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Rok 2017 byl rokem zaměřeným na stabilitu organizace a inovace v programech, kterým se věnujeme. Současně jsme hledali vyváženost 
jejich množství. Hodnocení řady zpracovaných analýz nám pomáhalo najít optimální řešení.
Věnovali jsme velkou energii vytvoření podmínek pro welfare lidí (pracovníků, návštěvníků, členů) i zvířat, aby bylo jejich působení ve SRAZu 
v rámci daných možností co nejpříjemnější.
Cílem byla, je a zůstává, vysoká a ještě vyšší kvalita. A v duchu rčení „vždy je co zlepšovat“ půjdeme společně do dalších let.

Toulcův dvůr pro mě je výjimečným místem. Stále mě okouzluje jeho atmosféra, staré stromy, jezírka, tajemná zákoutí v mokřadu, jarní 
koncerty žab, a to vše v kontrastu se zdmi paneláků, asfaltem silnic a poletujícími odpadky jeho „vnějšího světa“.
Informatika urychluje procesy, pohlcuje malé i velké. Stále více podléháme světu virtuální reality a informací, přestáváme žít v přítomnosti. 

Proto jsou tak důležitá zastavení při pohledu na pasoucí se stádo, rozkvetlý třešňový sad či děti rozesmáté při pohledu na hrající si kůzlata…
Najednou ucítíme vnitřní klid a radost. Jsme teď a tady, prožíváme plně daný okamžik.

Přeji všem, ať je v nás takového naladění co nejvíce.

Marie Dvořáčková

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 2001 se stalo členem dnes 
již zapsaného spolku Toulcův dvůr a podílí 
se na správě areálu a zajištění bohaté celoroční 
nabídky programů.

Hlavním tématem našich programů 
a projektů je využití aktivit a kontaktu 
se zvířaty nejen k terapeutickému půso-
bení, rozvoji osobnosti, podpoře zdraví, 
obohacení života, integraci, ale především 
k rozvíjení pozitivního vztahu mezi člově-
kem a zvířetem.

Vize Sdružení SRAZ
Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 
je organizace spokojených kreativních lidí, inspi-
rující svou činností k zodpovědnému přístupu 
k lidem,  přírodě a sobě samému.

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

Hodnoty Sdružení SRAZ
Welfare - životní pohoda zvířat, zážitková 
pedagogika, vysoká kvalita služeb, tým
V roce 2017 měl SRAZ 20 stálých zaměstnanců. 
Pracovní tým tvoří vzdělaní, odborně zdatní 
a výjimeční lidé. Spolupracujeme s řadou dalších 
odborníků. Všichni společně se podílejí na tom, 
že je naše práce komplexní a kvalitně vedená. 
Máme zaveden systém celoživotního vzdělávání.
Používáme interaktivní formy a metody práce, 
preferujeme kontakt s přírodou a výchovu pro-
žitkem, reagujeme na aktuální témata. Prostřed-
nictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání 
a osvěty, usilujeme o prohloubení odpovědného 
jednání vůči přírodě a zemi i mezi lidmi.

Sdružení SRAZ je členem Sdružení středisek 
ekologické výchovy Pavučina, České hiporeha-
bilitační společnosti, České jezdecké federace, 
Asociace chovatelů huculských koní.

Aktivně spolupracujeme s ČZU v Praze, s VÚŽV 
Uhříněves, s řadou externistů, firemních i indivi-
duálních dobrovolníků. Významná je i podpora 
spolupracujících odborníků, kteří se profesionál-
ně věnují našim tématům - etologii, přirozené 
komunikaci s koňmi a lektorským dovednostem.

Jsme držiteli osvědčení Certifikovaný posky-
tovatel environmentální výchovy SSEV 
Pavučina.
Jsme certifikovaným Střediskem praktické vý-
uky a Doporučeným střediskem hiporehabi-
litace České hiporehabilitační společnosti.
Naši klubovou základnu tvoří 533 členů zapoje-
ných do našich aktivit.

