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Představujeme vám výroční zprávu Zajíčka na koni, o. p. s., 
tedy základní prezentaci činnosti, aktivity a finanční bilanci 
roku 2018.

Vážení čtenáři  – tak jako každý rok přinášíme ucelené in-
formace o našem počínání. Ač formálním způsobem, přesto 
přesně a výstižně se snažíme pokaždé správně popsat a při-
blížit podstatu naší pomoci. Že není pouhou společenskou 
nutností, morálním závazkem, ale hlavně přirozenou až intu-
itivní reakcí na náš svět, na základní potřeby druhých, tedy 
těch, kteří si nedokáží pomoci sami. Je to kolektivní práce 
nejen nás všech v Zajíčku, ale je provázaná se vzácně dob-
rými lidmi, kteří vnímají naší činnost jako užitečnou, a proto 
Zajíčka podporují. A za to jim patří veliký dík. 

NA ÚVOD
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POSLÁNÍ, CÍLE
A CÍLOVÉ SKUPINY
Hlavním posláním naší organizace je pomocí terapií jízdou na koni, integračních zimních a letních pobytů, 
sháněním finančních prostředků či poskytováním hmotné pomoci klientům a v neposlední řadě pomocí 
prostor kavárny Café AdAstra trvale zlepšovat duševní a  fyzický stav handicapovaných dětí a mladis-
tvých a podporovat funkčnost rodiny klienta. Chceme dosáhnout toho, aby se rodiče svým dětem věno-
vali a aby zdravé děti i dospělí vnímali handicapované osoby jako přirozenou součást společnosti.

Mezi HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY Zajíčka na koni, o. p. s., patří:
>  děti raného, předškolního a školního věku se zdravotním (mentálním či tělesným) handicapem
>  mladiství a mladí dospělí se zdravotním (mentálním či tělesným) handicapem

Mezi nejčastější handicapy patří: 
>  Downův syndrom, kombinované postižení, dětská mozková obrna, opožděný psychomotorický vývoj, 

lehká, střední a těžká retardace, autismus, vývojová dysfázie, neurologické onemocnění, astma bron-
chiale, autoimunitní onemocnění…

>  děti se sociokulturním handicapem (děti ze sociálně velmi slabých rodin, děti z dětských domovů, děti, 
o které pečuje osoba blízká)

>  děti bez handicapu – primárně pro vytvoření přirozeného kolektivu
>  rodiče, příbuzní a opatrovníci handicapovaných osob
>  pracovníci organizací pracujících s handicapovanými osobami
>  neorganizovaná mládež bez volnočasových aktivit
>  dobrovolníci, široká veřejnost

Z toho vycházejí HLAVNÍ CÍLE Zajíčka na koni:

Přispívat k trvalému zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí a mladistvých s handicapy za pomoci 
kontaktu s přírodou a se zvířaty.
Pomáhat integraci dětí a mladistvých s handicapy do kolektivu dětí a dospělých bez handicapů.
Seznamovat širokou veřejnost s existencí handicapů.
Zapojovat do činnosti dobrovolníky, zaměstnance, společnosti. 
Poskytovat rodinám dětí a mladistvých s handicapy přátelské zázemí.

Nejde jen o to pomáhat konkrétní osobě v její nelehké situaci, ale začlenit tuto osobu 
do celku, ve kterém žije nebo by chtěla žít. Poukázat ve společnosti na samozřejmou 
přítomnost tohoto bytí. Nejde to absolutně, je však potřeba se k tomuto cíli neustále 
přibližovat. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, 
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Vznik, o. p. s. je ustanoven Zakládací listinou, která je uvedena v Notářském zápisu NZ611/2013 z 19. 12. 2013. 
Hlavními statutárními orgány obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni jsou: 

Ředitel:
Zakladatelkou a první ředitelkou je Mgr. Markéta Šulcová. 
Ředitelka řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem 
vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady.

Správní rada:
Má tři členy, funkční období je tříleté. Správní rada rozhoduje o věcech jí svěřených do působnosti dle § 13 
zákona č. 168/1995 Sb. Po skončení prvního tříletého období byli 19. 12. 2016 nově jmenováni: 
Mgr. Lenka Tichá (předsedkyně správní rady), 
Veronika Musilová (členka správní rady), 
Ing. Kristýna Doležalová (členka správní rady).

Dozorčí rada:
Stejně jako správní rada má tři členy, jejichž funkční období je tříleté. Dozorčí rada je kontrolním orgánem 
společnosti. Členy dozorčí rady byli 19. 12. 2016 nově jmenováni: 
Ing. Jan Červinka (předseda dozorčí rady), 
Mgr. Helena Krejčíková (členka dozorčí rady), 
Martin Splavec (člen dozorčí rady).

ZÁKLADNÍ PROGRAMY
A JEJICH PROJEKTY ROKU 2018
Tréninkové jízdy pro děti z projektu Pomoc sociálně slabým

Zimní integrační pobyty

Kavárna – zaměstnání pro handicapované

Ježíškem po celý rok

Klub přátel Zajíčka na koni, z. s., který pomáhá realizovat 
obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni některé její 
programy a ve kterém se blíže setkávají přátelé, klienti, 
dobrovolníci a zaměstnanci Zajíčka.

