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Rok 2019 byl jubilejní, slavili jsme 25 let  
od vzniku Toulcova dvora. A tak mi odpusť-
te trochu víc osobních úvah a emocí, než je 
běžné. 
Toulcův dvůr dospěl. Vyrostl z dětských 
plen, přežil pubertu i lehký egoismus na-
byté plnoletosti a dostal se do věku kvalitní 
práce se schopností nadhledu a pokory. 
I my, kteří jsme s Toulcovým dvorem del-
ší dobou propojeni, jsme dozráli a snad  
i trochu zmoudřeli. Prošli jsme si nejen časy 
dobrými, ale i těmi horšími A to, že jsme do-
kázali s „Toulcákem“ zůstat, nám pomohlo 
ve vlastním rozvoji.
Zůstává tady parta srdcařů, nadšenci, kteří 
ustojí stresy, občasnou ponorkovou nemoc 
i nabídky trojnásobného platu odjinud. 
Právě toto je důvodem úspěchu fenoménu 
Toulcův dvůr.

Jsem šťastná, že můžu pracovat právě tady, 
s lidmi, kteří svou každodenní aktivitou 
Toulcův dvůr tvoří. Na místě, které má du-
cha, s lidmi, kteří mají srdce. 

Díky 

Lenka Skoupá
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VIZE & POSLÁNÍ

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ?

 Posláním Toulcova dvora je inspirovat k odpovědnému vztahu k přírodě a společnosti. 

JAKÉ HODNOTY ZASTÁVÁME?

 Odpovědnost

 Inspirace

 Otevřená komunikace
 
 Společně

 Výchova a vzdělávání

S JAKÝMI VIZEMI PRACUJEME?
 
 Toulcův dvůr je svobodným prostorem s 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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STRUKTURA TOULCOVA DVORA

Toulcův dvůr, zapsaný spolek, sdružuje neziskové 
organizace, které rezonují s naším posláním. Spo-
lečně vytváříme Středisko ekologické výchovy.  
V roce 2019 měl spolek  4 řádné a 1 čestného čle-
na. 

Řádnými členskými organizacemi s podmínkou 
sídla a místa výkonu své hlavní činnosti na Toul-
cově dvoře jsou Botič o.p.s., Sdružení SRAZ – Spo-
lečně za radostí a zdravím, z.s., Mateřská škola 
Semínko, o.p.s. a ENVIRA, o. p. s. Čestným členem  
je 4. ZO ČSOP Rokytka.

Členské organizace vytvářejí širokou nabídku 
aktivit, díky kterým je Toulcův dvůr tak zajímavý. 
Pestrá mozaika činností spolu s unikátním místem 
a duchem pospolitosti vytváří atmosféru oázy 
uprostřed hektické doby.
Toulcův dvůr řídí členská schůze složená ze zá-
stupců jednotlivých organizací - řádných členů 
spolku.

Členská schůze:
a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
b) schvaluje rozpočet,  účetní  závěrku  a  výroční 
     zprávu spolku, je-li vydávána,
c) schvaluje plán činnosti spolku na následující 
    období,
d) volí a odvolává předsedu spolku,
e) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku,
f ) stanoví výši a splatnost členských příspěvků,
g) rozhoduje o zrušení či přeměně spolku.

Čestní členové nemají právo hlasovat na členské 
schůzi, mohou se jí však účastnit a vznášet návrhy.
V roce 2019 pracovala členská schůze ve složení:
 Veronika Boháčková 
 Marie Dvořáčková
 Iveta Garciová
 Tomáš Hodina
 Martina Chvátalová
 Michal Jirsa 
 Magdaléna Kapuciánová
 Lenka Skoupá

Členskou schůzi spolku svolává předseda spolku, 
jakožto individuální statutární orgán spolku.
Předseda spolku zejména:
a) koordinuje a řídí činnost spolku,
b) zastupuje a reprezentuje spolek navenek,
c) svolává a řídí členskou schůzi,
d) vykonává funkci vedoucího ve vztahu 
     k zaměstnancům spolku,
e) odpovídá za řádné vedení účetnictví spolku, 
    připravuje účetní závěrku a výroční zprávu 
    spolku.

Kontrolním a revizním orgánem spolku je Kontrol-
ní komise. Dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně 
vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se 
zákonem, stanovami a vnitřními předpisy spolku.
V roce 2019 byla v tomto složení:  
 Marie Dvořáčková
 Iveta Garciová 
 Tomáš Hodina
 Michal Jirsa
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KDO U NÁS V ROCE 2019 PRACOVAL?

LENKA SKOUPÁ

Předsedkyně spolku a „hybatelka“ mnoha věcí, aktivit a projektů. Je odbor-
nicí ve světě domácích a hospodářských zvířat. Publikuje v odborných ča-
sopisech, vede semináře i webináře, má za sebou autorství tří odborných 
knih. Ve volném čase vyhledává aktivní odpočinek a outdoorové sporty, 
které jsou někdy na hranici adrenalinu. Právě odtud si přinesla schopnost 
v klidu a s nadhledem řešit výzvy i složité situace.

HALINA HOLÁ

Vedoucí Infocentra, nadšený botanik a zapálený ekolog. Právě díky ní 
dostanete odpověď na 99% všetečných otázek a váš e-mail dojde vždy  
té správné osobě.
Na Toulcově dvoře působí devátým rokem. Vedla výukové programy, pří-
rodovědný kroužek, pořádala badatelské výlety, pracovala na administra-
tivní pozici, pro děti pořádala badatelské výlety.  V Infocentru může spojit 
několik činností, které má ráda. Komunikuje s návštěvníky a provází je po 
Toulcově dvoře. Zdokonaluje své znalosti přírody a historie místního okolí. 
Slohové nadání uplatňuje při psaní ekotipů. Bedlivě sleduje vše divoké, co 
na Toulcově dvoře žije a roste. Je ráda, že se tomu daří vedle toho chova-
ného a pěstovaného. 

DANIELA DRAPÁKOVÁ

Na pozici tajemnice zpracovává administrativní agendu spojenou s cho-
dem spolku. Účastní se pravidelných porad vedoucích členských organi-
zací a řeší někdy zapeklité úlohy např. s rozúčtováním energií. Těší ji práce 
s milými kolegy a líbí se jí zdejší ráz dvora a okolí, které ji připomíná oblí-
bený venkov. Do práce s oblibou jezdí na kole nebo koloběžce a volný čas 
nejraději tráví v přírodě nebo na výletech, kde také ráda fotí a vytváří pak 
rodinná fotoalba.

