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„Rok 2018 byl pro naši organizaci intenzivní. Dosáhli jsme vysokého obratu, 
realizovali úspěšně řadu projektů, akcí a programů, získali certifikace i oce-
nění, pečovali o užívané prostory, starali se svědomitě o farmu, vzdělávali se. 
Za veškerou činností a bilancemi výroční zprávy stojí tým lidí, který se každo-
denně stará o pohodu zvířat, spokojenost našich členů, klientů, pracovníků, 
účastníků programů i ubytovaných. Pestré spektrum osobností prostoupené 
týmovým duchem značky „SRAZ Toulcův dvůr“. Děkuji všem za jejich práci, 
nadšení a obětavost.
Byl to pro mne nesmírně krásný, pestrý a zajímavý rok. Přinesl radikální změ-
ny. Nezvyklé a neplánované situace daly prostor pro projevení našich vlast-
ností, dovedností a charakterů.  Vážím si lidí, kteří pracují a tvoří s radostí, 
zaujetím a hledají mírová řešení. 
Otázka, kterou si často kladu, je: „Jak udržet atmosféru rodinného statku 
pana Toulce s původním přírodním areálem?“ 
Přejeme si zachovat kouzlo Toulcova dvora a je pro nás důležité nasměřovat 
potenciál ještě dál. Naše krajina, zemědělská i lesní, potřebuje ozdravit. 
Podpořme  ochranu  přírody  a  šetrnou  péči  o  českou krajinu. Je to důležité 
a sjednocující téma pro celou naši republiku.

Marie Dvořáčková
předsedkyně
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TOULCŮV
DVŮR
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Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s. (Sdružení SRAZ), spo-
lečně s dalšími třemi organizacemi (Botič, o. p. s., Mateřská škola Semínko, 
o. p. s., ENVIRA, o. p. s.) je řádným členem Toulcova dvora, z. s. Vždy ze dvou 
zástupců vedení těchto subjektů je sestavena členská schůze Toulcova dvora, 
z. s., která si volí ze svého středu předsedu. Výkonný výbor v počtu osmi lidí 
a tajemnice se schází pravidelně každý týden nad provozními i strategickými 
úkoly, které narůstají společně se zvyšujícím s počtem pracovníků a aktivit. 
Čestným členem Toulcova dvora, z. s.,  je dlouhodobě spolupracující 4. Zá-
kladní organizace Českého svazu ochránců přírody Rokytka.

Počet pracovníků v jednotlivých organizacích se postupně rozrostl 
celkem na více jak 90 interních a 100 externích osob. Společně vytvá-
řejí širokou nabídku aktivit, vzájemně spolupracují, předávají si zkušenosti aj.

V roce 2018 jsme pod facilitací Olgy Medlíkové v rámci výkonných výborů 
uskutečnili 5 hodnotících a plánovacích schůzek. Bylo zajímavé i přínosné 
pracovat společně nad revizí poslání, hodnot a vizí. Naplňování poslání pů-
sobí motivujícím způsobem pro vzájemnou kooperaci a sdílení mezi organi-
zacemi a stanovení společných cílů do dalších let.
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Posláním Toulcova dvora je inspirovat k odpovědnému vztahu k pří-
rodě a společnosti. 

Hodnotami jsou: odpovědnost, inspirace, otevřená komunikace, společně, 
výchova a vzdělávání

Vize Toulcova dvora: 
Toulcův dvůr je svobodným prostorem naplněným harmonií a respektem.
Ve vzájemné úctě k člověku a životnímu prostředí nabízíme prožitky,
které vedou ke změně postojů a jednání.
Vytváříme atmosféru, pro kterou se všichni rádi vracejí.
Jsme profesionální a nabízíme kvalitní služby.
Lidé, provoz a aktivity jsou v souladu s naším posláním.
Usilujeme o finanční stabilitu a nezávislost.
Rozvíjíme vztahy založené na spolupráci, ohleduplnosti a respektu.
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KDO JSME
03

Sdružení SRAZ vzniklo v roce 1996 a od roku 1999 působí 
ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr. V lednu 2001 
se stalo členem dnes již zapsaného spolku Toulcův dvůr a po-
dílí se na správě areálu a zajištění bohaté celoroční nabídky 
programů.
Hlavním tématem našich programů a projektů je vy-
užití aktivit a kontaktu se zvířaty nejen k terapeutic-
kému působení, rozvoji osobnosti, podpoře zdraví, 
obohacení života, integraci, ale především k rozvíjení 
pozitivního vztahu mezi člověkem a zvířetem.
Vize 
Sdružení SRAZ je organizace spokojených kreativních lidí, 
inspirující svou činností k zodpovědnému přístupu k lidem, 
přírodě a sobě samému.