Letní integrační pobyty
Příměstské jezdecké pobyty

JÍZDY NA KONÍCH

POBYTY

KPZ

CAFÉ ADASTRA

POMOC SOCIÁLNĚ SLABÝM

DOBROVOLNICTVÍ

FRANCOUZŠTINA PRO NEJMENŠÍ

Terapeutické jízdy pro děti s handicapy
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PROJEKTY – 
PODROBNÉ INFORMACE
JÍZDY NA KONÍCH
Dlouhodobý projekt Jízdy na koních pro děti s han-
dicapy a výcvikové jízdy pro děti ze sociálně slabé-
ho prostředí je určen pro handicapované i zdravé 
osoby bez ohledu na věk. Děti a mladiství dospělí 
mohou dle svých psychických a fyzických možnos-
tí využít terapii jízdou na koni nebo jinou formou 
(mazlení s koníkem, čištění atd.), dle svého aktuál-
ního zdravotního a psychického stavu.

CÍLEM PROJEKTU je zlepšení mentálního a  fyzic-
kého stavu klientů. Cílem je ale i  zlepšení životní 
situace klienta, stejně tak jako poskytnutí radosti 
v podobě kontaktu s koněm. 
Klienty tohoto projektu jsou děti s  autismem, 
Downovým syndromem, epilepsií, kombinovaný-
mi handicapy, těžkou mozkovou retardací, děti na 
vozíku a mnohé jiné. Primárně byl projekt určen dě-
tem s mentálním a tělesným handicapem, od roku 
2007 nově také dětem ze sociálně slabých rodin. 
Jde o děti z  rozvrácených rodin, z  rodin alkoholi-
ků, mnohočetných rodin v sociální nouzi, ale i tře-
ba z láskyplných neúplných rodin, kde však rodiče 
nebo prarodiče mají příjem na sociálním minimu. 
Sociálním handicapem je myšlena jak reálná veli-
ce špatná životní situace rodiny, tak vyčleněnost 
dítěte z  kolektivu, pocity méněcennosti, sociálně 
oslabená psychika apod. Možnost docházet pravi-
delně ke koním je pro tyto děti často jediná aktivita, 
kterou v průběhu školního roku mají. Kromě toho 
podobný typ aktivity dodává dětem tolik potřebné 
sebevědomí, které je jinak trvale utlačováno velmi 
nízkým příjmem jejich rodičů (rodiče/opatrovníka) 
i dalšími okolnostmi.

REALIZACE PROJEKTU probíhá od jara 2015 na jíz-
dárně v pražské Hostivaři, která je pro klienty dobře 
dostupná. Jízdy realizujeme od září 2018 s možnos-
tí spolupráce s fyzioterapeutem. 

TERAPEUTICKÉ JÍZDY  – trvají 25 minut 1x týdně. 
Terapeutické jízdy jsou buď individuální  – pouze 
s  vodičem (s  rodičem po boku), nebo skupinové 
s fyzioterapeutem. 

JEZDECKÝ VÝCVIK  – je vhodný pro děti fyzicky 
i mentálně zdravé, které však trpí sociálním handi-
capem (jedná se o klienty z projektu Pomoc soci-
álně slabým).

HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY:
Klienti raného, předškolního a školního věku se zdra-
votním handicapem a  mládež (popřípadě i  han-
dicapovaní dospělí)  – aktuálně děti s  Downovým 

syndromem, kombinovaným postižením, opoždě-
ným psychomotorickým vývojem, lehkou a  střed-
ně těžkou mentální retardací, autismem, vývojovou 
dysfázií, astmatem bronchiale, lehkou mozkovou 
dysfunkcí, neurologickými onemocněními  apod. 
Klienti se sociokulturním handicapem – DD, děti ze 
sociálně velmi slabých rodin. Děti a mládež bez vol-
nočasových aktivit  – protidrogová prevence. Děti 
a  mládež setkávající se se závislostmi (v  rodině, 
sami v léčení apod.)

VEDLEJŠÍ CÍLOVÉ SKUPINY:
Rodiče a příbuzní handicapovaných dětí, pracovníci 
organizací zabývajících se handicapovanými dětmi, 
zdravé děti a mládež – pro vytvoření přirozeného 
kolektivu (víkendové akce), dobrovolníci.
 
KRÁTKODOBÝ CÍL:
Zlepšení psychického stavu klienta při terapii a po 
ní, uvolnění ztuhlého svalstva, celkové zklidnění 
nebo naopak vyvolání emocí (u apatických klientů).

DLOUHODOBÝ CÍL:
Zlepšení celkového stavu klienta jak po tělesné, tak 
duševní stránce. Dodání jistoty v podobě pravidel-
ného docházení za koňmi.
Projektu se účastní pravidelně (1x týdně) kolem 30 
klientů a dlouhodobě (nepravidelně)
dvě spolupracující organizace – Modrý klíč, o. p. s., 
a ZŠ Lužiny. 
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LETNÍ RODINNÉ INTEGRAČNÍ POBYTY
Cílem projektu je zlepšení zdravotního a psychic-
kého stavu našich klientů. Pro děti ze sociálně 
slabého prostředí je pobyt s námi v přírodě často 
jedinou aktivitou za celé letní prázdniny. Tyto cíle 
naplňujeme pomocí:
-  terapeutických jízd na koni, mazlení se s koňmi
-  terapeutických skupinek, ve kterých mají klienti 

možnost zúčastnit se kombinovaných terapií a 
sportovních aktivit

-  klasické náplně táborů – zpívání u ohně, výlety, 
hry, procházky po okolí atd.

