
Organizace byla založena 10. 9. 2008 jako občanské sdružení a 
dne 1. 1. 2014 transformována v zapsaný spolek u Městského 
soudu v Praze pod spisovou značkou L 19367.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2020

ÇBEPQUVKIBOECJLF

Je to síla, co tě nutí vzepřít se osudu,
je to touha, co tě přenáší přes překážky,
je to život, co tomu všemu dává smysl.
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Vážení přátelé a příznivci Černých koní,

z kraje bychom vám chtěli všem poděkovat za velikou podporu, ať už finanční 
nebo morální. Bez vašich dobrých srdcí bychom nemohli vykouzlit tolik dětských 
úsměvů. Pomoc dětem by neměla být o soucitu, ale o skutečné pomoci. Ta má 
smysl a pomůže každému znevýhodněnému dítěti v budoucnu žít plnohodnotný 
život, protože ŽIVOT JE POHYB A POHYB JE ŽIVOT!

JaJako každý rok, i v roce 2020 jsme pomáhali dětem se zdravotním postižením 
a podpořili více něž 80 dětí, kterým jsme mohli za pomoci našich sponzorů 
a dárců předat speciální kolo zcela zdarma. Jsme šťastni za každé dítě, 
u kterého vidíme obrovskou radost z dosud nepoznaného, přirozeného pohybu 
vyvíjeného vlastní silou. Pohyb je v životě dítěte nejdůležitějším prostředkem 
vývoje celé osobnosti.

PPohybová aktivita má významný vliv na psychický a fyzický vývoj dětí. Zvyšuje 
jejich sebevědomí, odolnost, myšlení a současně jim umožňuje navazovat 
kamarádské vztahy. Takové děti se i mnohem lépe vyrovnávají s neúspěchem.

Černí koně se snaží svou aktivitou přivést tyto děti ke sportu a pravidelnému 
pohybu už od raného dětství. Naše speciální kola jsou přesně tou správnou 
cestou, jak děti rozhýbat a celým rodinám přinést nové sportovní zážitky.

JeštěJeště jednou bychom Vám, všem sponzorům, dárcům, ale také dobrovolníkům a 
partnerům, chtěli poděkovat. Bez Vás bychom totiž v této nepříznivé době 
nemohli naši práci vykonávat v takovém rozsahu. 

Vám patří náš dík!

S úctou 
Tomáš Pouch  
Předseda spolku Černí koně
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Perpetuum mobile
• Kolo pro každé dítě
ZZačátkem roku 2020 jsme se plni síly a očekávání vrhli do práce. Nadšení nám 
nechybělo. Dětí, které čekaly na své kolo jsme měli celý zástup. Miluška 
domlouvá detaily s rodinami dětí tak, aby kolo bylo vždy při předání správně 
seřízené a nastavené. Miloš s Jirkou a Tomášem vyráběli a upravovali jedno kolo 
za druhým. Díky našim sponzorům a dárcům jsme kola dětem předávali celý rok 
i za současných nepříznivých podmínek. V roce 2020 jsme podpořili 80 dětí 
ss tělesným postižením. U předávání kol jsme vždy dodržovali přísná hygienická 
opatření, abychom neohrozili nejen sebe, ale především děti.

perpetuum mobileperpetuum mobile

• Bezplatné půjčovny
I v roce 2020 jsme pokračovali v naší práci a vizi, dále rozšiřovat síť bezplatných 
půjčoven speciálníh dětských kol a domlouvali s neziskovými organizacemi 
a speciálními školami jejich vybavení a otevření. I když nám situace 
s uzavřenými školami a omezeným provozem komplikovala práci, i tak se nám 
podařilo zprovoznit 7 nových bezplatných půjčoven (Centrum pro rodinu 
aa sociální péči, Rehabilitační centrum ARCADA, Liga vozíčkářů v Brně, Rekreační 
areál Pilák,  Speciální ZŠ Chrudim, Atletika bez bariér, Základní škola Sokolov). 
Velice děkujeme všem sponzorům a dárcům, s jejichž pomocí se podařila dobrá 
věc!

• Dětská dopravní hřiště
Dne 4.3.2020 jsme se zúčastnili „Komise Rady hl. m. Prahy pro pěší 
aa bezbariérovost“, kde na základě naší prezentace došlo k doporučení pořízení 
dětských handbiků na vybraná dětská dopravní hřiště v Praze. Podařilo se 
předběžně získat doporučení na vybavení pěti dětských dopravních hřišť v Praze, 
která provozuje městské policie. Z důvodu situace s Covid-19 je projekt dočasně 
přerušen.
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Speciální akce – kolo pro Adama
Malý krok pro Adama, velká šance pro další děti.