Poslání
Sdružení SRAZ vytváří prostor pro vzájemné setkávání. Při-
pravujeme zážitkové, výchovně-vzdělávací a terapeutické 
programy se zvířaty v souladu s welfare. Vedeme k zodpo-
vědnému jednání k lidem a k přírodě.
Hodnoty Sdružení SRAZ
Zážitková pedagogika, vysoká kvalita služeb, tým, welfare - 
životní pohoda zvířat.

V roce 2018 měl SRAZ 20 stálých zaměstnanců. Pracovní tým 
tvoří vzdělaní, odborně zdatní a výjimeční lidé. Spolupracu-
jeme s řadou dalších odborníků. Všichni společně se podílíme 
na vytvoření komplexních a kvalitně vedených služeb. Máme 
zaveden systém celoživotního vzdělávání.
Používáme interaktivní formy a metody práce, preferujeme 
kontakt s přírodou a výchovu prožitkem, reagujeme na ak-
tuální témata. Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, 
vzdělávání a osvěty usilujeme o prohloubení odpovědného 
jednání nejen vůči přírodě a zemi, ale i mezi lidmi.
Sdružení SRAZ je členem Sdružení středisek ekologické vý-
chovy Pavučina, České hiporehabilitační společnosti, České 
jezdecké federace a Asociace chovatelů huculských koní.
Aktivně spolupracujeme  s  Českou  zemědělskou  univerzitou 
v Praze, s Výzkumným ústavem živočišné výroby Uhříněves, 
v. v .i., s řadou externistů, firemních i individuálních dobro-
volníků. Významná je i podpora spolupracujících odborníků, 
kteří se profesionálně věnují našim tématům - etologii, ko-
munikaci s koňmi a lektorským dovednostem.

Jsme držiteli osvědčení Certifikovaný poskytovatel envi-
ronmentální výchovy SSEV Pavučina.
Jsme certifikovaným Střediskem praktické výuky a Doporu-
čeným střediskem hiporehabilitace České hiporehabilitační 
společnosti.
Naši klubovou základnu tvoří 428 členů zapojených do našich 
aktivit.
Správní rada Sdružení SRAZ pracovala ve složení Ing. M. 
Dvořáčková, Ing. L. Skoupá, doc. Ing. J. Bartošová, Ph.D., Ing. 
M. Beranová. 

Členkami revizní komise pro rok 2018 byly J. Kottová a J. 
Domanská.
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ČEMU SE 
VĚNUJEME
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NOEMOVA ARCHA
Dlouhodobým prioritním projektem Sdružení SRAZ je využití 
hospodářských zvířat pro terapii, výchovu a osvětu. V roce 
2001 jsme vytvořili ojedinělou výukovou a sociotera-
peutickou farmu s expozicí původních českých plemen 
hospodářských zvířat, která je vedena v duchu „welfa-
re“. 

„Přejeme si propojovat svět lidí, přírody
a zvířat do harmonického celku.
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Celoročně zajišťujeme její provoz. 
Farma slouží k realizaci ekologických výukových programů 
pro děti a mládež od MŠ až po vysokoškoláky. Je prostorem 
pro pracovní místa osob se zdravotním postižením, probíhají 
zde terapeutické programy určené klientům se zdravotním 
postižením, např. hiporehabilitace. Je používána v rámci se-
minářů pro odbornou i  širokou veřejnost,  praxí  studentů  VŠ 
i programů volnočasových aktivit - zájmové kroužky, pří-
městské tábory aj. 
V průběhu roku realizujeme řadu odpoledních akcí pro veřej-
nost s tématikou chovu hospodářských zvířat. Postupně jsme 
vytvořili naučnou stezku se zajímavými informacemi z oblas-
ti chovu a etologie.
Původní česká plemena jsou cennou genovou rezervou pro 
zachování agrobiodiverzity - plemenné pestrosti hospodář-
ských zvířat. Každoročně úspěšně odchováme řadu mlá-
ďat, která jsou určena k dalšímu chovu. Mláďata vstupují 
do programů na téma života zvířecích rodin pro ukázky ma-
teřské i otcovské péče, radosti ze života a bezprostřednosti. 
Všechna zvířata z farmy chováme s maximálním ohle-
dem na kvalitu jejich života. Zajišťujeme jim dostatek 
prostoru, komfortu, pobyt ve skupině (stádě, hejnu), dosta-
tek vhodné potravy, pohybu,  odborné péče.  Přispět  na  péči 
o zvířata může kdokoliv, například formou adopce.