-  masážemi
-  vycházkami do přírody

Všechny naše pobyty probíhají formou integrace. I přes toto diverzní prostředí přistupujeme ke každému 
z klientů individuálně a podle toho také koncipujeme program.
V roce 2018 Zajíček na koni, o. p. s., pořádal dva turnusy letních terapeutických pobytů, jejichž hlavní 
náplní je sdružování handicapovaných dětí s jejich zdravými vrstevníky pomocí programu určeného pro 
všechny klienty bez rozdílu věku a handicapu. V průběhu pobytu děti absolvují různé formy terapií (tera-
pie jízdou na koni, terapie mazlením, terapie polohováním, muzikoterapie, arteterapie, sportovní vyžití pro 
všechny zúčastněné v rámci jejich fyzických či mentálních možností).

ZIMNÍ RODINNÉ INTEGRAČNÍ POBYTY
Náplní těchto zimních pobytů je společný pobyt na horách. Přes den 
mají rodiče s dětmi svůj vlastní program, nebo se jde na společnou pro-
cházku, na běžky, potkáváme se na sjezdovkách, v podvečer se scházíme 
u vyrábění, povídání s rodiči, prarodiči či pečovateli. Klienti zdraví i klienti 
s handicapem v rámci možností běžkují, jezdí na lyžích, ti zdatnější i na 
snowboardu, malí chodí na vycházky, sáňkují a učí se základy lyžování. 
Lyžařské pobyty lze rovněž označit jako integrační, protože zde probíhá 
nenásilná integrace handicapovaných a sociálně slabých.

Zváni jsou všichni: děti z prostředí zcela bez znevýhodnění, děti s handi-
capy a jejich sourozenci, děti ze sociálně slabých rodin a třeba i někdo, 
kdo cítí jiné znevýhodnění. Zimní pobyty jsou našimi klienty velmi oblíbe-
né. Jezdí na ně se svými dětmi i maminky, které by se jinak na hory s han-
dicapovaným dítětem jet neodvážily. V roce 2018 proběhly dva turnusy 
Zimního integračního pobytu s účastí 16 dětí. 
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Letních integračních pobytů se zúčastnilo 60 dětí, 
z toho 26 s těžkým či středně těžkým handicapem. 

Na příměstské pobyty na koních jsme poslali 8 
dětí ze sociálně velmi slabého prostředí.

Kde všude Zajíček v létě 2018 byl?  
 V Itálii v Rosolina Mare – pobyt u moře pro děti s handicapy a pro děti 
ze sociálně slabého prostředí 2. - 9. června. 
 Na koních - pro děti z programu Pomoc sociálně slabým  - příměstský 
pobyt v Jezdecké akademii Bleu de Ciel 9. – 13. července 
 Na horách v Krkonoších ve Velké Úpě – pro děti s handicapy a jejich 
rodiny 6. - 12. srpna  
Na horách v Krkonoších ve Velké Úpě – pro děti s handicapy a jejich 
rodiny 13. – 19. srpna  
 Na koních - pro děti z programu Pomoc sociálně slabým – příměstský 
pobyt v Jezdecké akademii Bleu de Ciel 27. - 31. srpna 
 
Nejčastější duševní a fyzické handicapy dětí: DMO, Aspergerův syndrom, 
autismus, epilepsie, těžká mentální retardace, srdeční vady, ADHD, těžký 
kombinovaný handicap, Downův syndrom, dětská deprese, ztížená 
mobilita.  
Sociální handicap: výchova bez rodičů, výchova v mnohočetné 
monoparentální rodině, adopce, výchova v nevyhovujícím prostředí 
apod. 
K moři odjelo před prázdninami 22 dětí, z toho 16 dětí s handicapem 
(Downův syndrom, lehká mentální, retardace, dietologie, ADHD, Plicní 
disfunkce, asthma bronchiale.)  
 

Závěrečná zpráva z letních
pobytů 2018 
 
by Dorothy Mitchell 

Děkujeme všem podporovatelům a všem 
dobrovolníkům za realizaci pobytů.

SPOKOJENOST KLIENTŮ 
100% spokojenost s terapiemi 

95% spokojenost s prací dobrovolníků 
95% spokojenost s možností integrace 
95% spokojenost s ostatními službami 



KAVÁRNA – ZAMĚSTNÁNÍ PRO HANDICAPOVANÉ
PROJEKT KAVÁRNA – zaměstnání pro handicapované má za sebou skoro čtyři roky samostatné činnosti 
ve vlastní kavárně Café AdAstra, kterou Zajíček na koni, o. p. s., otevřel v září 2015. V kavárně pracují po 
celý rok 2018 klienti s handicapy.

V kavárně CAFÉ ADASTRA, která sídlí u pražské Výtoně, se setkávají zaměstnanci s různými handicapy. 
Začlenění do společnosti a schopnost samostatnosti je nesmírně důležitou součástí jejich života.