Správní rada Sdružení SRAZ pracovala ve složení 
Ing. M. Dvořáčková, Ing. L. Skoupá, doc. Ing. J. 
Bartošová Ph.D. a Ing. M. Beranová. 
Členkami revizní komise pro rok 2017 byla J. 
Kottová a J. Domanská.
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ČEMU SE VĚNUJEME

Noemova archa
Naše  farma s  původními  českými  plemeny 
oslavila   šestnácté  narozeniny  a  postupně 
se  z teenagerského  věku mění na  dospělou 
mladou dámu.  Udrželi  jsme složení plemen, 
se kterými jsme začínali,  kromě  moravských 
modrých králíků, kteří v našich volných výbězích 
na slunci měnili barvu. Naše původní expozice 
z roku 2001 se rozrostla o české červinky a v po-
sledních dvou letech i o holuby moravské pštrosy.
V roce 2017 jsme pokračovali v  osvětě o význa-
mu starých  českých  plemen.  Účastnili  jsme 
se mnoha výstav, včetně národní výstavy českých 
hus v Třebechovicích pod Orebem. Získali jsme 
několik čestných cen a pohárů.
Nadále jsme zapojení v Národním programu 
uchování genových zdrojů ČR, které koordinuje 
VÚŽV v Uhříněvsi.

Odhadujeme, že v roce 2017 navštívilo 
výukovou farmu více jak 60.000 osob.

Environmentální osvěta a vzdělávání 
v oblasti ochrany zvířat a welfare
Welfare patří k hodnotám organizace. 
Snažíme se poskytovat dobré životní podmínky 
nejen vlastním zvířatům, ale především vzdě-
lávat a vychovávat co nejvíce lidí v této oblasti. 

Zaměřujeme se na mladší věkové kategorie, 
u kterých má naše působení největší dopad.

Ekologické výukové programy
Několik výukových programů dostalo „nový 
kabát“ díky dokončeným inovacím. „Hospodářská 
zvířata na Toulcově dvoře“ nebo „Rozumíme 
chování zvířat“ teď směřují ke svým cílům o něco 
názorněji a atraktivněji. Udělali jsme velký kus 
práce na pracovních listech. Ty umožňují pedago-
gům vrátit se ve škole k novým poznatkům získa-
ným na Toulcově dvoře. Také tento rok nás těšily 
pozitivní ohlasy i stálá naplněnost programů.

V roce 2017 jsme vedli celkem 212 progra-
mů pro 3910 osob.

Chovatelské kroužky
Odpolední péče o zvířata patří tři dny v týdnu 
dětem z chovatelských 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 – 
výprava na Luka pod Medníkem a přespání 
pod širákem na Toulcově dvoře. Pro mnohé děti 
to byly nezapomenutelné dobrodružné zážitky.

V týdenní nabídce jsme měli 4 kroužky, 
které navštěvovalo pravidelně 107 dětí.

„Přejeme si propojovat svět lidí, přírody a zvířat do harmonického celku.“
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Příměstské tábory
O velikonočních, letních i podzimních prázdni-
nách ožila farma příměstskými tábory. Podle 
ohlasů rodičů na tuto příležitost zážitků se zvířaty 
děti netrpělivě čekají celý rok. Nejstarší a často 
zároveň několikanásobní účastníci už zvládají 
péči o kozy, králíky nebo morčata úplně sami. 
Pro jejich zájem jsme v roce 2017 nově uspořádali 
dvě Letní farmářské školy pro starší děti.

Proběhlo celkem 10 táborů pro 225 dětí.

Akce pro širokou veřejnost
Kromě tradičně pořádaných událostí, jako je Stří-
hání oveček nebo Křtiny mláďat, proběhla i úplně 
nová a velmi úspěšná akce Havěť jako mazlíček. 
Ta účastníkům ukázala, že zvířata nemusí být 
nutně chlupatá, aby byla krásná. Další podařenou 
akcí byl Den zvířat, který letos proběhl nově 
ve všední den. Vzdělávací stanoviště na téma 
domestikace zvířat mohly dopoledne navštívit 
i školy, odpoledne si připravený program užila 
široká veřejnost.

Připravili jsme celkem 15 osvětových akcí, 
do kterých bylo zapojeno 463 účastníků.

Studenti
V roce 2017 pokračovala naše spolupráce s obo-
rovými středními a vysokými školami. Studenti 
k nám docházeli na výuku, naši lektoři chodili 
přednášet do škol. Jako velmi pozitivní vnímáme 
spolupráci  s  Přírodovědnou  fakultou  UK, 
pro jejichž  studenty zajišťujeme dlouhodobý 
mentoring a možnosti stáží.  Studenti  oceňují 
výborný přístup ke zvířatům i lidem.  Oceňují 
možnost vyzkoušet si „něco nového“, pestrost 
plemen i činností na farmě.
Sdružení SRAZ je významným poskytovatelem 
odborných a učebních praxí, které absolvovalo 54 
studentů.  

Na seminářích a přednáškách, 
kterých v loňském roce bylo 13, 
se vzdělávalo 452 studentů.