V roce 2018 jsme pokračovali v  osvětě o významu starých 
českých plemen. Účastnili jsme se výstav, získali jsme několik 
čestných cen a pohárů.
Jsme zapojení v Národním programu uchování genových 
zdrojů ČR, které koordinuje Výzkumný ústav živočišné výro-
by, v. v. i., v Uhříněvsi. V rámci tohoto projektu jsme vydali 
PEXESO s tematikou původních českých plemen, které jsme 
sestavili z fotografií pořízených na naší farmě.
Farma je místem, kde potkáte všechny věkové kategorie ná-
vštěvníků.    Především  období   jara  s  sebou  přináší  radost 
z nových přírůstků a pozorování života zvířecích rodin, které 
se těší velké oblibě dětí i dospělých.
Odhadujeme,  že   návštěvnost   Toulcova   dvora   byla 
v roce 2018 okolo 95.000 osob, z toho 80 % si prohlédlo 
farmu. 



ENVIRONMENTÁLNÍ  OSVĚTA  A  VZDĚLÁ-
VÁNÍ  V   OBLASTI   OCHRANY  ZVÍŘAT 
A WELFARE
Welfare patří k hodnotám organizace. Snažíme se poskytovat 
dobré životní podmínky zvířatům. Vzděláváme v této oblasti. 

Ekologické výukové programy
Několik výukových programů pro školy dostalo „nový kabát“ 
díky dokončeným inovacím. „Hospodářská zvířata na Toulco-
vě  dvoře“  nebo    „Rozumíme  chování  zvířat“   teď   směřují 
ke svým cílům názorněji a atraktivněji. Udělali jsme velký kus 
práce  na  pracovních  listech.   Umožňují   pedagogům  vrátit 
se ve škole k novým poznatkům získaným na Toulcově dvoře. 
Také tento rok nás těšily pozitivní ohlasy i stálá naplněnost 
programů.
V roce 2018 jsme vedli celkem 244 programů pro 3 803 
dětí.
V roce 2018 jsme prošli dalším auditem Středisek eko-
logické výchovy a obhájili titul Certifikovaného po-
skytovatele environmentální výchovy.

Studenti
V roce 2018 pokračovala naše spolupráce s oborovými střed-
ními a vysokými školami. Rozvíjíme ji od roku 2006. Studenti 
k  nám  docházeli  na  výuku,   naši  lektoři  chodili  přednášet 
do škol. Jako velmi pozitivní vnímáme spolupráci s Přírodo-
vědnou fakultou Univerzity Karlovy, pro jejichž studenty za-
jišťujeme  dlouhodobý mentoring a možnosti stáží.  Studenti 
u nás oceňují přístup ke zvířatům i lidem, možnost vyzkoušet 
si „něco nového“, pestrost plemen i činností na farmě, pozi-
tivní a veselé naladění pracovního týmu.
Sdružení SRAZ je významným poskytovatelem odbor-
ných a učebních praxí, které absolvovalo 41 studentů.  
Na seminářích a přednáškách, kterých se v loňském 
roce uskutečnilo celkem 10, se vzdělávalo 427 studen-
tů.

Akce pro širokou veřejnost
Kromě tradičně pořádaných událostí, jako je Stříhání oveček 
nebo Křtiny mláďat, proběhla i úplně nová a velmi úspěšná 
akce Havěť jako mazlíček. Ta účastníkům ukázala, že zvířata 
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nemusejí být nutně chlupatá, aby byla krásná. Další poda-
řenou akcí byl Den zvířat, který letos proběhl ve všední den. 
Vzdělávací stanoviště na téma „Kde bychom byli bez zvířat“ 
mohly dopoledne navštívit i školy, odpoledne si připravený 
program užila široká veřejnost.
Připravili jsme celkem 13 osvětových akcí, do kterých 
bylo zapojeno 657 účastníků.