V roce 2018 mělo tu možnost pracovat dlouhodobě v Café AdAstra:
-  20 klientů Zajíčka na koni 
-  během celého roku se vystřídalo 5 žáků-praktikantů z E oboru Ubytovací a stravovací služby ze Střední 

školy technické – Akademie řemesel Praha
-  praktikanti z Odborného učiliště Vyšehrad – zde se na praxích při úklidu kavárny vystřídalo cca 18 žáků 

během roku
-  2 žáci za rok na praxi z Lycea Rooseveltova (praktická škola)

CÍLEM PROJEKTU KAVÁRNA – zaměstnání pro handicapované je postupná integrace zaměstnaných 
osob s handicapy do společnosti. Vrcholným cílem je pak dovést klienty s lehčím handicapem k samo-
statnosti i mimo Café AdAstra, k nalezení vhodného zaměstnání bez „ochranných křídel“ Zajíčka, který jim 
přesto bude vždy stát nablízku.

HLAVNÍ CÍLOVOU SKUPINOU jsou mladis-
tví (klienti Zajíčka na koni, kteří již dosáhli 
věku plnoletosti). Jde o klienty Zajíčka na 
koni, kteří dokončili docházku ve školních 
zařízeních a nebylo možné (nebo bylo velmi 
obtížné) zajistit pro ně vhodný pracovní či 
terapeutický program, jenž by byl zároveň 
integrační. Další cílovou skupinou jsou žáci 
ze spřátelených škol z Prahy 2, kteří u nás 
vykonávají praxi. Jsou to žáci s drobnými, 
často sociálními či psychickými problémy, 
kteří se obtížněji ucházejí o zaměstnání. Dále 
jsme samozřejmě otevřeni všem zájemcům, 
občanům s handicapem z řad široké veřej-
nosti (přednostně přijímáme klienty Zajíčka 
na koni a občany Prahy 2), z nichž někteří již 
u nás našli místo.

Kavárně se v rámci sociálního aspektu v roce 
2018 velmi dařilo. Horší to bylo s financová-
ním projektu, respektive s financováním ce-
lého provozu kavárny. V listopadu 2018, kdy 
kavárna byla téměř na hranici krachu, Vero-
nika Musilová zveřejnila na svém facebooko-
vém profilu žádost o pomoc se zvýšením ná-
vštěvnosti, aby nemuselo k zavření kavárny dojít. Během pár dní se zvedla obrovská vlna solidarity a do 
kavárny se začali doslova hrnout lidé s cílem podpořit náš projekt, naše handicapované. Tímto vám všem 
moc děkujeme. Bez vás bychom se s našimi handicapovanými, s naší kavárnou museli rozloučit.

Podskalská ulice č.p. 8
Praha 2

web
cafeadastra.cz

Facebook
cafeAdAstra

Instagram
cafe_adastra
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POMOC SOCIÁLNĚ SLABÝM
CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU 
Děti ze sociálně velmi slabé rodiny, děti žijící jen s jedním rodičem (rozvod rodičů, odchod jednoho z 
partnerů a následný nezájem o děti, úmrtí jednoho z rodičů/opatrovníků), rodič ve výkonu trestu odnětí 
svobody, rodič v léčbě závislosti – alkohol, drogy..., rodič pobývající v ústavu pro duševně choré), děti svo-
bodných maminek, děti dlouhodobě nemocných rodičů/rodiče, rodiny, které si neumí zažádat o pomoc 
u státu (neumí vyplňovat dokumentaci, nevyznají se ve složitém systému pomoci, nemají odvahu žádat 
atd.).

CO JE PROJEKT POMOC SOCIÁLNĚ SLABÝM?
Jedná se o myšlenku adopce na dálku v českých poměrech.
Zajíček na koni má mnoho klientů z rodin, jež jsou ve finanční tísni, a stát jim přesto nemůže v daný mo-
ment pomoci. Podporujeme tyto děti, aby se mohly věnovat svým volnočasovým aktivitám i přesto, že se 
jejich rodina dostala do sociálně a finančně tíživé situace a sama už není schopna jim tyto aktivity zajistit. 
Nabízíme pomoc se zajištěním zcela elementárních potřeb, jako je platba obědů ve škole či oblečení, ale 
například i právní poradenství apod. Špatná finanční situace v rodině pro dítě neznamená pouze ztrátu 
koníčků, ale často také kamarádů, se kterými se zde potkává, snáze pak upadá do deprese a pro rodiče 
tato skutečnost znamená riziko, že dítě bude trávit volný čas nežádoucím způsobem.

Díky tomuto projektu můžeme navázat na naše Jízdy na koních. Klienti ze sociálně slabého prostředí 
mají možnost se v létě zúčastnit dvou turnusů příměstských táborů s koňmi, organizovaných Jezdeckou 
akademií Bleu de Ciel. Zajíček na koni prostřednictvím Ježíška a dalších sponzorů, například a především 
díky Nadačnímu fondu Veolia, finančně podporuje účast dětí ze sociálně slabého prostředí na těchto po-
bytech.  