Prázdninové mimopražské programy
Pořádáme je od roku 2001. Jejich obsahem 
je ohleduplná jezdecká turistika, péče o koně, 
pobyt v přírodě, pohyb a ekologická výchova 
zakomponovaná do her. Letní pobyty probíhají 
na táborové základně v Českém ráji. Nabídku 
programů tvoří tábory pro děti a mládež, pobyty 
pro rodiče s dětmi, putování v sedlech huculských 
koní a intenzivní hiporehabilitační pobyt. 

„Vápenské léto“ se těší velké oblibě malých 
i dospělých účastníků.

Proběhlo celkem 7 akcí pro 164 účastníků.
V zimním období je už tradičně připravován 
lyžařský pobyt.

Naši lektoři se týden věnovali 39 dětem.

„Zvířata jsou 
součástí našeho

pracovního týmu.

JAKÉ PROGRAMY PŘIPRAVUJEME
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Jezdecká škola
Učíme podle vlastní metodiky „Komunikačně-jez-
deckého programu s koňmi“. Při výuce je důležitá 
životní pohoda člověka i koně, práce s tělem 
a myslí, vzájemný rozvoj důvěry a respektu. Naše 
jezdecká škola vychází z principů ježdění podle 
S. Swift, používá znalosti z horsemanshipu, 
etologie, welfare aj. Pracujeme s individuálním 
přístupem v rámci malých skupin (do pěti jezd-
ců). K dispozici máme 9 huculských klisen.

Vedli jsme 20 pravidelných kroužků pro 161 
osob z kategorie děti a mládež a 4 kroužky 
pro 35 dospělých účastníků.

Hiporehabilitace
Programům hiporehabilitace se věnujeme 
od roku 1999. Zaměřujeme se především na dvě 
její oblasti.
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.
Aktivity s využitím koní jsou zaměřeny 
na pedagogickou práci. Kůň rozvíjí osobnost kli-
enta, učí dovednostem, samostatnosti, zlepšuje 
motorické vlastnosti, dává bezprostřední zpětnou 

vazbu na chování klienta.
Pro hiporehabilitaci využíváme celkem 9 hucul-
ských koní a kladrubského vraníka. Sedm z nich 
má „Certifikát kůň zařazený do hiporehabilitace“, 
který uděluje Česká hiporehabilitační společnost. 
Zbytek koní se na zkoušky připravuje.

Realizované lekce probíhaly pravidelně 
po celý školní rok pro 35 dětí a 16 dospělých 
klientů, proběhlo celkem 1840 lekcí.

Semináře pro odbornou veřejnost
Zvířata, především koně, jsou velkými učiteli lidí. 
Část našich seminářů je proto zaměřena na oblast 
horsemanshipu. Dlouhodobě spolupracujeme 
s Václavem a Bárou Bořánkovými, kteří nám 
předávají myšlenky o porozumění, srozumitelné 
lidské komunikaci, uvolnění, důvěře, vzájemném 
respektu zakomponované do přípravy a výcviku 
koní.
Dalším tématem seminářů bylo krmení koní. 
Velmi nás lektorsky zaujaly jezdecké semináře 
podle S. Swift. Pomocí přirovnání a představ 
zprostředkovává ten správný pocit. „Centered 
riding“ neboli „ježdění ze středu těla“ nás přivádí 
ke správné pozici těla a rovnováze. 

Realizovali jsme 11 seminářů pro 244 
účastníků.
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Gandalf šedý
Gandalf je hříbátko naší Jozefky. Je šedý (myšák) 
a proměna v bílého mu nehrozí, protože bílí hu-
culové nejsou. Narodil se na pastvinách na farmě 
Hucul na Janově Hoře a má se čile k světu.

Jízdárna v plném světle a využití
Nová jízdárna se dokonale osvědčuje a její osvět-
lení umožňuje bezpečnou jízdu i za soumraku. 
Kvalitní povrch je příjemný koním i jezdcům. 
Přibyly nám do Toulcova dvora, díky ní, další 

typy programů. Na bílé ploše se za nadšeného 
povzbuzování svých majitelů prohánějí excen-
tričtí psíci, kteří zvládají slalomy, tunely, kladiny 
a další překážky. Dvakrát v týdnu u nás začala 
pravidelně trénovat jezdecká skupina Městské 
policie Prahy 11.

Miminka na hřbetech huculských koní
Další oblastí, které jsme se mohli díky zvyšování 
odbornosti terapeuta i hiporehabilitačního týmu 
začít věnovat, je raná péče. Zásadní roli ve vývoji 

NOVINKY TRADICE

...aneb stále 

se něco děje

&
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dítěte hrají první tři roky života. Právě v tomto 
období jsou kompenzační možnosti mozku tak 
obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhrad-
ní mechanismy a využít přínosně hipoterapii 
pro zlepšení zdravotního stavu malého klienta.

