
1
Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019



2

V roce 2019 jsme oslavili společně s Toulcovým dvorem 
jeho 25. narozeniny. Jsme pamětníky mnoha událostí, 
které provázely proměny objektu i areálu. Vše prošlo 
velkými změnami. Výstava fotek porovnávající součas-
nou podobu míst s jejich vzhledem před rekonstrukcí 
poskytla reálný pohled na vývoj v čase všem, kteří se 
oslav zúčastnili.

Za období svého působení na Toulcově dvoře jsme 
vytvořili ojedinělou výukovou a socioterapeutickou 
farmu s expozicí původních českých plemen hospo-
dářských zvířat nazvanou „Noemova archa“. Je na ni 
napojena řada programů a aktivit našich i ostatních 
členských organizací. Zajišťujeme celoroční péči o 
prostory i zvířata. Naši lektoři vedou zájmové kroužky, 
příměstské tábory, ekologické výukové programy, se-
mináře pro studenty, koordinujeme studentské praxe 
a stáže. Náš terapeut s hiporehabilitačním týmem se 
věnují především dětem se zdravotním postižením, 
stále více se zaměřujeme na ranou péči. 

V roce 2019 se Česká republika poprvé v historii dosta-
la do první desítky nejvyspělejších zemí světa, jak bylo 
uvedeno ve Zprávě o udržitelném rozvoji zveřejněnou 

OSN. I pro naši organizaci to byl úspěšný a bohatý rok. 
Dokončili jsme další část strategického plánu. Byl za-
měřený na stabilitu organizace ve všech oblastech – 
lidských zdrojů, ekonomiky, vztahů a procesů. Hledali 
jsme vyváženost kvantifikovaných výstupů, finančních 
příjmů a výdajů. Zajišťovali jsme vysokou kvalitu slu-
žeb. Udrželi jsme své certifikace kvality. Věnovali jsme 
velkou pozornost vytváření podmínek pro životní po-
hodu lidí i zvířat. 
Dařilo se nám, co jsme si vždy přáli - „propojovat svět 
lidí a zvířat do kooperujícího celku“, prezentovat naše 
„živé“ kulturní památky, vzdělávat v oblasti potřeb 
zvířat a welfare. 

Poděkování za to, že více jak dvě desetiletí působení 
Sdružení SRAZ na Toulcově dvoře bylo úspěšné a pest-
ré, patří mým kolegům, zvířecím členům týmu, přáte-
lům, účastníkům, návštěvníkům i našim členům.

Přeji SRAZu, Toulcovu dvoru, lidem, kteří o něj 
pečují i vám všem, hodně radosti ze společného 
tvoření a sdílení.                                                                                                 

Marie Dvořáčková, předsedkyně  z. s.

ÚVODNÍ SLOVO
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KDO JSME

Sdružení SRAZ vzniklo v roce 1996 a od roku 1999 
působí ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr.
V lednu 2000 se stává členem Zájmového sdružení 
Toulcův dvůr a aktivně se podílí s ostatními členskými 
organizacemi na správě areálu a zajištění bohaté celo-
roční nabídky programů.
V témže roce vstupuje do Asociace chovu huculských 
koní a České hiporehabilitační společnosti. O dva roky 
později se zapojuje do České jezdecké federace.

Aktivně spolupracujeme více jak 14 let s Českou ze-
mědělskou univerzitou v Praze. Významná je podpo-
ra spolupracujících odborníků, kteří se profesionálně 
věnují našim tématům - etologii, welfare, přirozené 
komunikaci s koňmi a lektorským dovednostem.

Jsme dlouhodobě zapojeni v Národním programu 
uchování genových zdrojů ČR, který koordinuje VÚŽV 
Uhříněves. V rámci tohoto projektu jsme se věnovali 
vzdělávání a osvětě s tématikou původních českých 
plemen. Vytvořili jsme pohlednice a pexeso z fotogra-
fií pořízených na naší farmě. Od roku 2003 jsme členy 
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. 
Umožňuje nám to sdílet zkušenosti a spolupracovat 

s řadou organizací, společně pracovat nad koncepcí 
EVVO aj.

Sdružení SRAZ je od roku 2015 držitelem osvědčení 
„Certifikovaný poskytovatel environmentální výcho-
vy“, kterému předcházel náročný audit. Úspěšné ob-
novení certifikátu proběhlo v roce 2018. Místopřed-
sedkyně Sdružení SRAZ je zapojena do sítě auditorů 
středisek EVVO.