Původním cílem výzvy „Kolo pro Adama“ bylo vybrat prostřednictvím portálu darujme.cz částku 150 000 Kč na tricykl pro třináctiletého Adama Kuthana, který po těžké 
operaci mozku zůstal tělesně handicapovaný. Rád sportuje a díky pravidelnému tréninku na handbiku a trenažéru se může vyrovnat svým kamarádům a zároveň se 
ii více zapojit do společenského života. Cílová částka se vybrala za rekordních 6 dní. Organizátoři se proto rozhodli, že vybaví handbikem/tricyklem nejen Adama, ale i 
další handicapované děti. Cílem bylo vybrat alespoň půl milionu korun pro neziskovou organizaci Černí koně na nákup kol pro co největší počet handicapovaných dětí. 
Jaká částka se opravdu vybrala? Více než 3/4 milionu.

777 777,- Kè
To už je opravdu vysoká částka, která pomohla nejen Adamovi, ale i dalším dětem ke splněnému snu.  

ČerníČerní koně podpořili celou akci v rámci doprovodného programu. V Liberci, Frýdku – Místku a Kyjově jsme uspořádali setkání s místními obyvateli doplněné soutěžemi 
a bohatým programem pro děti. Akce vždy vyvrcholila slavnostním příjezdem cyklistů.

Děkujeme ADAM teamu pod vedením Martina Součka a všem, kteří se na této výzvě podíleli, především partnerům výzvy společnostem Altron, Instalace Praha, 
Energo Tušimice, TINT a COBAP.

kolo pro adamakolo pro adama
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Nepříznivě na nás dopadly protiepidemická opatření, na základě kterých jsme 
byli nuceni omezit závodní činnost v kategorii silniční a horské cyklistiky dětí
i dospělých. 
V době jarního lockdownu, jsme pro naše cyklisty a všechny příznivce uspořádali 
virtuální závod na trenažerech. Mile nás překvapil zájem nejen z řad 
handicapovaných. Závod svou účastí podpořil nejlepší český biker Jaroslav 
Kulhavý, který byl motivací hlavně dětem. Ty nás překvapily jejich výkony. 

V roce 2020 jsme se podíleli na organizaci devíti závodů pro handicapované 
cyklisty. Rádi bychom zmínili zejména sérii charitativních závodů CooLoběžka 
Cup. Tento závod byl jedinečný v tom, že síly poměřili zdraví a handicapovaní  
závodníci. Součástí závodu byl nabitý program plný závodění, zábavy a nových 
zážitků pro celou rodinu. Jako každý rok byl výtěžek z celé akce věnován dětem, 
které i přes nepřízeň osudu nezanevřeli na aktivní přístu k životu. 

cyklistické závody pro handicapovanécyklistické závody pro handicapované
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Jako jediní v ČR vyrábíme speciální jízdní kola na ruční pohon pro děti s tělesným 
postižením. Výroba a prodej handbiků jsou spolufinancovány Evropskou unií. 
Hlavním cílem projektu je zaměstnávání a sociální začleňování osob ze 
znevýhodněných skupin. Na výrobu našich produktů zaměstnáváme převážně 
handicapované zaměstnance, u kterých díky pracovnímu plánu, pravidelnému 
školení a osobnímu rozvoji dochází k rozšiřování a prohlubování kvalifikace. Tito 
zaměstnanci jsou lépe uplatnitelní na trhu práce. 

•• Zaměstnáváme osoby znevýhodněné na trhu práce
• Naše produkty přináší dětem svobodu pohybu
• Hlásíme se k principům sociálního podnikání 

sociální podnik
chránìná dílna
sociální podnik
chránìná dílna

Speciální jízdní kola pro děti s tělesným postižením
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Statistiky uvádí, že u dětí do 15 let dosahuje podíl zdravotně handicapovaných dětí 7 %, což celkem 
představuje 117 000 dětí. Černí koně se věnují výrobě speciálních kol pro tělesně postižené děti již 
od roku 2016 a denně se setkávají s rodinami, které si handbike, řádově za desítky tisíc korun, dovolit 
nemohou. Přitom právě sport představuje pro tyto děti jejich šanci na plnohodnotný život.

Pomoc nyní může opravdu každý a adoptovat handbike (speciální kolo) může firma i jednotlivec. 
Dárci mohou vybrané speciální kolo splácet formou splátek a firmy prostřednictvím operačního 
leasingu. To umožní zapojit se i těm, kteří částku najednou vydat nemohou. 

ZájemceZájemce si může sám zvolit, koho chce obdarovat. Speciální kolo na míru tým neziskové organizace 
vyrobí a předá za přítomnosti darovatelů malému sportovnímu nadšenci. 

www.adoptujhandbike.cz  

# adoptuj handbike# ADOPTuJ HANDBIKE
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Vítejte ve světě, kde obyčejný kluk dokáže neobyčejné věci, kde sny se 
mění ve skutečnost a kde slovo nejde neplatí. Vítejte ve světě, kde 
kamarádství pořád zůstává tou největší hodnotou.