Semináře pro odbornou veřejnost
V roce 2018 jsme dosáhli nejvyššího počtu účastníků semi-
nářů pro odbornou veřejnost v historii organizace. Část z nich 
je zaměřena na oblast tzv. „horsemanshipu“. „Horsemanship“ 
není jen o vztahu mezi koněm a člověkem, označuje i životní 
styl. Hluboká vzájemná spolupráce s koněm je rovněž jednou 
z  cest   celostního   rozvoje  člověka,   vlastního  sebepoznání 
a přijímání změn.
Dlouhodobě spolupracujeme s Václavem a Bárou Bořánkový-
mi. Předávají nám myšlenky i praktické dovednosti v oblasti 
porozumění, srozumitelné a bezpečné komunikace s koněm, 
uvolnění, důvěry a vzájemného respektu. 
Proběhly i dva jezdecké semináře podle metodiky Sally Swif-
tové, která pomocí přirovnání a představ zprostředkovává ten 
„správný pocit“ pro naše jezdectví. „Centered Riding“ neboli 
„ježdění  ze  středu  těla“   nás  přivádí  ke  správné pozici těla 
v sedle a k rovnováze. 
Realizovali jsme celkem 11 seminářů pro 309 účastní-
ků.

Chovatelské kroužky
Odpolední péče o zvířata patří tři dny v týdnu dětem z cho-
vatelských  kroužků.   Některé  z  nich  jsou  s námi už řadu let 
a rostou z nich nadšení a zodpovědní chovatelé. I letos jsme 
připravili pro děti akce nad rámec běžných schůzek – výpravu 
na Luka pod Medníkem a přespání „pod širákem“ na Toulcově 
dvoře. Pro mnohé děti to byly nezapomenutelné dobrodruž-
né zážitky.
V týdenní nabídce jsme měli 4 kroužky, které navště-
vovalo pravidelně 85 dětí.

Jezdecká škola
Naše jezdecká škola má 20letou tradici. Učíme podle vlast-
ní metodiky „Komunikačně-jezdeckého programu s koňmi“. 



Vychází v z principů ježdění „Centered Riding“ podle Sally 
Swiftové, používá znalosti z klasického ježdění, „horseman-
shipu“  a  etologie.    Pracujeme  s  individuálním   přístupem 
v rámci malých skupin (do pěti jezdců). 
Při výuce je pro nás důležitá životní pohoda člověka i koně, 
práce s tělem a myslí, vzájemný rozvoj důvěry a respektu, 
ohleduplnost a radost. K dispozici máme 8 huculských klisen, 
moderní jízdárnu i přírodní terén překrásného Hostivařského 
lesoparku. Malí i velcí členové se učí v teorii i praxi vědomé-
mu  jezdectví  s  úsměvem,   přirozené  komunikaci  s  koněm 
i chovatelským dovednostem. 
Ve školním roce 2018 jsme vedli 14 pravidelných 
kroužků pro 104 osob z kategorie děti a mládež a 7 
kroužků pro 28 dospělých účastníků.

Příměstské tábory
O velikonočních, letních i podzimních prázdninách ožila far-
ma příměstskými tábory. Na tuto příležitost zážitků se zvířa-
ty, podle ohlasů rodičů, čekají děti netrpělivě celý rok. Nej-
starší a často zároveň několikanásobní účastníci už zvládají 
péči o kozy, králíky nebo morčata úplně sami. Pro jejich zájem 
jsme v roce 2018 nově uspořádali dvě Letní farmářské školy 
pro starší děti.
Proběhlo celkem 10 příměstských táborů pro 240 dětí.