V roce 2017 jsme získali statut „Doporučené středisko 
hiporehabilitace“ ČHS. V roce 2018 jsme splnili poža-
davky pro získání statutu  „Středisko praktické výchovy 
pro studenty“ v oblasti hiporehabilitace a přípravy 
koní. Předsedkyně Sdružení SRAZ je součástí týmu ko-
misařů pro specializační zkoušky hiporehabilitačních 
koní v rámci ČR. 

Hlavním tématem našich programů a projektů je 
využití aktivit a kontaktu se zvířaty nejen k terapeu-
tickému působení, rozvoji osobnosti, podpoře zdraví, 
obohacení života, integraci, ale především k rozvíjení 
pozitivního vztahu mezi člověkem a zvířetem.
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Vize 
Jsme organizace spokojených kreativních lidí, inspiru-
jící svou činností k zodpovědnému přístupu k lidem,  
přírodě a sobě samému.

Poslání
Vytváříme prostor pro vzájemné setkávání. Připravu-
jeme zážitkové, výchovně-vzdělávací a terapeutické 
programy se zvířaty v souladu s welfare. Vedeme k 
zodpovědnému jednání k lidem a k přírodě.

Hodnoty 
Welfare - životní pohoda zvířat, zážitková pedagogika, 
vysoká kvalita služeb, tým.

Naše motto: 
„Přejeme si propojovat svět lidí, zvířat a přírody do har-
monického celku.“

Pro naši organizaci je důležitý stálý pracovní tým, 
který tvoří vzdělaní, odborně zdatní a výjimeční lidé.  
Naším cílem, který se nám daří naplňovat, je dlouho-
dobá spolupráce a celoživotní vzdělávání.  
V roce 2019 měl SRAZ 21 stálých zaměstnanců. Z toho 
5 na mateřské dovolené.

Všichni společně se podílíme na vytvoření komplex-
ních a kvalitně vedených služeb. Spolupracujeme s 
řadou dalších odborníků. Všechny programy připra-
vujeme s velkým důrazem na odbornost, lektorské 
dovednosti a kvalitu. 
Těší nás opakovaný zájem o naše služby i programy. 
Přicházejí k nám zpětné pozitivní vazby na práci lek-
torů i obsah programů.

Používáme interaktivní formy a metody práce. Prefe-
rujeme kontakt s přírodou a výchovu prožitkem, rea-
gujeme na aktuální témata. Prostřednictvím praktické 
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usilujeme o 
prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a zemi 
i mezi lidmi. 

Téměř před dvaceti lety jsme založili Klub SRAZ, kte-
rý se postupně rozrostl v širokou členskou základnu 
čítající za loňský rok 473 osob zapojených do našich 
aktivit. Pro naše členy připravujeme každoročně pes-
trou nabídku zájmových kroužků a prázdninových 
programů. Je určena dětem i dospělým, daří se nám 
zapojovat i celé rodiny. 

Čemu se věnujeme 
• provoz výukové a terapeutické farmy
• ekologické výukové programy
• vzdělávání pro studenty - praxe a semináře
• semináře pro odbornou veřejnost
• osvětové akce pro veřejnost
• chovatelské a přírodovědné kroužky
• příměstské tábory - školy malých farmářů 
• hiporehabilitace
• jezdecká škola
• aktivity pro osoby se zdravotním postižením
• prázdninové pobyty pro rodiče a děti
• letní dětské tábory
• zimní sportovní pobyty
• provoz ubytovny 
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VÝUKOVÁ A SOCIOTERAPEUTICKÁ FARMA NOEMOVA ARCHA 

Ministerstvo zemědělství schválilo novou strategii na 
ochranu genetických zdrojů s názvem Národní program 
konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat 
a mikroorganismů na období 2018 – 2022. 

Sdružení SRAZ je zapojeno v Národním programu 
uchování genových zdrojů ČR, který koordinuje Vý-
zkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi. 

V roce 2001 jsme vytvořili ojedinělou výukovou a so-
cioterapeutickou farmu s expozicí původních českých 
plemen hospodářských zvířat, která je vedena v duchu 
welfare. Najdete na ní české červinky, ovce valašky, 
české bílé kozy, huculské koně, české husy a zlaté kro-
penky, několik národních plemen králíků.
Dlouhodobým prioritním projektem Sdružení SRAZ 
je využití hospodářských zvířat pro terapii, výchovu a 
osvětu. 

