, bosé a od prosince minulého roku, kdy jsem absolvoval závěrečnou zkoušku 
z ošetřování kopyt po dvouletém vyškolení u německé veterinářky Dr. Strasserové, jim sám 
upravuji kopyta.

2) máte opravdu velké zkušenosti s koňmi. jak byste popsal vztah mezi koňmi 
a lidmi?

To je složité říct v několika větách.Člověk k sobě koně začal poutat před několika tisíci 
lety a od té doby kůň lidem začal sloužit. Ten vztah prošel mnoha peripetiemi a koně ve služ-
bách lidem toho opravdu hodně vytrpěli. Koně i vztahy k nim vzbuzují v lidech emoce. Ale ty 
vztahy se vyvíjejí. Koně dnes už nejsou a neměli by být služebníci, ale partneři. My už je ne-
máme v naprosté většině pro to, aby nás vozili do bitev,aby nám dopravovali náklady nebo 

Autogramiáda
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pro nás jinak pracovali. 
Máme je pro naše potě-
šení a zábavu. A to zna-
mená, že by i oni z na-
šeho vztahu měli mít 
potěšení a zábavu. Měli 
bychom se učit jejich 
řeči a poskytnout jim 
maximálně možné přiro-
zené podmínky k jejich 
životu. Nepřekračovat 
ve společných činnos-
tech jejich fyziologické 
možnosti a starat se 
o jejich zdraví a ne o „u-
schopnění“. Tak se jim 
můžeme pokusit vrátit 
strádání, které si s ná-
mi lidmi zakusili a ješ-
tě bohužel zakoušejí. 

 3) jak vnímáte pomoc koní handicapovaným dětem? 
Je to úžasná služba, kterou koně poskytují. Já bych jen žádal, aby všichni, kdo hippote-

rapii provozují, pamatovali na to, aby koně, které k tomu využívají, byli psychicky i fyzicky 
zdraví, vyrovnaní a spokojení. A mimo svou „práci“měli po zbytek dne svůj „koňský život“ co 
nejbližší jejich přirozeným potřebám. Protože jen takoví koně mohou opravdu nemocným 
lidem pomáhat.

 
4) mají vaši koně nějakou zkušenost s handicapovanými dětmi?
Ne.

5) jak jste vnímal zajíčkův tábor v Bučovicích a proč jste si vybral zrovna zajíčka 
na koni?

Dostal jsem mail s žádostí, abych přijel podpořit tuto akci. Chvíli jsme si dopisovali a pak 
jsme se dohodli. Navíc se Zajíček ucházel o příspěvek na serveru Co nás baví, kde také hlasuji 
na podporu některých projektů, a rád jsem tam Zajíčka podpořil. Pak jsem na táboře strávil se 
svou ženou moc hezké odpoledne jak s organizátory, tak s postiženými dětmi a jejich rodiči. 
 

děkuji vám, pane vydro, za rozhovor. Budeme rádi, když nás v Bučovicích zase 
navštívíte a pozdravujte, prosím, od zajíčka své koně. 

Helena Krejčíková

Návštěva šla s námi na vyjížďku
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pOvÍDáNÍ S mAmINKOU SERApHÍNKOU

Seraphina Mariae je krásná, mla-
dá žena a maminka 4 dětí. Sera-
phínce je 29 let a je vystudovanou 
teoložkou (KTF ÚK). Její děti, Anička 
– 9let, Elíšek (Elias) – 7 let, Henou-
šek (Henoch) – 5let a nejmenší Jo-
hanka – 2 roky, jsou klienti Zajíčka 
na koni. Seraphínka je rozvedená 
a i přes její velkou samostatnost se jí 
Zajíček snaží pomoci v její momen-
tálně nelehké situaci.

1) seraphínko, když ti řeknu 
„tábor v Bučovicích“, co tě na-
padne, co se ti mihne hlavou?

Tak asi nejvíce příroda, táborniče-
ní, to znamená drsnější způsob po-
bytu, velký vliv ostatních dětí a do-
spělých na celou mou rodinu – tím 
myslím velmi dobrý vliv. Vedle toho 
je zde zásadní integrace, tolerance, která je tu všudypřítomná. Když nemůžeš jít, tak tě po-
neseme, atd. 