SRAZÁK
Týmovým snem je mít i pivovar a Vánoce jsou 
obdobím splněných přání. Proto jsme našli 
pod stromečkem na SRAZové besídce opravdové 
překvapení v podobě jedičné edice 16 litrů domá-
cího piva SRAZÁK. Je to svrchně kvašený speciál 
pivního stylu American Pale a obsahem alkoholu 
5,2%. Takže jsme si společně nad zlatavým 
mokem popřáli do nového roku, jak říkají sládci: 
„Dej Bůh štěstí“.

Široko leze vysoko
Novým členem týmu se stal Široko – černý 
kocour, pojmenovaný na počest českého herce 
J. Třísky. Svému jménu dostál na 100%, Je chari-
zmatický a sympaťák. Pohybuje se po střechách, 
navštěvuje kanceláře i pokoje na ubytovně, 
kde občas přespí či něco ochutná. 

Z pokoje do pokoje
Tento rok jsme kompletně vyměnili všechny 
palandy a válendy za nové. Na postele jsme 
zakoupili nové matrace a všechny pokoje jsme 
„oblékli“ do nového povlečení. Kuchyňku jsme 
vylepšili dvěma lednicemi. Ve společných prosto-
rách ubytovny jsme začali používat led světla.

Den s Policií
Nezapomenutelnou akcí se pro malé účinkující 
i diváky stalo vystoupení ve spolupráci s jízdním 
oddílem MP Prahy 11 na „Dnech s policíí ČR“. 
Policejní oddíl „Kopýtko“ (POK) pomáhal zne-
škodnit zloděje, který se ukryl do nebezpečného 
malého prostoru, kam se s velkým koněm nelze 
dostat . Proto do akce nasadili naší Magdičku, 
které kryli záda 4 policejní koně a několik malých 
odvážných policistů z řad našeho POK. Cestou 
museli zlikvidovat chemický útok, projet několik 
překážek a nakonec to nejdůležitější – zajmout 
pachatele. Vše se nakonec povedlo, sláva to byla 
veliká a Magdička společně se svými týmovými 
kolegy sklidila zasloužený úspěch.

SRAZ v retro
Vydařenou společenskou akcí byl tradiční 
„SRAZový ples“. Hrálo se a tančilo, soutěžilo se 
o nejkrásnější masku. Byl to večer plný smíchu 
a zábavy. Retro je obecné označení pro něco mi-
nulého. Vzpomínkově jsme se vraceli zpět v čase, 
a to o celých 20 let vzhledem k narozeninám, 
které náš spolek oslavil v loňském roce.
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„Významným příspěvkem 
do veřejné sbírky jsou finanční 
příspěvky, které získáme 
od adoptivních rodičů zvířat.
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PR  FUNDRAISING&
Sbírka
Naše organizace má založenu již 3. rokem sbírku 
za účelem získání finančních prostředků na rozvoj 
a zajištění zooterapie, zejména hiporehabilitace 
a provozu výukové a terapeutické farmy. Finanční 
prostředky do sbírky získáváme zejména pořá-
dáním benefičních akcí a prodejem vstupenek, 
výtěžkem z kasiček, od příznivců a členů klubu 
přátel SRAZu. Významným příspěvkem 
do veřejné sbírky jsou finanční dary, které získá-
me od adoptivních rodičů zvířat. Nejen adoptivní 
rodiče, 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 2017 činil výtěžek sbírky 194.957 Kč. 
Výtěžek sbírky byl využit v tomto roce například 
na kování koní, dokoupení chovatelských potřeb 
nebo krmiva pro koně.

Věnovali jsme pozornost vhodným formám PR 
organizace. Pravidelně každý měsíc vydáváme 
Zpravodaj s pozvánkami, událostmi ze SRAZu, 
s pravidelnou rubrikou welfarové osvěty i ekotipy 
na další období. Do Zpravodaje přispívají nejen 

naši zaměstnanci, ale mohou se zapojit i členové 
nebo příznivci SRAZu.
Elektronickou verzi Zpravodaje rozesíláme 
na více než 2.000 adres, mimo to je ke stažení 
na webových stránkách a na FB.

Průběžně posíláme nové příspěvky a události 
na FB, upravujeme webové stránky.
Pokračovali jsme v příspěvcích do časopisů, 
upoutávkách na různé akce, nechybělo 
několik TV natáčení na farmě s odbornými 
příspěvky nebo vystoupení do rozhlasové-
ho vysílání. Většina našich zaměstnanců 
se již před kamerami cítí téměř jako doma. I to je 
jedna z výhod zaměstnání ve SRAZu – pestrost 
a postupné navyšování odolnosti vůči obtížným 
situacím.