ZÁKLADNĚ SE PROJEKT POMOC SOCIÁLNĚ SLABÝM REALIZUJE POMOCÍ NAŠICH STRÁNEK
http://jezisek.zajiceknakoni.cz/

JAK DĚTEM MŮŽE POTENCIÁLNÍ DÁRCE POMOCI? 
Na webových stránkách se ten, kdo chce pomoci, seznámí s příběhy dětí a s jejich aktuální potře-
bou. Pomoc může být krátkodobá – jednorázová, nebo se může jednat o dlouhodobou podporu 
– adopci.

http://jezisek.zajiceknakoni.cz/
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V ROCE 2018 JSME POMOHLI 198 DĚTEM.
Zde vidíte vývoj našeho projektu 
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dostalo 10 dětí  
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V roce 2018 máme registrováno 224 osob, jimž pravidelně jednou týdně pomáháme distribucí potravin 
díky Potravinové bance. Celková hodnota pomoci potravinových darů za rok 2018 činní 691.473 Kč.

Hodnota předaných hmotných darů v rámci Ježíška je 359.285 Kč

leden 2018 (Kč 7.100,-)
únor až srpen 2018 (Kč 103.800,-)
září 2018 (Kč 8.410,-)
říjen 2018 (Kč 11.480,-)
listopad 2018 (Kč 36.800,-) + hodnota darovaného oblečení z bazárku
prosinec 2018 (Kč 17.000,-)
Vánoční Ježíšek (Kč 174.695,-)

Finanční dary – za rok 2018 (z účtu PNB) bylo dětem proplaceno 688.349 Kč
(kroužky, školy v přírodě, letní a zimní pobyty, tábory, jízdy na koní, léky, obědy, hračky a jiné potřeby či 
pomoci v nouzi)
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KLUB PŘÁTEL ZAJÍČKA
Klub přátel Zajíčka, jenž se změnil na oficiální Klub přátel Zajíčka na koni, z. s. (zapsaný spolek), zůstal v 
praxi stále klubíkem, kde se sdružují naši klienti, kteří se hlouběji zajímají o naši organizaci a chtějí pořá-
dat společné akce i nad rámec Zajíčkových projektů. Zajíček jim za to nabízí bohatý program. Chodí se 
do divadel, jezdí se na výlety, pořádají se akce v kavárně AdAstra. Velkou výhodou členství ve spolku je 
přednostní zápis na nejžádanější Zajíčkovy akce (např. letní pobyty či pobyty u moře) a případné slevy 
na akcích.

Rodiny si mohou společně popovídat, vyměňovat si své zkušenosti, podělit se o své radosti i starosti. 
Pro mnohé rodiny s handicapovanými dětmi není jednoduché najít program na víkend, cítí se opomíjené, 
rodiny v tíživé sociální situaci zase nemají finance navíc – Zajíčkův klub je pro ně tedy vítanou příležitostí.  

Jelikož jsme nezisková organizace, je část naší práce odváděna dobrovolníky, kteří zde pracují ve svém 
volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Práce dobrovolníků je cenná pomoc především při organi-
zaci akcí s koňmi – terapeutických jízd a pobytů. Například letní pobyty by bez práce dobrovolníků nebyly 
téměř možné. Našich dobrovolníků si velmi vážíme, jsou to lidé, kteří přistupují s velkou laskavostí jak k 
lidem s handicapy, tak k jejich opatrovníkům, a v neposlední řadě i k terapeutickým koním.

Jelikož jsme nezisková organizace, je část naší práce odváděna dobrovolníky, kteří zde pracují ve svém 
volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Práce dobrovolníků je cenná pomoc především při organi-
zaci akcí s koňmi – terapeutických jízd a pobytů. Například letní pobyty by bez práce dobrovolníků nebyly 
téměř možné. Našich dobrovolníků si velmi vážíme, jsou to lidé, kteří přistupují s velkou laskavostí jak k 
lidem s handicapy, tak k jejich opatrovníkům, a v neposlední řadě i k terapeutickým koním.

DOBROVOLNÍCI

FRANCOUZŠTINA
PRO NEJMENŠÍ
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Veškeré finanční informace naleznete v příloze této Výroční zprávy.

HISTORIE
 
ROK 2004
Zajíček na koni (tehdy jako občanské sdružení) byl založen v roce 2004.
Jediným programem byly jízdy na koních pro handicapované děti, jízdy probíhaly ve stáji v Šestajovicích 
u Prahy. Sdružení bylo tehdy založené pouze na práci dobrovolníků. Činnost se dále rozrůstala, zvětšovala 
se dobrovolnická základna, zvyšoval se počet klientů.
Rok 2005 – stále jen dobrovolníci, programy: jízdy na koních a 1. letní tábor (koníci přijeli na jeden den). 
Kromě handicapovaných dětí se mezi klienty zařadily i sociálně znevýhodněné děti. Pokračování provozu 
v Šestajovicích.

ROK 2006
Ve sdružení již působí kolem dvaceti dobrovolníků, stále žádní zaměstnanci. Programy totožné jako v roce 
2005, k tomu přibyly jednodenní výlety do Klánovického lesa a jeden turnus zimního tábora. Klientů bylo 
stále více, zaměření na znevýhodněné rodiny.

ROK 2007
Sdružení má dva zaměstnance a velkou dobrovolnickou základnu. Proběhly již dva letní a dva zimní inte-
grační tábory. Začal program „Pomoc na blízko“ a „Divadélko na stole“. Vyšel první bulletin.  