2) co bys na zajíčkových táborech zlepšila? 
Byla by potřeba upravit prostředí statku, zbezpečnit statek. Je to zde nestandardní, ale 

vím, že je to v procesu. 

3) jaký je vlastně tvůj vztah k zajíčkovi?a co z něj čerpáš?
S Markétkou Šulcovou se znám už od školy. Zajíčkovým klientem jsme se stali kvůli so-

ciálním problémům. Nejdřív mi Markétka začala nabízet oblečení pro děti a pak, když byl 
Henoušek po autonehodě, jsme začali jezdit na koně a později i na tábory. 

Za tábory jsem vděčná. Odpočinu si tady, rodiny se vzájemně podporují, je to i psychický 
odpočinek. Vždy zjistím, že si vlastně nemám na co ztěžovat, posílí mě vnitřní síla dru-
hých.

Ta vzájemná podpora je tu obrovská, ani ne tak slovy, jako přístupem. Povídám si a ro-
zumím si i s o generaci staršími maminkami.  

Bezvadná akce Zajíčka byl Den pro sebe. Jak jsme se zkrášlily! Vnitřně i z vnějšku!
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4) jak vypadá tvůj den?
Vstáváme v šest. Rozve-

zu děti do škol a školek – lidé 
v tramvaji na mě houkaj, ne-
mají v lásce moc dětí v do-
pravních prostředcích . Do-
poledne s Johankou nakupuji, 
chodím po úřadech, sociálce, 
po soudech. Pak děti vyzved-
nu a většinou mají odpoledne 
ještě různé aktivity. Někdy je 
ten den tak nabitý, že se tře-
ba den nebo dva ani nestačím 
najíst .

5) co ráda děláš? 
No, když už mám volno, tak 

pracuji. Dříve však jsem tanco-
vala flamenco. Dlouho a ráda. 

6) máš nějaký sen?
Materialistický je jasný. Chtě-

la bych domeček mimo Prahu. 
Ale k tomu potřebuji muže . 
A jinak můj osobní plán – chtě-
la bych se stát dulou. Zajímá 
mě přirozený porod. Tři ze čtyř 
dětí jsem rodila ve Vrchlabí, 
kde jsou tomuto nakloněni. 

seraphínko, přeji ti, aby se ti oba sny vyplnily. hlavně ten osobní. doufám, že se 
znovu za rok setkáme tady v Bučovicích na táboře. jinak se na tebe zajíček těší i přes 
rok. děkuji za rozhovor.

Helena Krejčíková

19

Seraphina
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KONÍK KIm

Ráda bych Vám představila našeho koně Kima. Narodil se 16. 4. 1995 a od září roku 
2008 pracuje pro děti z o.s. Zajíček na koni.

Kim je perfektní učitel, a proto jsme jej využívali hlavně pro děti spíše se sociálním han-
dicapem. Ty se na něm učili jezdit. Se schopnějšími Kim absolvoval několik parkurových 
soutěží – vždy s umístěním. V parkurech také reprezentoval o.s. Zajíčka na koni v sedle 
s Veronikou Náměstkovou. 

Kim je v soutěžích velmi spolehlivý, dává dětem dobrý základ a vždy je to ve dvojici on, 
kdo vede průběh soutěže ke zdárném konci. Pokud mělo dítě na trati jakýkoliv problém 

Milý Kim
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(např. ztráta rovnováhy apod.) vždy to vycítil, 
zastavil a počkal, až se mladý jezdec srov-
ná.

Od roku 2008 se vždy účastní jízd sv. Mar-
tina a všech volnočasových odpolední na Čer-
ném Mostě v rámci programu ,,NECH TO KO-
ŇOVI.“ V létě 2009 jel Kim na Letní integrační 
tábor do Kouta na Šumavě, kde vozil handi-
capované děti. Také celý červenec 2010 vo-
zil děti z Klokánku. Všechny děti si Kima vždy 
chválí, protože se nikdy nelekne, nevyhodí  
a neuteče a to ani ve chvíli, kdy se potká 
s rojem vos… (Zůstal klidný a dítě na svém 
hřbetu dopravil v pořádku až do stáje.)

Máme Kima moc rádi, má vlastnosti jako 
hodný člověk, který má rád děti. 

Kim na závodech

Kim a jeho děti
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