JAKUB MORAVEC

Patří k lidem, kteří jsou u nás od počátku a k tvůrcům vizí Toulcova dvora. 
Po kratší odmlce se vrátil zpět na pozici PR pracovníka. 
Kromě jeho vášně pro kvalitní fotografie a krásné texty se k nám vrátila 
jeho energie a nápady. Oceňujeme nejen jeho vyjednávací dovednosti 
a týmového ducha, ale především schopnost zároveň pořizovat foto-
dokumentaci, dávat po telefonu rozhovor do rádia a k tomu se usmívat  
na účastníky akce.
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VĚRA NETERDOVÁ

Koordinátorka spolku zpracovává a podává žádosti o granty a následně 
je administruje až do jejich ukončení. Akce na klíč a činnost dobrovolní-
ků zajišťuje ve spolupráci s kolegy napříč všemi ostatními organizacemi  
na Toulcově dvoře. Nastoupila na tuto pozici v květnu 2019.
Věru těší být součástí kolektivu, který umožňuje lidem kontakt s přírodou 
a tradicemi našich předků. Vždy měla doma buď kočku, nebo psa. V sou-
časné době má již 9 let „parťáka z útulku“ psa Romea, bez kterého si již 
život nedovede představit. Jemu věnuje většinu volného času a ve zbýva-
jícím se zajímá o historii, literaturu a kulturu.

PETR LUKÁŠ 

Péťa je, jak sám říká, „novodobý hipík“, co špatně snáší konvence a rad-
ši si prošlapává vlastní cestičku životem. Mezi jeho „stálice” patří hudba, 
miluje lezení a od dubna do prosince ho všude doprovází motorový oř.  
Klid a inspiraci hledá v přírodě. Když Petra osud zavál na Toulcák, byla to 
pro něho, jako typického ajťáka, velká výzva. Věděl, že ho zde čekají dvě 
hlavní mise. Zaprvé nová síť a infrastruktura a za druhé předělání webu  
a přidružených aplikací. 
V současné době pracuje úspěšně na bodu číslo dva. Ze srdce  doufá,  
že po dokončení těchto úkolů neskončí. Podle jeho vlastních slov: „jsem 
s ním a se všemi dalšími toulcákovými až do morku kostí a hloubi duše 
srostlý.”

VLASTA RYBÁNSKÁ

Do května 2019 pracovala na pozici koordinátorka spolku.  Starala se  
o psaní a administraci projektů, akce na klíč a organizaci dobrovolníků na 
Toulcově dvoře. V rámci svojí činnosti spolupracovala s kolegy napříč vše-
mi ostatními organizacemi. 
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ČINNOST A AKTIVITY TD, Z.S. ZA ROK 2019

Oslava 25 let Toulcova dvora spojená se Dnem 
Země a dnem otevřených dveří pro politiky  
a úředníky  se uskutečnila 24. dubna a setkala se 
s velkým úspěchem. V dopolední, oficiální části, 
jsme představili zástupcům města, městských 
částí i partnerů plán rozvoje Toulcova dvora. 
Odpolední akce pro širokou veřejnost byla plná 
vzdělávacích a informačních aktivit, koncertů  
i oslav. Na programu se podílela řada partner-
ských a spřátelených organizací.

Výstava „Toulcův dvůr v proměnách času“ byla 
slavnostně otevřena v rámci oslav 25 let a až  
do září byla k vidění ve Špýcharu. Setkala se se 
zájmem veřejnosti a proto jsme ji v řijnu 2019 pře-
místili na měsíc do vestibulu Úřadu městské části 
Praha 15. Tisk výstavy zajistila firma Hochtief.

Oslava 25 let  pro stávající i bývalé zaměstnance, 
které se v průběhu celého dne zúčastnilo skoro 
100 účastníků, proběhla o první červnové sobo-
tě a přinesla nejedno milé setkání a vzpomínání.  
Za dvacetpět let se nejen řada věcí změnila,  
ale prošlo Toulcovým dvorem i neuvěřitelné 
množství lidí. Všichni si zaslouží poděkování, pro-
tože zanechali kus sebe v celkovém díle.

Další akcí připomínající 25 let Toulcova dvora byla  
společná akce  s MMR „Kde fondy pomáhají“ 
navazující na fotografickou výstavu, které jsme  
se také účastnili.

V létě se nám podařilo spustit nové webové strán-
ky www.toulcuvdvur.cz, které nás těší a věříme,  
že budou přívětivé. Na jejich detailech a vylepše-

ních se pracuje i nadále. 

Od společnosti 22Hlav máme zpracovaný účetní 
audit, jež potvrdil správné vedení účetních ope-
rací.

City Nature Challenge Prague
Aktivně jsme se i v roce 2019 zapojili do celosvě-
tové akce, při níž běžní obyvatelé města pozorují 
výskyt živočichů, fotí je a pomocí mobilní aplika-
ce iNaturalist.org odesílají svá pozorování. Data  
z aplikace následně využívají zejména vědci a pří-
rodovědci pro mapování výskytu druhů a změn  
v jejich zastoupení i početnosti. Pro děti je aktivi-
ta velmi přitažlivá díky využití IT aplikací, zároveň  
je přivádí do přírody.

PLÁNY A KONCEPCE ROZVOJE 
TOULCOVA DVORA

Ve druhé polovině roku jsme se zaměřili na spolu-
práci s firmou Andrle architekti a hledali vhodná 
řešení pro nakládání s dešťovými vodami, rekon-
strukci hospodářského křídla, vstupní turnikety 
do přírodního areálu. Věnovali jsme se i návrhu 
konceptu nového parku v Trojmezí. Byli bychom 
rádi, kdyby se plány podařilo realizovat co nejdří-
ve.

ROZVOJ JIŽ FUNGUJÍCÍCH AKTIVIT

Vánoční jedličky zpátky do lesa
6. dubna se uskutečnila výsadba vánočních jed-
liček (jedlí bělokorých) do lesů Arcibiskupství  
pražského na severní svah Břežanského údolí pod 
keltské oppidum Závist. Při podzimní kontrole 
bylo zjištěno, že se většina jedliček ujala. Před  
Vánoci se opět jedličky na Infocentru Toulcova 
dvora prodávaly. 

Spolupráce s firmami
Toulcův dvůr spolupracuje s firemním sektorem 
od roku 2008. Kooperace se rozvíjí více směry  
a rok 2019  nebyl výjimkou. Připravovali jsme 
dobrovolnické dny, různé typy osvětových akcí 
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na klíč a semináře pro firemní sektor. Spolupráci  
s firmami vnímáme jako důležitou součást našeho 
spektra environmentálního vzdělávání. 
V roce 2019 jsme připravili dobrovolnické Dny  
pro přírodu pro více než 575 osob. Náplní ne-
byla pouze práce, pro účastníky jsme vedli od-
borné exkurze, ve kterých jsme se zaměřovali  
na příklady environmentálně šetrného hospo-
daření s ukázkami dobré praxe. Kromě třech (72 
účastníků) odborných seminářů jsme pro firemní 
sektor vedli také teambuildingové akce. 

Férová snídaně v třešňovém sadu 
Připravili jsme prostory v sadu, kam si následně 
účastníci v košíku přinesli fairtradové a lokální 
potraviny. Snídani si u nás užili a využili této mož-
nosti i k dalšímu sebevzdělání nejen v této oblasti.