Prázdninové mimopražské programy
Letní pobyty pořádáme od roku 2001. Jejich obsahem je eko-
logická výchova, ohleduplná jezdecká turistika, péče o koně, 
pobyt  a  pohyb  v  přírodě.  Nabídku  programů  tvoří  tábory 
pro děti a mládež, pobyty pro rodiče s dětmi, putování v se-
dlech huculských koní a intenzivní hiporehabilitační pobyt. 
Akce probíhají na táborové základně v blízkosti Českého ráje. 
Využíváme zázemí zemědělského statku a přilehlých po-
zemků. Pro účastníky je připraveno bydlení v podsadových 
stanech, koně mají k dispozici pastviny s přístřešky. Program 
je každoročně pestrý a „nabitý“ – hry, ranní rozcvičky, pro-
cházky, noční bojovky, dílničky, výlety pěšky i v sedlech koní, 
muzicírování aj. Kuchyně je vyhlášená a inspirující, pokrmy 
výborné  chuti.   Dospěláci,   ale  i  děti  odjíždějí  domů nejen 
s báječnými zážitky, ale také s recepty.
„Vápenské léto“ se těší velké oblibě malých i dospělých účast-
níků.
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Proběhlo celkem 8 pobytů pro 168 účastníků.
V zimním období je už tradičně připravován lyžařský pobyt. 
Proběhl ve Strážném v Krkonoších. Na horách nás čekala 
opravdová zima, a tak jsme si mohli dosyta užít zimních ra-
dovánek - lyžování, snowboardingu, sáňkování i běžek. Ve-
černí program byl určen hrám a odpočinku.
Naši lektoři se po dobu jednoho týdne věnovali 48 dě-
tem.

Hiporehabilitace
Hiporehabilitace využívá spolupráci mezi odborníkem a spe-
ciálně připraveným koněm. Je zaměřena na zlepšení kvality 
života lidí se zdravotním znevýhodněním a speciálními po-
třebami. Věnujeme se jí od roku 1999. Zaměřujeme se na 
hipoterapii a aktivity s využitím koní, věnujeme se kontaktní 
terapii. 
Lekce   hipoterapie    probíhají    pod   vedením    terapeuta 
na   koni  se  speciálním  výcvikem.   Její  jedinečnost  spočívá 
ve využití trojrozměrného pohybu hřbetu koně v kroku, který 
aktivizuje všechny řídící úrovně centrální nervové soustavy. 
Další oblastí, které jsme se mohli díky zvyšování odbornosti 
terapeuta i hiporehabilitačního týmu začít více věnovat, je 
raná péče. Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky ži-
vota. Právě v tomto období jsou kompenzační možnosti moz-
ku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní me-
chanismy a využít plně hipoterapii pro zlepšení zdravotního 
stavu. Proto můžete na jízdárně na hřbetech našich koní stále 
častěji  vidět miminka.  Výsledky  propojení  hiporehabilitace 
a dalších terapeutických metod jsou pro ně velmi přínosné.  
Aktivity s využitím koní jsou zaměřeny na pedagogickou 
práci. Kůň rozvíjí osobnost klienta, učí dovednostem, samo-
statnosti, zlepšuje motorické vlastnosti, dává bezprostřední 
zpětnou vazbu na chování klienta.
Pro   hiporehabilitaci   jsme   využívali   8   huculských   klisen 
a kladrubského vraníka. Přípravu koně pro práci s klientem 
ukončujeme zkouškou s osvědčením „Kůň zařazený do hipo-
rehabilitace“, který uděluje Česká hiporehabilitační společ-
nost.    Práce    „koňského  specialisty“    je   náročná.   Dbáme 
o pestrý a přiměřený pohybový program, vyváženou krmnou 
dávku, relaxaci ve výbězích a na pastvinách, preventivní ve-
terinární a fyzioterapeutické ošetření. Zajištění životní poho-
dy je pro zdraví, spokojenost a dlouhověkost koně stěžejní. 



Lekce hiporehabilitace probíhaly pravidelně po celý 
školní rok pro 35 dětí a 16 dospělých individuálních 
klientů, proběhlo celkem 2.199 lekcí. Skupinové lekce 
navštěvovalo 49 osob.
 