ROK 2008
V Zajíčku působí dva zaměstnanci (na pracovní úvazek a na DPP) a kolem čtyřiceti dobrovolníků.
Programy a akce se oproti předchozímu roku rozrostly o týdenní zimní pobyt v Alpách ve francouzském 
Courchevel. Vznik KPZ – Klubu přátel Zajíčka.

ROK 2009
Jeden z pěti nejsilnějších roků (společně s lety 2008, 2010 a díky Pomoci na blízko i 2014 a 2015), pravdě-
podobně nejsilnější rok co do počtu klientů i pořádaných akcí a pobytů. Přibyl letní pobyt u moře v Itálii. 
Nový program „Nech to koňovi“ – organizace volnočasových aktivit pro mládež, „Školička pro nejmenší“. 
Získání klubovny v Praze 9. První letní tábor v Bučovicích u Votic, stěhování koní z Prahy do Bučovic.

ROK 2010
Čtyři letní a tři zimní tábory, k tomu pobyt u moře a na horách. Spolupráce s FOD Klokánek – děti z 
Klokánku se účastnily letního tábora. Víkendové akce („Víkend v sedle“) v Bučovicích, jednodenní akce 
s koníky v Praze i jiných městech (pálení čarodějnic, sv. Martin, konec školního roku). Zajíček má šest za-
městnanců (HP, DPP), dobrovolníci byli akreditováni. Jeden z „nejaktivnějších“ roků.

ROK 2011
Opět letní (3x) i zimní (3x) integrační tábory. Letní tábory probíhají v tábořišti v Bučovicích. Pokračová-
ní víkendových i jednodenních akcí s koníky i všech předchozích programů: Pomoc na blízko, školička, 
semináře, dílničky. Ve sdružení působí 13 zaměstnanců (DPP, HP). Také proběhla výstava fotografií, které 
během Zajíčkových akcí pořídili fotografové Aneta Hnyková a Petr Vopelák. Začátek zkušební etapy Za-
jíčkova projektu Kavárny – v kavárně NA SKOK a od listopadu 2011 v Café Louvre.

ROK 2012
Pokračování v dosavadní činnosti. Rekonstrukce tábořiště v Bučovicích. Další spolupráce s FOD Klokánek. 
Pokračuje spolupráce s Café Louvre v rámci projektu Kavárna.

ROK 2013
Stejně jako v předchozím roce. Dále probíhaly úpravy tábořiště v Bučovicích. Hledání nových sponzorů. 
Dle NOZ (zánik občanských sdružení) transformace na obecně prospěšnou společnost – více o transfor-
maci v úvodu a v organizační struktuře. Pokračuje spolupráce s Café Louvre v rámci projektu Kavárna.

FINANČNÍ INFORMACE
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ROK 2014
Od 22. 2. již jako Zajíček na koni, o. p. s., nadále pokračujeme v činnosti občanského sdružení se stejným 
jménem. Zaměření na rodiny – podpora celistvé a fungující rodiny jako prevence negativních jevů. Pokra-
čování projektu Kavárna (pět handicapovaných zaměstnanců), hledání prostor pro vlastní kavárnu. Získán 
prostor od MČ Praha 2. Snaha získat stavební povolení, aby mohla být zahájena rekonstrukce.

ROK 2015
Pokračování dlouholeté spolupráce se stájí Artuš, nově přejmenovanou na Jezdeckou akademii Bleu de 
Ciel, která se se svými koňmi stěhuje z Bučovic do pražské Hostivaře. Tím se naplno rozvíjí projekt Jízd 
na koních pro děti s handicapy a pro děti ze sociálně slabého prostředí. Rodiče či opatrovníci klientů již 
nejsou nuceni dojíždět s dětmi za koňmi mimo Prahu. Díky pravidelné docházce do Hostivaře se výrazně 
zlepšuje psychický i tělesný stav klientů. Zajíček na koni v rámci projektu Kavárna – zaměstnání pro han-
dicapované nachází v centru Prahy prostory, které si pronajímá od MÚ Prahy 2. Prostor rekonstruován a 
v září 2015 se otevírá kavárna Café AdAstra.

ROK 2016
Zajíček na koni, o. p. s., má vedle sebe ještě Klub přátel Zajíčka na koni, z. s., se kterým spolupořádá různé 
akce. Samozřejmě dále pokračuje spolupráce s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel – Jízdy na koních pro 
děti sociálně slabé, Terapeutické jízdy na koních pro děti s handicapy, Letní pobyty, Terapeutické soboty. 
V Café AdAstra je stále větší zájem o pracovní místa ze strany handicapovaných osob, bohužel kavárna 
má omezenou kapacitu a ta je prozatím naplněna. Velká pozornost se po celý rok věnuje sociálně slabým 
rodinám (často s handicapovanými dětmi). Snažíme se nejen pomáhat dětem, ale také pomoci rodině z 
tíživé situace, nabízíme pomoc s právními či jinými úkony. Spolupracujeme s institucemi, jež v některých 
případech převzaly děti do své péče. Není naším cílem pomáhat rodinám pro pomoc samotnou, ale proto, 
aby se rodina dokázala ze své situace vymanit a byla soběstačná.