Tématické akce pro veřejnost
Kromě tradičních víkendových či předem objed-
naných prohlídek začalo Infocentrum Toulcova 
dvora pořádat tematicky zaměřené prohlídky  
ve všedních dnech odpoledne. Akce se věnovaly 
aktuálnímu stavu přírody v našem areálu – jarní 
přírodě, lovu bezobratlých živočichů, poznává-
ní stromů či pozorování ptáků v zimě. Pravidel-
ně se konala historická prohlídka Toulcův dvůr  
ve středověku. Akcí s největší účastí byla Temná 
prohlídka, která proběhla během Hodiny Země 
2019. Jejím cílem bylo upozornit na závažnost 
současných klimatických změn. 

Semínkovna 
Mateřská škola Semínko zřídila Semínkovnu,  
kterou umístila na Infocentrum Toulcova dvo-
ra. Ze Semínkovny si mohou lidé bezplatně brát  
semena různých rostlin. Na oplátku by do ní měli 
na podzim zase nějaká semínka vrátit. Semínkov-
na se tak stala další formou sdílení na Toulcově 
dvoře. K dispozici je vedle již dobře zavedené  
veřejné lednice, sdílené knihovny a stojanu  
na sdílení časopisů. Díky provozu našeho zahrad-
nictví jsme začali od lidí brát i papírové tašky  
a jiné obaly, do kterých naši kolegové se sociál-
ního podniku Envira balí své výrobky. Sběr sta-

rého pečiva je na farmě zavedený již mnoho let.  
Snažíme se tak maximálně omezit plýtvání  
potravinami, obaly a jinými předměty. Návštěvníci 
s námi v tomto ohledu nadšeně spolupracují. 

Výstava na stromech „Cena kakaa“
V říjnu (od 4. do 18. října 2019) byla rozvěšena  
v sadu Toulcova dvora výstava „Cena kakaa“,  
kterou vytvořilo sdružení Fair Trade Česko a spo-
lek Na Zemi. Zaslané plakáty nám pomohly insta-
lovat šikovné firemní dobrovolnice. Plakáty byly 
nalepeny na kartonové krabice, které nám několik 
týdnů předem schovávali v Bioobchodě na Toul-
cově dvoře. Díky slunečnému počasí byla výstava 
vyvěšena delší dobu, než se předpokládalo. 

Články pro Ekoporadny Praha
Každý čtvrtek jsme umístili na web a Facebook 
Toulcova dvora článek, který srozumitelnou for-
mou lidem zpřístupnil možnosti šetrnějšího cho-
vání vůči životnímu prostředí. Některé z článků 
byly zařazeny do projektu Ekoporaden Praha,  
který koordinuje Ekocentrum Koniklec. 

Den stromů
Tradiční oslavy Dne stromů proběhly jak pro 
širokou veřejnost, tak jako dobrovolnický den  
s výsadbami ovocných stromů. Část finančních 
prostředků jsme získali z projektu „ČSOB pomá-
há regionům“, kde jsme se stali podpořeným  
projektem.

E.ON Energy Globe
V roce 2019 jsme postoupili mezi finálové projekty 
E.ON Energy Globe, což je velkým oceněním naší 
činnosti. Ve finálovém večeru jsme na pozici nej-
vyšší nevystoupali. I tak je pro nás účast velkou 
radostí. Byli jsme ve společnosti skvělých nápadů, 
a lidí a to stálo bezesporu za to. 

Veřejná sbírka
Od roku 2016 probíhá veřejná sbírka, která je 
zřízena za účelem rozvoje přírodního areálu 
Toulcova dvora a podporu environmentálního 
vzdělávání. Finance získáváme především výno-
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SOUHRN AKTIVIT V TOULCOVĚ DVOŘE
sem z pokladničky, dary, benefičními 
akcemi a benefičním prodejem. K 31. 
prosinci 2019 výnosy činily 552 616 Kč.  
V roce 2019 jsme finance ze sbírky  vyu-
žili například na nákup nového počítače  
do Infocentra.

ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN
 
V rámci provozu Toulcova dvora existu-
jí pracovní skupiny, které řeší konkrétní 
společné aktivity, nastavení provozu 
apod. Do pracovních skupin se zapojují 
zaměstnanci členských organizací Toul-
cova dvora podle oblasti svého půso-
bení. Nejčastěji (1x měsíčně) se schází 
skupina pro řešení PR, vždy po a před 
nadcházející sezónou se schází skupi-
na pro dobrovolníky, zájmové kroužky  
a příměstské tábory.

AKTIVITA NA KONFERENCÍCH 
A DALŠÍCH SETKÁNÍCH

Toulcův dvůr se představil rovněž  
na několika konferencích a setkáních. 
Významná byla naše aktivita na podzim-
ní konferenci EVVO v Praze, kde Lenka 
Skoupá vedla jeden workshop. Vedli 
jsme rovněž workshop o firemním dob-
rovolnictví pro Asociaci veřejně prospěš-
ných organizací. 

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH

Toulcův dvůr, z.s. byl v roce 2019 členem 
Asociace veřejně prospěšných organiza-
cí a Asociace společenské odpovědnosti.

CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI VE STŘEDISKU 
EKOLOGICKÉ VÝCHOVY TOULCŮV DVŮR

počet 
akcí

účastníků účastníkohodin
počet 
akcí

účastníků účastníkohodin
počet 
akcí

účastníků účastníkohodin
počet 
akcí

účastníků účastníkohodin
počet 
akcí

účastníků účastníkohodin účastníků účastníko/hodin

ekologické výukové programy 
pro školy 578 12186 29682 243 4750 10 599 16 936 40 281

akce pro veřejnost 14 7449 43893 15 808 18 180 18 790 1 105 22 514 10821 9 561 73 999
vzdělávání firemního sektoru 3 72 261 72 261

semináře, přednášky, odborné 
konzultace (pedagogové, lektoři, 
studenti VŠ, odborná veřejnost)

7 184 2056 22 772 3 049 5 25 80 7 90 630 1 071 5 815

specializační studia pro 
pedagogy 1 20 2240 20 2 240

odborné konference 2 122 732 122 732
odborné stáže v TD 3 5 44 1 1 80 1 360 13 520 20 1 004

programy Rodinného centra 
Mateřídouška pro rodiče s dětmi

353 3161 4388 3 161 4 388

programy Rodinného centra 
Mateřídouška pro děti bez 
rodičů - Předškolička v přírodě