Farma slouží k realizaci ekologických výukových pro-
gramů pro děti a mládež od mateřské školky až po 
vysokoškoláky. Je používána v rámci seminářů pro 
odbornou i širokou veřejnost, praxí studentů vysokých 
škol i programů volnočasových aktivit. Celoročně se do 
péče o zvířata zapojují děti v rámci zájmových kroužků 
a příměstských táborů. V průběhu školního roku reali-
zujeme odpolední akce pro veřejnost s tematikou cho-
vu hospodářských zvířat. Probíhají zde programy hipo-

rehabilitace. Postupně jsme vytvořili naučnou stezku 
se zajímavými informacemi z oblasti chovu a etologie.
Původní česká plemena jsou cennou genovou re-
zervou pro zachování agrobiodiverzity - plemenné 
pestrosti hospodářských zvířat.  Každoročně úspěšně 
odchováme řadu mláďat, která jsou dalším chovným 
materiálem. V roce 2019 jsme pokračovali v  osvětě o 
významu starých českých plemen. Účastnili jsme se 
výstav, zvířata získala pěkná bodová ohodnocení.
Všechna zvířata z farmy chováme s maximálním ohle-
dem na kvalitu jejich života. Zajišťujeme jim dostatek 
prostoru, komfortu, pobyt ve skupině (stádě, hejnu), 
dostatek vhodné potravy, pohybu, odborné péče. Při-
spět na péči o zvířata mohou i návštěvníci, například 
formou adopce.

Farma je místem, kde potkáte všechny věkové katego-
rie návštěvníků. Především období jara s sebou přináší 
radost z nových přírůstků a pozorování života zvířecích 
rodin, které se těší velké oblibě dětí i dospělých.

Odhadovaná návštěvnost Toulcova dvora byla v 
roce 2019 okolo 95.000 osob, z toho 80 % si pro-
hlédlo farmu. 
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ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
A OSVĚTA

Státní program environmentálního vzdělávání, výcho-
vy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 
2016–2025 (SP EVVO a EP) je důležitou národní stra-
tegií. Listina základních práv a svobod stanovuje právo 
na příznivé životní prostředí. Výchova a vzdělávání je 
možnou cestou, jak k němu směřovat. Pomáhá vytvářet 
kulturu přátelskou k přírodě, společnost, která vidí hod-
notu a užitek v čistém a zdravém životním prostředí naší 
země a naší planety. 

Ekologické výukové programy
Realizací našich výukových programů se dlouhodobě 
zapojujeme do SP EVVO a EP.
Stále pracujeme na kvalitě programů a patříme mezi 
„Certifikované poskytovatele environmentální výcho-
vy“. Lektoři se stále vzdělávají a v roce 2019 prošli dvě-
ma semináři o tvorbě výukových programů, worksho-
pem o hlasové hygieně i odborným seminářem o 
hospodářských zvířatech. 
Školy a školky si v tomto roce mohly vybrat z osmnácti 
typů našich výukových programů zaměřených na po-
sílení ohleduplnosti k domácím zvířatům a na rozvoj 
praktických dovedností. Důležitou součástí většiny 
programů je zážitek přímého kontaktu se zvířaty. V 
září jsme přidali do nabídky nový autorský program 
„Záhada černého králíka“, kde děti zjišťují, jak velká 

zodpovědnost je pořídit si domácího mazlíčka. 
V roce 2019 jsme zrealizovali celkem 243 pro-
gramů, kterými prošlo 4 750 dětí. Celkem bylo 
odučeno 10 599 účastníko/hodin. 

Vzdělávání pro studenty
V roce 2019 pokračovala naše spolupráce s oborový-
mi středními 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 Přírodově-
deckou fakultou Univerzity Karlovy, pro jejíž studenty 
zajišťujeme dlouhodobý mentoring a možnosti stáží. 
Náplní odborných praxí jsou kromě péče o zvířata rov-
něž náslechy výukových programů, náslechy hipore-
habilitačních lekcí a jiné aktivity.