ROK 2017
Pokračujeme v našich dosavadních aktivitách. Nic jsme neubrali a také nic významného nepřidali. Zajíček 
na koni má 5 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 16 na DPP. O místa v projektech je ze strany klientů 
velký zájem, což nás samozřejmě těší, ale zároveň i trápí, protože není možné uspokojit všechny zájemce. 
Abychom svoji práci dělali dobře, je nutné mít dostatek času na stávající klienty a nabízet jim stále kvalitní 
službu. Zajíček na koni změnil své sídlo a přestěhoval se na adresu Podskalská 8, 128 00 Praha 2.

ROK 2018
V tomto roce pokračujeme ve všech našich akti-
vitách. Nejdůležitější je kontinuita programů a je-
jich projektů, která přímo reaguje na potřeby kli-
entů. V případě Pomoci sociálně slabým, letních 
táborů a projektu kavárny je kapacita ze strany 
klientů naplněna a pro zachování stávající kvality 
služeb ji dále nezvyšujeme. Nejvýraznější událostí 
roku byla medializace Zajíčka na koni, respekti-
ve kavárny Café AdAstra, jež byla koncem roku 
na hranici finanční udržitelnosti. Díky facebooko-
vé výzvě, která překvapivě oslovila neuvěřitelné 
množství lidí, se o kavárnu začala zajímat široká 
veřejnost a média. To nás velice těší, jen pevně 
doufáme ve výdrž návštěvnosti a přízeň společ-
nosti jak kavárně, tak celému Zajíčku. 
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ČINNOSTI USKUTEČNĚNÉ 
V ÚČETNÍM OBDOBÍ
LEDEN 
• Zimní pobyt Zajíčka na koni na Božím Daru
• Bowling za vysvědčení pro zdravé i handicapované, pro školáky i poškoláky
• Hudební večer pro KPZ – muzikál Sestra v akci
• Divadlo pro KPZ – představení Věra
• Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
• Kurzy francouzštiny pro zdravé i handicapované
 
ÚNOR
• Karneval pro klienty, především pro žáky ZŠ Lužiny
• Divadlo pro KPZ – Šíleně smutná princezna
• Zimní pobyt na Božím Daru pro klienty Zajíčka na koni
• Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
• Kurzy francouzštiny pro zdravé i handicapované
 
BŘEZEN
• Charitativní bazárek
• Velikonoční tvoření
• Loučení se s Moranou, Vítání jara s koníky
• Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
• Kurzy francouzštiny pro zdravé i handicapované
 
DUBEN
• Akce Modroběh
• Kulturní večer o divadle v Café AdAstra
• Odpoledne u koní pro dobrovolníky a zaměstnance Zajíčka na koni
• Divadlo ABC pro Klub přátel Zajíčka
• Se Zajíčkovými dětmi na filmu Cuketka
• Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
• Kurzy francouzštiny pro zdravé i handicapované

KVĚTEN
• Den v sedle
• Recitálek Děti dětem v Café AdAstra
• Dobrovolnický den Provident
• Odpoledne s koňmi pro děti ze ZŠ Lužiny 
• Spuštění letního projektu Zmrzlina pomáhá
• Pobyty u moře pro klienty Zajíčka na koni
• Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
• Kurzy francouzštiny pro zdravé i handicapované

ČERVEN
• Piknik v botanické zahradě pro kavárníky a ostatní klienty
• Charitativní bazárek v Café AdAstra
• Edukativní návštěva žáků ZŠ Černošice v Café AdAstra
• Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
• Kurzy francouzštiny pro zdravé i handicapované
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ČERVENEC
• Účast klientů Zajíčka na příměstském pobytu Jezdecké akademie Bleu de Ciel
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra – v prázdninovém režimu

SRPEN
• Svatba naší dlouholeté klientky Verunky s Vaškem 
• Letní integrační pobyt s koňmi ve Velké Úpě – I. turnus
• Letní integrační pobyt s koňmi ve Velké Úpě – II. turnus
• Účast klientů Zajíčka na příměstském pobytu Jezdecké akademie Bleu de Ciel
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra – v prázdninovém režimu

ZÁŘÍ
• Zahájení provozu terapeutických jízd pro děti s handicapy
• Zahájení provozu výcvikových jízd pro děti z Pomoci sociálně slabým
• Firemní den společnosti KPMG
• Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
• Kurzy francouzštiny pro zdravé i handicapované

ŘÍJEN
• Charitativní dražba
• Kurz přípravy pizzy
• První seznamovací diskotéka pro klienty
• Firemní den společnosti Camping Gaz
• Říjnové odpoledne s koňmi pro děti ze ZŠ Lužiny
• Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
• Kurzy francouzštiny pro zdravé i handicapované

LISTOPAD  
• Charitativní bazárek
• Divadelní večer v Café AdAdastra na téma kabaret
• Pomoc dobrovolníků ze společnosti ExxonMobile v Hostivaři u koní
• Terapeutické jízdy a výcviky na koních v Hostivaři
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café AdAstra
• Kurzy francouzštiny pro zdravé i handicapované

PROSINEC
• Mikuláš v Malé Hraštici
• Pečení cukroví
• Vánoční tvoření s Míšou Huslarovou
• Balení dárků pro děti z projektu Ježíškem 

po celý rok
• Vánoce u koní
• Terapeutické jízdy a výcviky na koních v 

Hostivaři
• Práce zaměstnanců s handicapem v Café 

AdAstra
• Kurzy francouzštiny pro zdravé i handica-

pované
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PODĚKOVÁNÍ

HLAVNÍ PARTNEŘI

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
ING. JAN ČERVINKA
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PARTNEŘI A DÁRCI

DROBNÍ PARTNEŘI A DÁRCI

Pan Jiří Dudorkin

Ing. Oldřich Lopata

Zbyněk Brych, Happy Training

Prague Express s. r.o.