11 33 116 33 116

firemní dobrovolnictví 17 49 347 1 5 40 66 521 3126 575 3 513
ostatní dobrovolníci 2 64 2 64
pravidelné kroužky pro děti 1 13 892 15 251 19 076 5 75 2 400 339 22 368
pobytové tábory a letní akce 
mimo Toulcův dvůr 1 24 1440 9 178 12 460 202 13 900
příměstské tábory na Toulcově 
dvoře 2 35 1575 10 215 8 675 11 224 8 865 474 19 115

výstavy 3 2851 2 380 3 3 231 0
členové  klubu 379 0 0
studenti SŠ,VŠ, VOŠ na odborné 
praxi 35 3 121 10 108 45 3 229

klienti hiporehabilitace 67 0 0
počet zaměstnaných osob se 
zdravotním postižením 55 55 0

počet dětí ve výuce MŠ Semínko 100 106 313 100 106 313
akce pouze pro rodiče z MŠ 
Semínko 6 480 870 480 870

návštěvníci areálu mimo akce 90000 90 000 0

počet prohlídek TD 17 49 49 5 120 280 49 620 930 789 1 259
návštěvy na IC + dotazy 3752 0 0
odborné články, publikace 16 3 15 52 0 0
CELKEM 1010 26183 87518 780 7395 75 280 8 81 440 67 1 902 121 091 3947 91727 15138 127 288 299 467

MŠ Semínko, o.p.s TD,z.sEnvira,o.p.s.SRAZ,z.s.Botič,o.p.s CELKEM
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SOUHRN AKTIVIT V TOULCOVĚ DVOŘE
CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI VE STŘEDISKU 
EKOLOGICKÉ VÝCHOVY TOULCŮV DVŮR

počet 
akcí

účastníků účastníkohodin
počet 
akcí

účastníků účastníkohodin
počet 
akcí

účastníků účastníkohodin
počet 
akcí

účastníků účastníkohodin
počet 
akcí

účastníků účastníkohodin účastníků účastníko/hodin

ekologické výukové programy 
pro školy 578 12186 29682 243 4750 10 599 16 936 40 281

akce pro veřejnost 14 7449 43893 15 808 18 180 18 790 1 105 22 514 10821 9 561 73 999
vzdělávání firemního sektoru 3 72 261 72 261

semináře, přednášky, odborné 
konzultace (pedagogové, lektoři, 
studenti VŠ, odborná veřejnost)

7 184 2056 22 772 3 049 5 25 80 7 90 630 1 071 5 815

specializační studia pro 
pedagogy 1 20 2240 20 2 240

odborné konference 2 122 732 122 732
odborné stáže v TD 3 5 44 1 1 80 1 360 13 520 20 1 004

programy Rodinného centra 
Mateřídouška pro rodiče s dětmi

353 3161 4388 3 161 4 388

programy Rodinného centra 
Mateřídouška pro děti bez 
rodičů - Předškolička v přírodě

11 33 116 33 116

firemní dobrovolnictví 17 49 347 1 5 40 66 521 3126 575 3 513
ostatní dobrovolníci 2 64 2 64
pravidelné kroužky pro děti 1 13 892 15 251 19 076 5 75 2 400 339 22 368
pobytové tábory a letní akce 
mimo Toulcův dvůr 1 24 1440 9 178 12 460 202 13 900
příměstské tábory na Toulcově 
dvoře 2 35 1575 10 215 8 675 11 224 8 865 474 19 115

výstavy 3 2851 2 380 3 3 231 0
členové  klubu 379 0 0
studenti SŠ,VŠ, VOŠ na odborné 
praxi 35 3 121 10 108 45 3 229

klienti hiporehabilitace 67 0 0
počet zaměstnaných osob se 
zdravotním postižením 55 55 0

počet dětí ve výuce MŠ Semínko 100 106 313 100 106 313
akce pouze pro rodiče z MŠ 
Semínko 6 480 870 480 870

návštěvníci areálu mimo akce 90000 90 000 0

počet prohlídek TD 17 49 49 5 120 280 49 620 930 789 1 259
návštěvy na IC + dotazy 3752 0 0
odborné články, publikace 16 3 15 52 0 0
CELKEM 1010 26183 87518 780 7395 75 280 8 81 440 67 1 902 121 091 3947 91727 15138 127 288 299 467

MŠ Semínko, o.p.s TD,z.sEnvira,o.p.s.SRAZ,z.s.Botič,o.p.s CELKEM
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ŘEŠENÉ PROJEKTY, GRANTY A DOTACE

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ PROJEKTY

„Environmentální osvěta a vzdělávání dospě-
lých se zaměřením na firemní sektor“
V roce 2019 jsme úspěšně dokončili třetí projekt 
zaměřený na environmentální osvětu a vzdělává-
ní dospělých.  Spolupracovali jsme s 34 firmami, 
pro jejichž zaměstnance jsme v průběhu roku 
pořádali semináře, vzdělávací  teambuildingové 
akce a dobrovolnické dny. Celkem se těchto akti-
vit zúčastnilo přes 750 osob. Projekt byl podpořen 
Hlavním městem Prahou částkou 100 000 Kč.

Dešťová zahrada a učebna
Cílem projektu bylo vybudování dešťového jezír-
ka v ovčím výběhu a úprava svahu vč. umístění 
kaskád z modřínové kulatiny. Jezírko zadržuje 
vodu přivedenou z plochy dvora pod svah, bude 
tak napomáhat přirozenému cyklu vody v kra-
jině (malý vodní cyklus). Opatření bude rovněž 
omezovat erozi svahu. Jezírko bude v následu-
jícím roce osázeno vhodnými rostlinami a keři,  
které pomohou stabilitě biotopu. V souladu  
s projektem jsme zakoupili pumpu a čerpadlo pro 
využití akumulovaných dešťových vod. V  rámci 
projektu bylo čerpáno celkem:  111 516 Kč. 

Rozvoj přírodního areálu Toulcova dvora  
v souladu s dlouhodobou koncepcí
Cílem projektu bylo postupně naplňovat připra-
venou „Koncepci rozvoje a údržby areálu Toulcova 
dvora“ tak, aby se stal ukázkovým místem pražské 
krajiny, a to nejen při ochraně cenných biotopů, 
ale rovněž při zachování rázu zemědělské krajiny 
této lokality. 
Jedna část projektu zahrnovala Obnovu třešňo-
vého sadu a jeho údržbu, což v praxi znamenalo 
uskutečnit taková opatření, aby v sadu byl za-
chován ráz původních vysokokmenných stromů. 
Byla připravena ovocná školka z 50ti třešňových 
podnoží. Nové stromky budou vysazeny na stálá 
stanoviště v příštím roce a v roce 2021. V rám-
ci projektu proběhly i dva odborné semináře  
ve spolupráci s  Doc. Ing. Josefem Susem, CSc.  
z ČZU  „Zimní řez ovocných stromů“ a s Ing. Ale-

šem Matějíčkem, Ph.D. „Roubování ovocných dře-
vin“.  
Dále proběhl výchovný řez stromů v horní části 
areálu. V lokalitě na stráni za polozemnicí proběh-
lo rizikové kácení olší, javorů a ořechu včetně likvi-
dace odpadu a odvozu dřeva. Vysázeli jsme nové 
vrby a lísky. Na jaře jsme  zhotovili nové bylinko-
vé záhony, které jsme osadili původními českými 
trvalkami. Pro další část projektu - Výsadba nové 
ovocné aleje u cyklostezky - jsme nakoupili nové 
hrušně a jabloně a provedli jejich výsadbu v rámci 
„Dne stromů“ 18. 10. 2019. Projekt byl podpořen 
Hlavním městem Prahou částkou 292 000 Kč.