Novinkou roku 2017 byl Kalendář SRAZu 
s našimi zvířaty z farmy – původními 
plemeny. Využili jsme opět obrázky od širokého 
spektra spřátelených fotografů a výsledek je 
povedený. Mimo jiné byl přihlášen do soutěže 
pro neziskové organizace „Kalendář roku“.



14

GRANTY 2017
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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Tržby za služby
3,85 mil. Kč

Granty a dotace
1,86 mil. KčČlenské příspěvky

2,86 mil. Kč

Přijaté dary
0,48 mil. Kč

Ostatní příjmy
0,05 mil. Kč

PŘÍJMY ZA ROK 2017
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PODĚKOVÁNÍ
SRAZovému týmu
Za všemi projekty, vizemi, bilancemi stojí tým 
lidí, který se 365 dní v roce stará o pohodu 
zvířat a ubytovaných, spokojenost našich členů 
i účastníků kroužků, seminářů a akcí. Současně 

vzájemně spolupracuje, tvoří kreativní 
a inspirující prostředí pro svoje činnosti, vzdě-
lává se. Pestré spektrum osobností prodchnuté 
týmovým duchem značky SRAZ Toulcův dvůr. 
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PODĚKOVÁNÍ
Magdičce a všem 
našim zvířecím
spolupracovníkům,
kteří nás učí být …

Magda je dar, doslova a do písmene. Žila na 
jednom hostivařském dvorečku, tahala vozík se 
svým starým pánem, který ji měl nesmírně rád. 
Když její majitel onemocněl, daroval nám ji. 
A tak jsme začali objevovat její charakter 
a dovednosti. 
Je velmi chytrá a vědomá si sama sebe. Umí 
si sjednat respekt i u velkých koní. Je krásná 
a nebojácná. Proto ji bereme na různá vystoupe-
ní, pózování s manekýnkami. Účinkuje na akcích 
pro veřejnost, výukových programech i na pódiu, 
nastoupí do auta, vejde do pokoje. Pohybuje 
se v lidském světě neohroženě a se svojí přiroze-
nou moudrostí a klidem. Její hříbátko Elf, který 
získal po Magdě zvědavost a vstřícnost, 
je poník se zkouškami hiporehabilitačního koně. 
Je zapůjčen do Kosmonos a přináší radost tam-
ním pacientům, především babičkám. 
V roce 2017 Magda oslavila své 24 narozeniny.
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DĚKUJEME VŠEM,
kteří nám v roce 2017 věnovali svůj čas, finanční prostředky, věcné 
dary, energii nebo dobrou myšlenku. 

Děkujeme všem adoptivním rodičům 
zvířat, příznivcům a přátelům koní.
Botič o.p.s.
Envira o.p.s.
MŠ Semínko, o.p.s.
Radek a Tereza Liznovi
Hanka Mochov, s.r.o.
Martin Dvořáček
Jaroslav Skoupý
Karel Elbrs
Nakladatelství Brázda s.r.o.
Jakub Moravec
Marta Machová
Štěpánka Sichrovská

Děkujeme autorům fotografií a obrázků, 
především Jitce a Luď kovi Bartošovým.

Děkujeme za podporu našich projektů:
Hlavní město Praha
VÚŽV Uhříněves
Nadace Agrofert
Nadace CHARTY 77
Nadace Jedličkova ústavu
Ministerstvo zemědělství
Nadace Agel
Komora veterinárních lékařů ČR
Biofaktory s.r.o.
Byznys pro společnost
Active, s.r.o.
Tekro, spol. s r. o. 
Tectra a.s.
Butterfies & Hurricanes, s.r.o.
House services, s.r.o.
Bydlení na doporučení, s.r.o.
Lucie Rücklová
Iva Kulhanová
Lékárna Krupská
DM drogerie

Děkujeme za podporu a spolupráci 
organizacím, jejichž jsme členy:
Toulcův dvůr, z. s.
Sdružení středisek ekologické 
výchovy Pavučina, z.s.
Česká hiporehabilitační společnost, z. s.
Česká jezdecká federace
Asociace chovatelů huculských koní

Děkujeme členkám správní rady a revizní 
komise za aktivní a přínosnou spolupráci.

Správní rada:
Ing. Marie Dvořáčková
Ing. Lenka Skoupá
Ing. Martina Beranová
Doc. Ing. Jitka Bartošová PhDr.

Revizní komise:
Jana Kottová
Jana Domanská
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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