Ubytovna
Tento rok byl pro ubytovnu co do úprav klidnější. Na 5 po-
kojích a v kanceláři ubytovny se uskutečnila výměna starých 
oken za nová. Vzhledem k přechodu na nový způsob vybírání 
platby prostřednictvím EET pokladny mohou ubytovaní pla-
tit už i bezhotovostně. Pro rok 2019 plánujeme další drobné 
úpravy  a  vybavení  pokojů,  dále  vymalování  hlavní chodby 
a instalaci úsporného led osvětlení, která má nižší spotřebu 
a delší životnost. Příjemné prostředí a vstřícnost pracovníků 
přispívají k spokojenosti ubytovaných, kteří se k nám opako-
vaně a rádi vracejí. 
Počet ubytovaných dosáhl 2.181 osob a počet noclehů 
činil 6.451. 

Firemní dobrovolníci
Dlouhodobě se věnujeme spolupráci s firmami, které nám 
věnují pracovní čas svých zaměstnanců formou daru. V rámci 
dobrovolnických  dnů  se  zaměstnanci firem zapojují do péče 
o  areál  a  zvířata,  připravují  výukové   pomůcky,   pomáhají 
s údržbou prostor a s řemeslnickými pracemi. Na Toulcově 
dvoře pracují pod vedením našich koordinátorů, ve spoluprá-
ci s klienty sociálního podniku a se studenty na praxích.
Celkem proběhlo 5 firemních dobrovolnických dnů, 
kdy nám pomáhalo 62 osob.



19

Rok 2018 v číslech
Environmentální výukové
programy pro školy
Akce pro veřejnost
Semináře pro lektory, studenty
vysokých škol
Firemní dobrovolnické dny
Příměstské tábory na Toulcově
dvoře
Studenti VŠ, VOŠ na odborné
1-3 týdenní praxi
Studenti SŠ na odborné praxi
Počet členů klubu
Pravidelné kroužky pro děti
Lekce hiporehabilitace
Intenzivní hiporehabilitační pobyt 
Vápno
Pobytové akce pro rodiny, tábory
a letní akce Vápno
Zimní lyžařský pobyt pro děti
Koordinace osob s postižením
Pravidelné kroužky pro dospělé
Odborné semináře

Počet akcí ročně
244

13
10

5
10

-

-
-

2199
1

7

1
-

11

Počet akcí týdně

18

7

Počet účastníků
3803

657
427

62
240

41

0
560
189
100
35

133

48
3

28
309
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Nejaktivnější středisko ČHS, osobnost roku
Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) v roce 2016 oslavila 
25 let od svého založení. Jejím hlavním cílem je podporovat 
kvalitní a bezpečnou hiporehabilitační praxi.
V polovině roku 2015 Česká hiporehabilitační společnost 
zavedla nový systém kategorizace členských středisek. Sta-
novuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace v jed-
notlivých střediscích. Systém umožní současným i budoucím 
klientům, pacientům a uživatelům vybrat poskytovatele 
hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění 
kvalitní a odborné hiporehabilitace. 
Sdružení SRAZ je certifikovaným Střediskem praktické výuky 
a Doporučeným střediskem hiporehabilitace České hiporeha-
bilitační společnosti. Jsme rádi za celorepublikovou koncepci, 
zastřešení, vzdělávání a výměnu zkušeností, dnes i na mezi-
národní úrovni. Rozvoj vzájemné přátelské spolupráce mezi 
středisky i jednotlivci vidíme jako velký úspěch vedení spo-
lečnosti. Sdružení SRAZ bylo v roce 2018 vyhodnoceno 
jako nejaktivnější středisko ČHS. Předsedkyně Sdru-
žení SRAZ Ing. M. Dvořáčková se stala osobností roku.

PEXESO
Novinkou roku 2018 bylo PEXESO s našimi zvířaty z far-
my – původními českými plemeny. Je to další splněné 
přání z oblasti prezentačních materiálů. Využili jsme 
nejkrásnější obrázky od širokého spektra spřátelených foto-
grafů. Hráči si užijí nejen radosti ze hry, ale naučí se poznávat 
zvířecí rodinky, naše původní plemena a dozvědí se i křestní 
jména zvířat z Toulcova dvora. V doprovodném textu PEXESA 
je uvedeno, jak se stát adoptivním rodičem vybraného zvíře-
te a jak přispět na jeho chov.