Den Země a oslava 25 let TD
V rámci akce proběhlo dopolední oficiální setkání 
partnerů, přátel a podporovatelů Toulcova dvora. 
Odpolední program byl koncipován pro širokou 
veřejnost. V Sále byla instalována výstava foto-
grafií Proměny Toulcova dvora, vystoupila kapela 
Ekopela, proběhly 3 odborné přednášky. Na dvoře 
prezentovalo svou činnost 27 partnerů projektu 
tematicky zaměřených na odpovědné chování 
vůči životnímu prostředí jak firem, tak jednotlivců. 
V sadu měla stánek Česká společnost ornitologic-
ká, kde proběhl odchyt a kroužkování drobného 
ptactva s výkladem. MČ Praha 15 nám na akci při-
spěla částkou 15.000 Kč. Stejnou částkou přispěla 
firma KPMG.

Ekoporadnypraha.cz – osvětové a vzdělávací 
aktivity pražských poraden 
Osvětové články Infocentra Toulcova dvora jsou 
velmi erudované a čtené širokou veřejností.  
Proto jsme se zapojili do společného projektu  
na Ekoporadenství. Tento projekt zaštiťuje a admi-
nistruje Koniklec, o.p.s.

ZAHÁJENÉ PROJEKTY

V roce 2019 jsme zahájili další projekty, které 
by měly být ukončeny v roce 2020. Jedná se o 3 
projekty podpořené Hlavním městem Prahou - 
Environmentální osvěta a vzdělávání dospělých 
se zaměřením na firemní sektor, Noemova archa  
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a projekt Interaktivní výuková hra „Změny klima-
tu“ .

Projekt „ČSOB pomáhá regionům 2019“
V rámci projektu jsme vysadili na dvoře chybějící 
jeřáb břek, který doufáme, že se již natrvalo uchy-
tí. Během Dne stromů se vysadila hrušňová alej 
a budou se pořizovat nové dřevěné lavičky a po-
třebná kulatina do areálu.

DOTACE

Stejně jako v minulých letech byl i v roce 2019 
podpořen provoz a rozvoj Toulcova dvora dotací 
Magistrátu hl. města Prahy. V daném roce ve výši 
3 500 000 Kč.
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BOTIČ O. P. S.
SLOVO ČLENŮ ČLENSKÉ SCHŮZE TD, Z.S

Toulcův dvůr v roce 2019 slavil 25 let. Čeho vše-
ho dosáhla vaše organizace v průběhu těchto 
let? Navázali jste nějaké zajímavé spolupráce  
či členství? Získali certifikace či ocenění? Jsou ně-
jaké okamžiky za dobu působení vaší organizace  
na Toulcově dvoře, které stojí za vyzdvihnutí?

Botič je zakládající organizací Toulcova dvora  
a jeho historie a činnost je se Střediskem eko-
logické výchovy Toulcův dvůr neodmyslitelně 
spjata. Už pětadvacet let naplňujeme areál eko-
výchovnými programy pro široké spektrum vě-
kových skupin: s nejmladšími dětmi a jejich rodiči 
pracujeme v Rodinném centru Mateřídouška, 
děti od mateřských po střední školy provázíme 
při prozkoumávání a řešení environmentálních 
problémů na ekologických výukových progra-
mech, učitele připravujeme na kvalitní výuku  
a koordinaci EVVO v jejich školách prostřed-
nictvím krátkodobých seminářů a konferencí  
i dlouhodobých studií pro koordinátory EVVO  
ve školách (jsme první pořadatelé studia pro 
koordinátory z MŠ v ČR), s dospělými účastníky  
a jejich rodinami si připomínáme koloběh roku 
a lidové tradice při akcích jako Masopust, Veliko-
noční či Mikulášský jarmark.

Každodenním chlebem je pro nás logicky spo-
lupráce s dalšími členskými organizacemi, které 
Toulcův dvůr obohacují o spoustu dalších dů-
ležitých aktivit a služeb a společně pracujeme  
na jeho dalším rozvoji.

Podstatné pro Botič je členství v Síti středisek 
ekologické výchovy Pavučina, z.s., jejímž jsme 
zakládajícím členem od roku 1996. Díky Pavučině 
spolupracujeme s řadou organizací z celé České 
republiky, vzájemně se inspirujeme a posilujeme 
vnímání potřebnosti a přínosů EVVO. Členové ve-
dení Botiče jsou tradičně velmi aktivní v orgánech 
a projektech Pavučiny: ředitelka Botiče je členkou 
výkonného výboru Pavučiny, ekonom je členem 
dozorčí rady Pavučiny a pražským koordinátorem 
celostátní sítě škol  M.R.K.E.V a Mrkvička.
Botič je od roku 2016 držitelem osvědčení Certi-

fikovaný poskytovatel environmentální výchovy, 
které jsme obhájili znovu v roce 2018 a kterému 
předchází důkladná příprava a audit připravenos-
ti organizace na poskytování kvalitních služeb  
v oblasti environmentální výchovy. Auditoři ově-
řovali připravenost organizace v oblastech:  říze-
ní organizace, programoví pracovníci, programy  
a ekologický provoz.
Díky členství ředitelky Botiče v poradní skupině 
EVVO při MHMP napomáháme směrovat EVVO v 
Praze. Dosud nejdůležitějším úkolem této skupi-
ny byla spolupráce na tvorbě Krajské koncepce 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
na území hl. města Prahy pro období 2016 – 2025.

Zahrádka našeho Rodinného centra Mateřídouš-
ka, která je využívána dětmi a jejich rodinami  
pro první krůčky batolat po trávě, poznávání pří-
rody všemi smysly, cvičení, hraní, pěstování zele-
niny a bylinek, atp. získala v roce 2016 certifikát 
Přírodní zahrada. Ten potvrzuje, že o zahradu 
pečujeme šetrně a vytváříme v ní přívětivé pod-
mínky nejen pro děti ale i pro pestré zastoupení 
rostlin a živočichů.