Studenti u nás oceňují přístup ke zvířatům i lidem, 
možnost vyzkoušet si „něco nového“, pestrost plemen 
i činností na farmě, veselé naladění pracovního týmu.
Zrealizovali jsme celkem 14 seminářů pro 562 
účastníků. Odborných praxí se zúčastnilo cel-
kem 59 studentů, proběhlo 383 účastníko/dnů, 
tj. 2801 účastníko/hodin. V rámci mentoringu 
proběhlo 320 účastníko/hodin.
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Semináře pro odbornou veřejnost
V rámci nabídky odborných seminářů jsme se zaměřili 
na téma horsemanshipu. Dlouhodobě spolupracu-
jeme s V. Bořánkem, který nám předává myšlenky o 
porozumění, srozumitelné komunikaci s koňmi, uvol-
nění, důvěře a vzájemném respektu i praktické doved-
nosti v přípravě koní. 
V listopadu 2018 jsme získali od ČHS  poukaz na 
set balančních podložek SURE FOOT a v červnu 
2019 jsme uspořádali na toto téma odborný se-
minář s lektorkou Brinjou Riedel. Používání pod-
ložek slouží  k hluboké relaxaci koně a působí pozitivně 
na nervový systém, zlepšuje pohyb koně.
Další novinkou byl seminář MVDr. D. Švehlové s ná-
zvem „Biomechanika koní“.  Velmi zajímavé a přínosné 
pro nás byly semináře Dornovy metody, kterých se 
zúčastnili lektoři jezdeckých provozů společně s naši-
mi koňmi. Cílem seminářů a kurzů bylo zaměřit se na 
prevenci a vědomý přístup k zacházení se zvířaty.
Zrealizovali jsme celkem 8 odborných seminářů 
pro 210 účastníků.

Osvětové akce pro širokou veřejnost
Cílem osvětových akcí je vzdělávat účastníky k zodpo-
vědnému spotřebitelskému chování i správné péči o 
jejich mazlíčky. Mnoho rodin se k nám opakovaně vrací 
a těší na tradiční i zcela nové programy. 
V roce 2019 proběhlo 14 akcí, kterých se zúčast-
nilo celkem 466 dětí a dospělých.
Největší akcí byl jako obvykle Den zvířat na Toulcově 
dvoře, tentokrát s etologickou tématikou. Současně 
proběhla vernisáž výtvarné soutěže „Žijeme 
spolu – lidé a zvířata“, do které svým obrázkem 

přispělo 342 dětí. Vybraná a oceněná díla byla zá-
kladem pro další 2 tematické výstavy, které na-
vštívilo přes 12 000 osob. 

Chovatelské kroužky
Celý školní rok probíhaly pravidelně čtyři chovatel-
ské kroužky týdně. Účastníci se na nich podíleli 
na pravidelné péči o zvířata z farmy i  zookoutku. Ti, 
kteří jsou s námi už déle, zvládají mnoho farmářských 
dovedností zcela samostatně. Vychováváme děti k re-
spektu nejen ke zvířatům, ale i k sobě navzájem. Nej-
více nás všechny stmelily víkendové akce, které jednou 
za rok pro každou skupinu pořádáme. V tomto roce 
proběhlo „přespání pod širákem na Toulcově dvoře“ a 
dvě celodenní výpravy.
Chovatelské kroužky v roce 2019 navštěvovalo 
celkem 105 dětí.    

Příměstské tábory
Příměstské tábory s farmářskou tématikou jsou vždy 
velmi žádané. Děti mají jedinečnou šanci vyzkoušet 
si péči o zvířata, jako jsou kozy nebo králíci, naučit se 
šetrně zacházet s drobnějšími zvířaty ze zookoutku. 
Kromě vzdělávání v oblasti welfare je pro děti vždy 
přichystán i herní program. Na všech táborech jsme 
měli vysoký počet dětí, které se „příměšťáků“ účastnily 
v minulých letech. 
V roce 2019 jsme pořádali 10 příměstských tábo-
rů, které probíhaly celkem 43 dní. Účastnilo se 
jich 239 dětí.
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KOOPERACE ČLOVĚK A KŮŇ 
PROGRAMY S HUCULSKÝMI KOŇMI

Hiporehabilitace
Sdružení SRAZ je aktivním střediskem České hipore-
habilitační společnosti, z. s., která má 30letou tradici. 
Střediska ČHS v loňském roce poskytla své služby 
téměř 6000 klientům. Cílem ČHS, který chceme jako 
členské středisko naplňovat, je dále rozvíjet, propagovat 
a zkvalitňovat poskytování hiporehabilitace. 

Sdružení SRAZ se věnuje programům terapií s koňmi 
od roku 1999. Vytvořili jsme potřebné zázemí a vyba-
vení pro jejich realizaci. Máme bohaté a dlouholeté 
zkušenosti v této oblasti, profesionální tým. 
Přípravu koně pro práci s klientem ukončujeme zkouš-
kou s osvědčením „Kůň zařazený do hiporehabilitace“, 
který uděluje ČHS. 
Prezentovali jsme opakovaně výsledky naší práce na 
konferencích ČHS v Brně a na členských schůzích. Po-
řádáme odborné semináře a kurzy s touto tématikou a 
to i s mezinárodní účastí. Docházejí k nám studenti na 
praxe a stáže.