Oslavenec roku 2018
Nejdéle  na  Toulcově  dvoře  žijícím  zvířetem  je  kráva  Jitka. 
V roce 2018 jsme oslavili její 15. narozeniny. Má výborný pů-
vod a pochází ze školního statku Lány. Těší se velké vážnosti 
a přízni. Vždyť je proč. Je krásná, je genovou rezervou a sou-
časně zasloužilou a vzornou matkou. Stojí za ní 11členná řada 
potomků  -  Bivoj, Barborka, Cecilka, Doubravka, Eliška, Fidor-
ka, Griotka, Horalka, Chroustalka, Ignác. Poslední poskakuje 
Jahoda, která u nás zůstane. Při oslavě narozenin krávy Jitky 
se sešlo mnoho gratulantů, kteří popřáli vše nejlepší.
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PR & FUNDRISING
06

Public relations 
Věnovali jsme pozornost vhodným formám PR organizace. 
Pravidelně každý měsíc vydáváme Zpravodaj s pozvánkami, 
událostmi ze SRAZu, s pravidelnou rubrikou ekotipů a welfa-
rové osvěty. Do Zpravodaje přispívají nejen naši zaměstnanci, 
ale mohou se zapojit i členové nebo příznivci SRAZu.
Elektronickou verzi Zpravodaje rozesíláme na více než 
2.600 adres, mimo to je ke stažení na webových stránkách 
a na FB.
Průběžně posíláme nové příspěvky a události na FB, upravu-
jeme webové stránky.
Pokračovali jsme v příspěvcích do časopisů (Bedrník, 
Jezdectví, Respekt aj.), nechybělo několik TV a roz-
hlasových natáčení na farmě s odbornými komentáři. 
Většina našich zaměstnanců se již před kamerami cítí téměř 
jako doma. I to je jedna z výhod zaměstnání ve Sdružení 
SRAZ, pestrost a postupné navyšování odolnosti vůči stresu-
jícím situacím.
Našim pracovníkům zasíláme pravidelně interní periodikum 
„Co týden dal i vzal a ten nový přinese“, kde najdou shrnutí 
uplynulých událostí, realizované, splněné i plánované úkoly 
a akce, informace o důležitých událostech současných i příš-
tích.
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Fundraising
Naše organizace má již 4. rokem založenu sbírku za účelem 
získání finančních prostředků na rozvoj a zajištění zooterapie, 
zejména hiporehabilitace a provozu výukové a terapeutické 
farmy. Finanční prostředky do sbírky získáváme pořádáním 
benefičních akcí a prodejem vstupenek, příspěvky  z kasiček 
v areálu, od příznivců a členů Sdružení SRAZ. Významným 
příspěvkem do veřejné sbírky jsou finanční příspěvky, které 
získáme od adoptivních rodičů zvířat. Nejen adoptivní rodi-
če, ale i další příznivce každoročně zveme na Křtiny mláďat 
a Vánoční setkání se zvířaty. Osobní setkání na těchto akcích 
prohlubuje vztah lidí k Toulcovu dvoru a farmě.
V roce 2018 činil čistý výtěžek sbírky 371.886 Kč.  Byl využit 
například na úhradu kování koní, dokoupení chovatelských 
potřeb nebo krmiva pro koně.
V roce 2018 jsme úspěšně zrealizovali 12 grantů a 2 
zakázky.

Kooperace člověk a kůň - programy hiporehabilitace pro děti a mládež se 
zdravotním postižením v Toulcově dvoře
Environmentální výukové programy na farmě a v zookoutku Toulcova dvora
Osvěta a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany zvířat na Toulcově 
dvoře
Zajištění lekcí hiporehabilitace v SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr
Intenzivní hiporehabilitační pobyt
Podpora využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (pod-
pora příměstských táborů, doprava na lyžařský výcvik, vybavení klubovny, 
nájemné a drobná údržba)
Zajištění pravidelných lekcí hiporehabilitace pro děti se zdravotním postiže-
ním
Vybudování bezbariérové šatny pro klienty hiporehabilitace v Toulcově 
dvoře 
Vybudování bezbariérové šatny pro klienty hiporehabilitace
Zkvalitnění zázemí pro hiporehabilitaci 
Vzdělávací a osvětové aktivity na farmě v Toulcově dvoře 
Nová bezbariérová šatna pro klienty hiporehabilitace

 Výchovné a vzdělávací aktivity v oblasti genových zdrojů pro děti a mládež 
Zajištění provozu Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr

Kč
150 000

360 000
250 000

213 000
18 000

127 000

50 000

20 000

10 000
80 000

669 441
30 000

85 000
950 000

Granty 2018
HMP odbor ochrany prostředí

HMP odbor ochrany prostředí
HMP odbor ochrany prostředí

HMP odbor zdravotnictví
HMP odbor zdravotnictví
HMP odbor sportu a volného času

Nadace Agrofert

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace AGEL
Nadace Vinci
Ministerstvo zemědělství
Nadace Charty 77
Zakázky 2018
NPU a VGZpZ při VÚŽV
HMP - zajištění provozu SEV
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018

Účelové granty a dotace

Tržby za služby

Členské příspěvky

Přijaté dary

Úroky a ostatní výnosy

2,14 mil.

3,81 mil.

2,86 mil.

0,42mil.

0,60mil.

9 825

2 144
3 812
417

2 856
5

591

9 825

4 155
1 219
185
85

1263
226

2536
27
5

124

PŘÍJMY CELKEM ZA ROK 2018
(v tisících Kč)
Účelové dotace a granty
Tržby za služby
Přijaté dary (dary, adopce, veřejná sbírka)
Členské příspěvky
Úroky
Ostatní příjmy

VÝDAJE CELKEM ZA ROK 2018
(v tisících Kč)
Mzdové náklady
Zákonné odvody za zaměstnance
Spotřeba plynu a vody
Spotřeba energie
Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Ostatní služby
Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté členské příspěvky
Ostatní náklady
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Stav k prvnímu dni účetního 
období

6647
0

652
181
-588

0
365
389

5648
0

6647

4837
611

4226
1810

0
0

1803
8

6647

Stav k poslednímu dni 
účetního období

1397
0

692
0

-354
0

365
1290
6021

4
8018

4454
4319

0
3167

0
0

3018
149

18018

ROZVAHA V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Název položky

NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu
NÁKLADY CELKEM

VÝNOSY
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Činnost hlavní

3667
0

4573
0

-121
28

65
0

8212

2144
3273
2206
589

0
8212

0
0

Činnost 
hospodářská

630
0

822
0

161
0

0
0

1613

0
0

1606
7
0

1613
0
0

Celkem

4297
0

5395
0

40
28

65
0

9825

2144
3273
3812
596

0
9825

0
0  
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Adoptivním rodičům zvířat za finanční 
dary na jejich chov, uvádíme zde jmé-
na těch, kteří přispěli sumou 5.000 Kč 
a výše:

Zuzana Vrbová
Bibiana Janáčková
Karla Navrátilová
Antonín Dvořák

Všem organizacím, firmám i jednotliv-
cům za příspěvky a veškerou pomoc:

Toulcův Dvůr, z. s.
Botič, o. p. s.
Envira, o. p. s.
MŠ Semínko, o.p.s.
Hanka Mochov, s.r.o.
Komora veterinárních lékařů ČR
Trouw Nutrition Biofaktory, s. r. o.
BPS - Byznys pro společnost, z. s.
Active, s. r. o.

Lucie Rücklová
Iva Kulhanová
Jaroslav Skoupý
Karel Elbrs
Jakub Moravec
Luděk a Jitka Bartošovi

Butterfies & Hurricanes, s. r. o.
House services, s. r. o.
Bydlení na doporučení, s. r. o.
Tectra, a. s.

MŠ Letců,  Letců 731/6, Praha - Kbely

Za podporu našich projektů:

Hlavní město Praha
VÚŽV Uhříněves, v. v. i.
Nadace Agrofert
Nadace CHARTY 77
Nadace Jedličkova ústavu
Ministerstvo zemědělství ČR
Nadace Agel
Nadace Vinci

Za pomoc a spolupráci organizacím, je-
jichž jsme členy:

Toulcův dvůr
Česká hiporehabilitační společnost
Asociace chovatelů huculských koní
Sdružení středisek ekologické 
výchovy Pavučina

Našim členům, účastníkům akcí 
a  návštěvníkům  za  jejich podporu 
a přízeň.

DĚKUJEME
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Výroční zprávu Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z.  s., schválila správní rada dne 7. 6. 2019.
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Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s.

Kubatova 32/1, 102 00 Praha - Hostivař
www.toulcuvdvur.cz/sdruzeni-sraz