Všechny programy připravujeme s velkým dů-
razem na kvalitu, odbornost, perfektní lektorské 
zvládnutí a využitelnost. Dokladem úspěchu na-
šeho snažení může být velký zájem o nabízené 
programy. Máme-li vypíchnout jednu z činností, 
rádi zmíníme tzv. specializační studium pro koor-
dinátory EVVO ve školách. Jedná se o dlouhodobý 
kurz, který nám díky své předepsané délce 250 
vyučovacích hodin dává příležitost dlouhodobé  
a důkladné spolupráce s učiteli. V roce 2010 jsme 
jako první v republice nabídli toto studium uči-
telům z mateřských škol, od té doby jsme zreali-
zovali 5 ročníků tohoto studia pro koordinátory 
z MŠ a 1 ročník studia pro koordinátory ze ZŠ  
a SŠ z různých částí ČR. Nadále jsme v kontaktu  
s většinou z celkem 125 absolventů našeho studia 
a s potěšením sledujeme jejich úspěchy v rozvoji 
ekologické výchovy v jejich školách.
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ENVIRA, O. P. S.
SLOVO ČLENŮ ČLENSKÉ SCHŮZE TD, Z.S

Toulcův dvůr v roce 2019 slavil 25 let. Čeho vše-
ho dosáhla vaše organizace v průběhu těchto 
let? Navázali jste nějaké zajímavé spolupráce  
či členství? Získali certifikace či ocenění? Jsou ně-
jaké okamžiky za dobu působení vaší organizace  
na Toulcově dvoře, které stojí za vyzdvihnutí? 

Společnost ENVIRA, o.p.s., je sociální podnik. Naší 
hlavní činností je zaměstnávání osob se zdravot-
ním a zejména duševním postižením.

Sociální podnikání na Toulcově dvoře začalo již 
v roce 2009, a to vybudováním Zdravé jídelny.  
Z tohoto provozu se v roce 2013 vyčlenila  
ENVIRA a od 1. 1. 2014 plně převzala služby v Toul-
cově dvoře, na kterých se podíleli zaměstnanci  
se zdravotním postižením.
V dalších letech se činnost ENVIRY začala rozrůstat 
o další provozy - Rukodělnou dílnu a později Za-
hradnictví. V neposlední řadě zajišťujeme správu 
a údržbu památkově chráněných budov a rozsáh-
lého přírodního areálu Toulcova dvora.

Zdravá jídelna z počátku zajišťovala obědy a dal-
ší občerstvení pro pracovníky Toulcova dvora.  
V průběhu dalších let začala dodávat obědy  
do řady mateřských škol a firem v okolí. Poté roz-
šířila svou činnost o zajišťování cateringu na vel-
kých akcích (svatby, akce na klíč apod.) na Toulco-
vě dvoře i mimo něj.
Rukodělná dílna je zaměřena na ručně vytáčenou 
keramiku a keramiku vyráběnou z plátů. Zpočátku 
sloužila spíše jako tréninkové pracoviště, postup-
ně se profesionalizovala a dnes naši pracovníci 
vyrábí krásnou keramiku.  

Našim nejnovějším provozem je zahradnictví,  
ve kterém pěstujeme zeleninu, květiny a byliny 
environmentálně odpovědným způsobem. Vy-
rábíme sezónní dekorace a věnujeme se tvorbě 
květinových vazeb. V minulém roce jsme se za-
čali podílet na zakázce hl. m. Prahy, kdy zaklá-
dáme matečné porosty bylin, ze kterých bude  
v budoucnu odebíráno osivo pro regionální luční 
směsi.

Vznik Zdravé jídelny, Rukodělné dílny a Zahrad-
nictví umožnily rozsáhlé projekty financované  
z prostředků ESF. 

Naším krédem je „šetrně k přírodě, poctivě k člo-
věku“. Toto krédo nás provází veškerou naší čin-
ností.
Jako člen Střediska ekologické výchovy Toulcův 
dvůr usilujeme o ekologizaci ve všech provo-
zech. Zdravá jídelna získala v roce 2017 certifikát 
„Nesmažíme na palmovém oleji“ a o rok později 
„100% bez palmového oleje“. Používáme námi 
ekologicky pěstovanou zeleninu, preferujeme 
lokální dodavatele, omezujeme používání plastů 
atd. Nákupem surovin bez obalu nebo ve velko-
objemových obalech se snažíme minimalizovat 
odpad, který vyprodukujeme. Zbývající odpad 
třídíme. Při údržbě areálu používáme šetrné po-
stupy. Trávu spásají hospodářská zvířata. Zalévá-
me dešťovou vodou sbíranou ze střech komplexu 
budov Toulcova dvora do retenčních nádrží. 

V současnosti zaměstnáváme na hlavní pracov-
ní poměr 42 osob se zdravotním postižením  
ve všech našich provozech. V minulosti jsme se věno-
vali také tréninkovému zaměstnávání těchto osob.  
Z některých z nich se stali naši stálí zaměstnan-
ci. Každému z našich zaměstnanců s postižením  
se snažíme vytvořit podmínky pro to nejsnazší za-
členění do pracovního procesu. V minulosti jsme 
na základě úspěšného absolvování personálního 
auditu získali ocenění „Firma s lidskou tváří“.  

V průběhu let jsme se stali členy Komory zaměst-
navatelů zdravotně postižených, společnosti 
TESSEA, která zastřešuje sociální podniky v ČR  
a Hospodářské komory ČR. Dále se účastníme  
Komunitního plánování sociálních a návazných 
služeb v Praze 10. 

Náš ředitel Michal Jirsa se stal lokálním konzul-
tantem MPSV v oblasti sociálního podnikání. Naše 
společnost se umístila na 2. místě v Ceně za spo-
lečenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“, 
kterou vyhlašuje Rada kvality ČR pod záštitou Mi-
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nisterstva průmyslu a obchodu České republiky  
v kategorii Sociální podnik. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMÍNKO, O. P. S.
SLOVO ČLENŮ ČLENSKÉ SCHŮZE TD, Z.S

Toulcův dvůr v roce 2019 slavil 25 let. Čeho vše-
ho dosáhla vaše organizace v průběhu těchto 
let? Navázali jste nějaké zajímavé spolupráce  
či členství? Získali certifikace či ocenění? Jsou ně-
jaké okamžiky za dobu působení vaší organizace  
na Toulcově dvoře, které stojí za vyzdvihnutí? 