Zaměřujeme se na hipoterapii jako složku fyzioterapie 
pro děti a dospělé s fyzickým postižením, dále na hipo-
rehabilitaci v neformálním vzdělávání a sociální praxi.
Lekce hipoterapie probíhají pod vedením terapeuta. 
Další oblastí, které jsme se mohli díky zvyšování od-
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Prázdninové programy „Vápenské léto“
 V roce 2000 se uskutečnil náš první letní dětský tábor, 
který otevřel tradici prázdninových programů s hucul-
skými koňmi na Vápně. Místní terén je jako stvořený 
pro vyjížďky na koních. 
Postupně se program rozvinul do dnešní podoby. V 
roce 2019 jsme připravili dva pobyty pro rodiče a děti, 
stejný počet táborů a putování Rájem. Pětidenní puto-
vání z Toulcova dvora na Vápno zahajuje sezónu, opač-
ná trasa je na konci srpna závěrečnou akcí. 
Obsah dalších akcí tvoří jezdecká turistika, péče o 
koně, výuka „koňovědy – jezdecké teorie a chovatelské 
praxe“, hry a sportování v přírodě, ekologická výchova 
aj. „Vápenské léto“ se těší velké oblibě malých i vel-
kých účastníků. Máme radost, že jsou u nás spokojení 
a opakovaně se vrací.
Do 8 prázdninových akcí s huculskými koňmi se 
zapojilo 129 účastníků. 

Hucul camp 2019
Zapojili jsme se do mezinárodního projektu hrazeného 
z Visegrad Fund. Pětičlenná skupina našich mladých 
jezdkyň se v rámci něho zúčastnila týdne s huculský-
mi koňmi v Polsku. Mladí milovníci huculů ze 4 zemí 
(Polsko, Slovensko, ČR, Maďarsko) se potkali na huculí 
farmě nedaleko Krakova.  

V roce 2019 jsme se vydali na lyžařský výcvik do 
Strážného v Krkonoších. Počasí nám přálo, sněhu bylo 
dostatek, proto jsme si mohli užít veškeré zimní rado-
vánky - koulování, sáňkování, lyžování i snowboard. 
Zrealizovali jsme tradiční a oblíbený výlet na běžkách. 
Po večerech jsme si užili spoustu legrace. Děti byly ve-
lice kreativní. Vznikaly hudební videoklipy, divadelní 
představení a zábavné večerní programy. Byl to skvělý 
týden, všichni odjížděli unavení a nadmíru spokojení.
Lyžařského pobytu se zúčastnilo 49 dětí.

bornosti terapeuta i hiporehabilitačního týmu začít 
více věnovat, je dětská raná péče. Proto můžete na jíz-
dárně stále častěji vidět miminka na hřbetech našich 
koní. Výsledky propojení hiporehabilitace a dalších 
terapeutických metod jsou pro ně velmi přínosné.  
Aktivity s využitím koní jsou zaměřeny na pedago-
gickou práci. Kůň rozvíjí osobnost klienta, učí doved-
nostem, samostatnosti, zlepšuje motorické vlastnosti, 
dává bezprostřední zpětnou vazbu na chování klienta.
Lekce hiporehabilitace probíhaly pravidelně po 
celý školní rok pro 96 dětí a 21 dospělých klien-
tů, celkem jsme zrealizovali 1818 lekcí.

Jezdecká škola
Naše jezdecká škola má dlouholetou tradici a vychází v 
současné době z principů ježdění podle Josefa Dobeše, 
Sally Swift, centered riding, používá znalosti z horse-
manshipu a etologie. 
Přejeme si zacházet s koňmi v harmonii vzájemné dů-
věry a respektu, splňující požadavky jejich přirozených 
potřeb.
Učíme podle vlastní metodiky „Komunikačně-jezdec-
kého programu s koňmi“. Pracujeme s individuálním 
přístupem v rámci malých skupin. Při výuce je pro nás 
důležitá životní pohoda člověka i koně, práce s tělem 
a myslí, vzájemný rozvoj důvěry a respektu, ohledu-
plnost a radost. 
K dispozici máme 8 huculských klisen, moderní jíz-
dárnu i přírodní terén blízkého okolí a Hostivařského 
lesoparku. 
V rámci roku 2019 jsme vedli 13 pravidelných 
kroužků pro 147 jezdců z kategorie děti a mlá-
dež, 6 kroužků pro 29 dospělých účastníků.