Ing. Karel Příbramský 

FrDo

Kafoňková Klára

Palánová Lucie

Monika a Pavel Slabých
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ADOPCE KONĚ

JINÁ FORMA POMOCI

Kostel Panny Marie Sněžné

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Ludmily

paní Monika Elfmarková

paní Michaela Loudínová s rodinou
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ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI, 
POVĚTŠINOU DLOUHODOBOU, PATŘÍ

Jezdecké akademii Bleu de Ciel

Potravinové bance

Panu Luďkovi Svobodovi

Krajanskému spolku v Bruselu Beseda

Heleně Beránkové, spisovatelce

Způsobů, jak můžete přispět na činnost ZNK, je více. Finančně, materiálně i vlastní prací jako dobrovolníci, 
nebo formou firemního dobrovolnictví.
• - finanční pomoc prostřednictvím sponzorského daru je možná na transparentní účet u Fio banky: 

č. ú. 2300738014/2010,
• nebo dárcovskou SMS: DMS ZAJICEKDETEM na číslo 87 777 či pravidelnou dárcovskou SMS:  

DMS ROK ZAJICEKDETEM na číslo 87 777

Materiální pomoc je vždy vítána, konkrétní potřeby se mění, ale vzhledem k tomu, že jsme nezisková or-
ganizace pracující s koňmi a dětmi, tak nejčastěji potřebné vybavení a předměty jsou:
• bezpečnostní jezdecké helmy – 1 až 6 ks pro děti; stačí zn. Casco, nastavitelná velikost, spíše menší 

(S–M nebo 2x S, 2x M a 2x L)
• el. ohradník pro koně v jakémkoliv množství, typ aktuálně upřesníme
• izolátory na ohradu – jakékoliv množství, typ aktuálně upřesníme
• solné a minerální lizy – jakékoliv množství, okrasné květiny a dřeviny

Potřeby kancelářské:
• náplně do tiskáren – typy sdělíme
• notebooky ve velmi dobrém stavu
• bezdrátové myši
• malá funkční tiskárna na multifunkční cartridge
• papírové talíře a jednorázové nádobí obecně
• džusy pro děti na akce, sušenky a bonbony pro děti na akce, karimatky na terapie
• kvalitní CD přehrávač se vstupem na USB flash (mp3), prodlužovačky, rozdvojky
• elektrické piano, varhánky
• reproduktory
• balíky bílých papírů (A3, A4)

Můžete pomoci také tím, že se stanete dobrovolníkem. Činností je spousta: vodění koní, výtvarné či jiné 
činnosti s dětmi, pomoc s organizací, administrativa.
• sponzorství dítěte prostřednictvím programu Pomoc na blízko – konkrétně projektu Ježíškem po celý 

rok
• firemní dobrovolnictví – pro větší i menší firmy

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?
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Mgr. Markéta Šulcová
výkonná ředitelka, o. p. s., projektová a finanční manažerka, personalistka
Tel: +420 731 009 645
Mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz

Lenka Bejčková
zástupkyně ředitelky, fundraising
Tel.: 775 231 784
Mail: l.bejckova@zajiceknakoni.cz

Mgr. Helena Krejčíková
Členka dozorčí rady
Projektová manažerka, vedoucí projektu Jízdy na koních, Pobyty pro děti
Tel.: 774 939 662
Mail: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Mgr. Lenka Tichá
Předsedkyně správní rady, dobrovolnice
Mail: l.ticha@zajiceknakoni.cz

Veronika Musilová
členka správní rady,
realizátorka projektu Jízdy na koních Hostivař
Tel.: +420 731 408 955
Mail: v.namestkova@zajiceknakoni.cz

Martin Splavec
člen dozorčí rady, dobrovolník
Tel.: +420 724 958 351
Mail: m.splavec@zajiceknakoni.cz
 
Ing. Kristýna Doležalová
členka správní rady
vedoucí projektu Kavárna – zaměstnání pro handicapované
koordinátorka projektu Pomoc na blízko
Tel: +420 774 052 296
Mail: k.dolezalova@zajiceknakoni.cz

Martina Krejčíková
Zodpovědná vedoucí Café AdAstra, asistentka projektu Pomoc sociálně slabým
Tel.: +420 774 497 790
Mail: m.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Mgr. Michaela Huslarová
arteterapie, dílničky
Tel.: +420 777 558 269
Mail: m.huslarova@zajiceknakoni.cz

www.zajiceknakoni.cz

www.cafeadastra.cz

KONTAKTY
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Zajíček na koni, o. p. s.
V Praze, únor 2019 Podskalská 8, Praha 2 

Tel.: 774939662

www.zajiceknakoni.cz