Je to vzdělávání stovek dětí. Výchova s důrazem 
na udržitelný rozvoj a zdravý životní styl je naším 
posláním a věříme, že jsme v tomto duchu dě-
tem pomohli vykročit správnou nohou na cestu 
vzdělávacím systémem a životem. Věříme, že dě-
tem umožňujeme prožít šťastné dětství společně  
s vštěpováním úcty k druhým a k sobě samým. 
Vzdělávání se totiž v Semínku uskutečňuje ze-
jména skrze vlastní poznávání a experimentová-
ní. Zřízená badatelna nám poskytuje „vědeckou 
základnu“ pro bádání v přírodě. Je vybavena lu-
pami, mikroskopy, literaturou, tabulí, promítacím 
plátnem, ale třeba i vábničkami na ptáky, které 
si bereme na výpravy do terénu. Důležitý režim, 
který dětem dodává pocit bezpečí je podporován 
mechanickými didaktickými prvky ze zvířecí říše 
na zahradě, které jsou nabíjeny přírodními zdroji 
energie. Housenka, drak, vosí hnízdo a další nám 
v důležitých milnících dne mávají křídly i cinka-
jí… Na zahradě mohou děti zkoumat fyzikální 
zákony s hrátkami s vodním prvkem, blátoviš-
těm, houpačkami a nebo tvořit a hrát si v altánu  
a v tee-pee. Do školky jsme pořídili nábytek z chrá-
něné dílny, je v přírodním stylu, z různých druhů 
dřeva a správně klikatý tak, jako v přírodě. Během 
rekonstrukce nám přibylo mezipatro, ze kterého 
se děti do dolní třídy sklouznou tunelovou sklu-
zavkou a také rozvíjí předčtenářské dovednosti  
v útulném čtenářském koutku. 
Mateřská škola se v roce 2010 rozrostla o lesní tří-
du Lesníček. Lesníčkové se scházejí u maringotky 
z modřínového dřeva, která stojí v sadu. Okolo 
maringotky již děti stihly vytvořit řadu bunkrů, 
kuchyněk, domečků pomocí nářadí. Nožíků ani 
pilek se totiž nebojí, vědí, že pokud budou dodr-
žovat pravidla, mohou nám jen posloužit k dobru. 
V zimě se děti ke spánku ukládají ve třídě Malého 
prince, která slouží také jako místo na odborné 

přednášky a workshopy, třídní schůzky, porady  
a supervize. 

Semínko se stalo vzorem českému vzdělávacímu 
systému a ovlivňujeme jeho vývoj. Jsme jedni  
ze zakládajících členů Asociace lesních mateř-
ských škol, která vznikla v roce 2011, i díky Ma-
gdě Kapuciánové. Byli jsme několik let hostitelé 
Letní školy pro pedagogy, která v létě vzdělávala 
nadšené učitele z lesních i ekologických mateř-
ských škol. Šíření myšlenky ekologie letní školou 
nekončí. Stali jsme se fakultní mateřskou školou 
Univerzity Karlovy. Realizuje se u nás pedagogic-
ká a odborná praxe, výzkumné činnosti i exkurze. 
Neopomenutelná a důležitá spolupráce j s Orga-
nisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire 
(OMEP), která vznikla v Praze. Dnes je to světová 
organizace, která si klade za úlohu ochranu dětí 
do osmi let. Jsme členy Sdružení soukromých 
Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) a paní ředitel-
ka je členkou jeho rady. Společně tak sleduje-
me a připomínkujeme legislativní návrhy, které  
na školy dopadají. Díky ocenění od Skutečně zdra-
vé školy jsme navázali spolupráci a navštěvujeme 
s dětmi provozovny Ambiente. 

Ano, všech ocenění a certifikátů si vážíme.  
Je to ocenění Unesco za založení lesní mateřské 
školy, projekt, který vede k udržitelnosti, certifi-
kace lesní mateřské školy (ALMŠ), certifikace pří-
rodní zahrady od Ekologického institutu Veronica, 
Organizace Skutečně zdravá škola ocenila MŠ 
Semínko postupně bronzovou, stříbrnou a zlatou 
medailí za kvalitní program udržitelného školního 
stravování a vzdělávání o jídle. 

Zajímavých okamžiků, které jsme za celou dobu 
prožili, je nespočet. Ať to jsou společná setkávání 
zaměstnanců, akce s rodiči nebo když se za námi 
podívají naši absolventi a vzpomínají na svá léta 
ve školce, když nám pošlou pozdrav nebo podě-
kují, to nám vždy vykouzlí úsměv na tváři.
Vzhledem k možnosti posílení týmu jsme také 
schopni se více individuálně věnovat dětem.  
V každé třídě jsou neustále dva pedagogové,  
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a tak se mohou naši učitelé častěji zúčastňovat 
vzdělávacích seminářů a školení, které zvyšují je-
jich kvalifikaci a dovednosti při práci s dětmi. Jsou 
jimi například Persona Dolls, Multikulturní výcho-
va, Polytechnická výchova, přírodní pedagogika, 
jóga, osobnostní rozvoj a environmentální se-
mináře. V posledních letech jsme také realizovali  
několik stáží v zahraničí, odkud si přinášíme in-
spiraci i šíříme naše myšlenky dále. Podívali jsme  
se do školek v Německu, Finsku, na Islandu  
a hostili učitele a ředitele z mnoha zemí z celého 
světa. Multikulturní výchova a vzdělávání je u nás 
posíleno tím, že hostíme zahraniční dobrovolníky, 
kteří s dětmi mluví různými jazyky. 
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SDRUŽENÍ SRAZ, Z. S.
SLOVO ČLENŮ ČLENSKÉ SCHŮZE TD, Z.S

Toulcův dvůr v roce 2019 slavil 25 let. Čeho vše-
ho dosáhla vaše organizace v průběhu těchto 
let? Navázali jste nějaké zajímavé spolupráce  
či členství? Získali certifikace či ocenění? Jsou ně-
jaké okamžiky za dobu působení vaší organizace  
na Toulcově dvoře, které stojí za vyzdvihnutí? 

Sdružení Sraz – Společně za radostí a zdravím, z.s. 
vzniklo v roce 1996 a od roku 1998 se začínají jeho 
členové zapojovat do aktivit Toulcova dvora. V 
lednu o dva roky později se stáváme členy Zájmo-
vé sdružení Toulcův dvůr. 
Za období svého působení jsme vytvořili oje-
dinělou výukovou a socioterapeutickou farmu  
s expozicí původních českých plemen hospodář-
ských zvířat nazvanou „Noemova archa“. Je na ni 
napojena řada programů a aktivit. Zajišťujeme 
celoroční péči o prostory i zvířata. Naši lektoři ve-
dou zájmové kroužky, příměstské tábory, ekolo-
gické výukové programy, semináře pro studenty, 
koordinujeme studentské praxe a stáže. Terapeut  
s hiporehabilitačním týmem se zaměřují přede-
vším na dětské klienty, stále více se věnujeme dě-
tem v raném období vývoje. Daří se nám, co jsme  
si vždy přáli - v prostorách farmy „propojovat svět 
lidí a zvířat do harmonického celku“, prezentovat 
naše „živé“ kulturní památky, vzdělávat v oblasti 
potřeb zvířat a welfare. 
Od roku 1999 se věnujeme programům terapií  
s koňmi. Vytvořili jsme potřebné zázemí a vyba-
vení pro jejich realizaci. Máme bohaté a dlouho-
leté zkušenosti v této oblasti, profesionální tým. 
Prezentovali jsme opakovaně výsledky naší práce 
na konferencích ČHS v Brně. Pořádáme odborné 
semináře a kurzy s touto tématikou i s mezinárod-
ní účastí. Docházejí k nám studenti na odborné 
praxe.
 V roce 2001 se uskutečnil náš první letní dětský 
tábor, který otevřel tradici prázdninových pro-
gramů s huculskými koňmi na Vápně, kterých se 
zúčastnilo v loňském roce okolo 150 osob (rodiče  
s dětmi, dospělí, děti a mládež). V zimním období 
jsme pořádali 1-2 lyžařské tábory ročně.
V roce 2002 jsme se ujmuli rozjezdu a správy uby-
tovny. Každodenně se věnujeme koordinaci, zkva-