SS radostí představujeme nový komiks, který zábavnou formou přiblíží dětem 
život handicapovaných kamarádů. I zdánlivé maličkosti, kterým běžně 
nevěnujeme pozornost, mohou být pro děti se zdravotním postižením 
neřešitelné. Alex je docela obyčejný kluk, který dokáže velké věci, protože jeho 
touha pomáhat je opravdová. 

Přiběhy pro děti připravují Tomáš Pouch, Lucie Pouchová a Filip Louma.

KKomiksy jsou ke shlédnutí na našich webových stránkách pro všechny zdarma. 
Současně je k dispozici tištěná forma komiksu, kterou budeme distribuovat ve 
spolupráci s odbornou veřejností.

alexùv svìt
místo pro správné holky a kluky
alexùv svìt
místo pro správné holky a kluky
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SPONZOŘI

DOTACE

NADACE

„Staňte se světovými podnikateli, ať vyrábíte stroje nebo brambory. 
Vycházejme z názoru, že celý svět byl stvořen, aby sloužil nám, a my jsme 
se narodili, abychom sloužili celému světu. Dělejme třeba sebenepatrnější 
věc, ale dělejme ji nejlépe na světě“

Tomáš Baťa

Využili jsme platformu pro online dárcovství - darujme.cz. Tímto jsme nejen 
transparentním a bezpečným způsobem požádali naše fanoušky a příznivce 
o dar, ale současně nám to umožnilo udržovat vztah s našimi dárci. Z osmi 
vyhlášených sbírek se vybralo krásných 1.300.000,- Kč. Veškeré tyto finanční 
prostředky byly použity na výrobu a nákup speciálních dětských kol. Velice tímto 
děkujeme všem milým dárcům. Všem obdarovaným dětem udělala kola 
nesmírnou radost.

darujme.cz

podpoøili nás

Předseda:
Výbor:
Řádní členové:
Čestné členství:
Přidružené členství:

Tomáš Pouch
Lucie Pouchová, Miluše Dvouletá
Zdeněk Zvolský, Jiří Bajer
Jan Čenský a Josef Dressler
64 členů

organizaèní struktura

                 Jan Čenský               Josef Dressler          Barbora Hrzánová

naši patroni
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finanèní pøehledfinanèní pøehled
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finanèní pøehledfinanèní pøehled
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platby zdravotního pojištìníplatby zdravotního pojištìní
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platby sociálního pojištìníplatby sociálního pojištìní
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„V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde. Je nutné naučit se tančit v dešti.“
                                                                                                                                                        Steve Jobs

Je před námi velké neznámo. Nekončící příkazy a zákazy spojené s karanténními opatřeními se bezesporu projeví
v eknomice, s jistotou lze očekávat pokles tržeb i zisků u většiny firem a společností. Zvýší se nezaměstnanost, 
sníží se mzdy a solidarita, veškerá charitativní činnost nebude podporována v potřebné výši. Svět již nebude 
takový, jaký si pamatujeme...

Od března 2020 vyvíjíme adekvátní stOd března 2020 vyvíjíme adekvátní strategii, zamýšlíme se nad situací a hledáme možnosti financování. V průběhu 
roku jsme snížili počet zaměstnanců z deseti na šest, což bohužel znamenalo propustit také 4 handicapované 
zaměstnance. 
Víme, že se obtížně uplatní na trhu práce, ale museli jsme vzít v úvahu, že naší prioritou je pomáhat dětem 
s tělesným postižením a zaměstnávání handicapovaných je pro nás na druhém místě. Dále se dva zaměstnanci 
proškolili na učetnictví, což přineslo další nemalé úspory za výdaje účetním firmám. 

Zásluhou snížení provozních nákladů se nám podařilo zvládnout první rok krize.

Nyní, když je jasné, že vládní naříNyní, když je jasné, že vládní nařízení neberou konce, bude velice obtížné udržet náš směr.
Stále věříme, že naši práci ocení potencionální sponzoři, projeví zájem a společně s námi 
budou u zboření Status Quo ve světě handicapovaných dětí.

Současná strategie

Publicita - tvorba PR plánu za účelem zviditelnění a oslovení potencionálních sponzorů.
Fanoušci - komiksy pro děti, prodej merche a cyklistických dresů.
Reklama - prezentovat sponzory na závodech pro handicapované děti prostřednictvím
                 polepu speciálních                  polepu speciálních kol a vzniku „firemních“ závodních stájí.
Splátkový prodej - jako první neziskovka přicházíme s možností pomoci na splátky, která 
                 je určena nejenom jednotlivcům, ale ve formě operativního leasingu také společnostem.

strategie 2021STRATEGIE 2021
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Cyrilovská 48, 250 90 Jirny, IČ: 227 24 389, sp.zn. L 19367 vedená u Městského soudu v Praze ÇBEPQUVKIBOECJLF