ZIMNÍ PROGRAMY
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PR A FUNDRAISING

UBYTOVÁNÍ NA STATKU

Public relations 
V roce 2019 pravidelně každý měsíc vycházel Zpravo-
daj s pozvánkami, událostmi ze SRAZu, s pravidelnou 
rubrikou ekotipů a welfarové osvěty. Do Zpravodaje 
přispívají nejen naši zaměstnanci, ale mohou se zapo-
jit i naši členové nebo příznivci.
Elektronickou verzi Zpravodaje rozesíláme na více než 
2.700 adres, mimo to je ke stažení na webových strán-
kách a na FB.
Průběžně posíláme nové příspěvky a události na FB, 
upravujeme webové stránky.
Pokračovali jsme v příspěvcích do časopisů (Bedrník, 
Zpravodaj ČHS), nechybělo několik TV a rozhlasových 
natáčení na farmě s odbornými komentáři. Našim pra-
covníkům 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 sou-
časných i příštích.

Fundraising
Naše organizace má již 5. rokem založenu sbírku za 
účelem získání finančních prostředků na rozvoj a za-
jištění zooterapie, zejména hiporehabilitace a provozu 
výukové a terapeutické farmy. Finanční prostředky 
do sbírky získáváme pořádáním benefičních akcí a 
prodejem vstupenek, z příspěvků z kasiček v areálu, 
od příznivců a členů Sdružení SRAZ. Dalším přínosem 
do veřejné sbírky jsou příspěvky, které získáváme od 
adoptivních rodičů zvířat. 

V roce 2019 činil čistý výtěžek sbírky 239.149 Kč.  
Byl využit například na úhradu veterinární péče, ková-
ní koní, nakoupení chovatelských potřeb a krmiva.
V roce 2019 jsme úspěšně dokončili 9 grantů, 4 
nové započali a zrealizovali 2 zakázky.

V roce 2002 se ujímáme rozjezdu a správy ubytovny v 
Toulcově dvoře. Prostorám a koordinaci věnujeme ka-
ždodenní péči, průběžně zkvalitňujeme služby a zve-
lebujeme prostory. V roce 2019 proběhly další drobné 
úpravy a dovybavení pokojů, dále vymalování hlavní 
chodby a instalace úsporného led osvětlení. Příjemné 
prostředí a vstřícnost pracovníků přispívají k spokoje-
nosti ubytovaných, kteří se k nám opakovaně a rádi 
vracejí. 
V loňském roce počet ubytovaných dosáhl 2.165 
osob a počet noclehů činil 6.125. 
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GRANTY 2019
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ROK 2019 V ČÍSLECH
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019
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DĚKUJEME
adoptivním rodičům zvířat za fi-
nanční dary na jejich chov, uvádíme 
zde jména těch, kteří přispěli sumou 
5.000 Kč a výše: 

Zuzana Vrbová
Bibiana Janáčková
Karla Navrátilová
Antonín Dvořák
Rodina Svobodova
Rodina Hučínova

organizacím, dobrovolníkům, jednot-
livcům i firmám za spolupráci, pomoc 
a finanční příspěvky

Botič, o. p. s.
Envira, o. p. s.
MŠ Semínko, o.p.s.
Hanka Mochov, s.r.o.
Komora veterinárních lékařů ČR
BPS - Byznys pro společnost, z. s.
Petra Sládková
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.

všem, kteří podpořili naše projekty:

Hlavní město Praha
VÚŽV Uhříněves, v. v. i.
Ministerstvo zemědělství ČR

za pomoc a spolupráci organizacím, 
jejichž jsme členy:

Toulcův dvůr, z. s., Česká hiporehabilitační 
společnost, z. s., Asociace chovatelů hucul-
ských koní, Sdružení středisek ekologické 
výchovy Pavučina, z. s.

Děkujeme všem našim pracovníkům, 
členům, účastníkům akcí a návštěvní-
kům za jejich podporu a přízeň. 



15Výroční zprávu Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z.  s., schválila správní rada dne 10. 6. 2020.
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Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s.

Kubatova 32/1
102 00  Praha - Hostivař

http://www.toulcuvdvur.cz/sdruzeni-sraz