litňujeme služby a zvelebujeme prostory. Těší nás 
útulné pokoje i zázemí, spokojení zákazníci. 
Je pro nás velmi důležitý stálý pracovní tým, 
který tvoří vzdělaní, odborně zdatní a výjimeční 
lidé. Naším cílem, který se nám daří naplňovat, 
je dlouhodobá spolupráce a celoživotní vzdělá-
vání. Všichni společně se podílíme na vytvoření 
komplexních a kvalitně vedených služeb. Spo-
lupracujeme s řadou dalších odborníků. Všech-
ny programy připravujeme s velkým důrazem  
na odbornost, lektorské dovednosti a kvalitu. Těší 
nás opakovaný zájem o naše služby, programy  
i aktivity, přicházejí k nám zpětné pozitivní vazby 
na lektory, obsah programů, zázemí aj.

Významným rokem byl rok 2000, kdy se stává-
me členem Zájmového sdružení Toulcův dvůr, 
Připravujeme s ostatními organizacemi společné 
koncepce, pečujeme o prostory, přírodní areál, 
tvoříme programovou nabídku. Velmi si vážíme 
dosažené dlouhodobé spolupráce, výsledků, jed-
notlivců, vzájemného sdílení zkušeností, které 
jsou tak důležité pro tento model řízení. 
Ve stejném roce vstupujeme do Asociace chovu 
huculských koní a České hiporehabilitační společ-
nosti. O dva roky později se zapojujeme do České 
jezdecké federace.
Aktivně spolupracujeme s Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze, s řadou externistů, firemních 
i individuálních dobrovolníků. Významná je i pod-
pora spolupracujících odborníků, kteří se profesi-
onálně věnují našim tématům - etologii, welfare, 
přirozené komunikaci s koňmi a lektorským do-
vednostem.
Jsme dlouhodobě zapojení v Národním programu 
uchování genových zdrojů ČR, které koordinuje 
VÚŽV v Uhříněvsi. V rámci tohoto projektu jsme se 
věnovali vzdělávání a osvětě s tématikou původ-
ních plemen (odpolední akce, Mezinárodní den 
zvířat, exkurze, pořady pro TV, odborné články aj.). 
Vydali jsme omalovánky, pohlednice, kalendář a 
pexeso s touto tématikou z fotografií pořízených 
na naší farmě.
Od roku 2003 jsme členy Sdružení středisek eko-
logické výchovy Pavučina, z. s. Umožňuje nám  
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to sdílet zkušenosti a spolupracovat s řadou orga-
nizací, společně pracovat nad koncepcí EVVO aj.

Sdružení SRAZ je od roku 2015 držitelem osvěd-
čení „Certifikovaný poskytovatel environmentál-
ní výchovy“, kterému předcházel náročný audit. 
Úspěšné obnovení certifikátu proběhlo v roce 
2018. Místopředsedkyně Sdružení SRAZ je zapo-
jena do sítě auditorů středisek EVVO.
V roce 2017 jsme získali statut „Doporučené stře-
disko hiporehabilitace“ ČHS. V roce 2018 jsme 
splnili požadavky pro získání statutu „Středisko 
praktické výchovy pro studenty“ v oblasti hipore-
habilitace a přípravy koní. Předsedkyně Sdružení 
SRAZ je součástí týmu komisařů pro specializační 
zkoušky hiporehabilitačních koní v rámci ČR. 

Za období působení na Toulcově dvoře je za všemi 
organizacemi řada evidovaných kvantifikovaných 
výstupů v řádu desetitisíců - počty programů, 
účastníkohodin, proběhlých hiporehabilitačních 
lekcí, počty hodin studentských praxí, počty  
návštěvníků areálu... Čísla nás mohou ohromit, na-
plnit požadované kvóty, vyvolat pocit uspokoje-
ní…To, co se změřit nedá, jsou radost, pocit štěstí, 
změny postojů ve prospěch ochrany přírody, sebe 
i celku. Pohled na hrající kůzlata, první krůček tříle-
tého dítěte po absolvované lekci hiporehabilitace, 
úsměvy klienta  - prožitky lidského štěstí v naší 
každodennosti na Toulcově dvoře. 
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ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

1 x příslušnému fin. orgánu

Toulcův dvůr, z.s.
Kubatova  32/1
Praha 10
102 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2019

Účetní jednotka doručí:

62934171

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 45101

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 998 998A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -897 -953A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 3 8783 269
7Zásoby celkem 38 38B. I.
8Pohledávky celkem 771 765B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 2 412 3 069B. III.
10Jiná aktiva celkem 48 6B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 3 9233 370

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 1 5331 423

13Jmění celkem 1 227 1 367A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 196 166A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 2 3901 947
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 6 5B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 849 1 081B. III.
19Jiná pasiva celkem 1 092 1 304B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 3 9233 370

správa a údržba ekologického centra
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 25.03.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

62934171

Toulcův dvůr, z.s.
Kubatova  32/1
Praha 10
102 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2019

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 5091 0082 1 517A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 1831 0034 1 186A. III.

Daně a poplatky 25 2A. IV. 

Ostatní náklady 5942 2176 2 811A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

567 56A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 5 5724 284 1 28810Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 4 17612 4 176B. I.

Přijaté příspěvky 1213 12B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 55014 1 550B. III.

Ostatní výnosy 15B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 5 7384 188 1 55017Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 166-96 262C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 166-96 262D. 19ř. 18 - ř. 9

správa a údržba ekologického centra
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 25.03.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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PODĚKOVÁNÍ

Za podporu děkujeme zejména Hlavnímu městu 
Praha. Kromě úžasného místa, kde pracujeme, 
nám v rámci dotací poskytuje důležitou finanční 

podporu.

Sídlo Toulcova dvora je v Městské části Praha 
15, obyvatelé této lokality tvoří téměř polovi-
nu našich návštěvníků. Děkujeme za podporu  

MČ Prahy 15.
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Děkujeme!

Děkuji všem, kteří věnují Toulcovu dvoru svůj čas, energii a pozitivní vztah – zaměstnancům, členským  
organizacím a jejich pracovníkům, dobrovolníkům, podporovatelům i účastníkům různých aktivit.
Přála bych si, abychom stále byli místem, kam rádi chodíte a vracíte se.
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TOULCŮV DVŮR, z. s.
Středisko ekologické výchovy

Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10
www.toulcuvdvur.cz

Toulcův dvůr je volně přístupný po celý rok od pondělí do neděle od 8:00 do 18:00.
Tato výroční zpráva je tištěna na recyklovaný papír.


