
Výroční zpráVa 2011
Zájmové sdružení Toulcův dvůr



Vážení čtenáři a příznivci Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, další rok uběhl a vy si 
můžete přečíst, co nového přinesl uplynulý rok 2011 Zájmovému sdružení Toulcův dvůr, organi-
zaci, která středisko spojuje a zastřešuje.

Rok 2011 uzavřel dva velké projekty, projekt rozvoje sociálního podnikání a projekt výstavby
 a spuštění Informačního centra. Byla tím završena „budovací fáze“ dvou poměrně nových služeb 
návštěvníkům střediska. Věříme, že pro vás jsou příjemným a užitečným zpestřením naší nabídky. 

Rok 2012 před nás staví velkou výzvu tyto služby dále rozvíjet zejména podnikatelsky. Vstupu-
jeme tak do nového období, kdy se jako nezisková organizace snažíme lovit ve vodách obývaných 
zkušenými komerčními žraloky. Možností veřejné podpory ubývá a cestou podnikání se ubírají
 i další neziskové organizace. V této obtížné pozici se pokoušíme nabízet kvalitní služby, které jsou 
v souladu s vizí Toulcova dvora.

Smyslem nabídky našich aktivit je umožnit všem návštěvníkům kvalitně a smysluplně strávit volný 
čas a něco se přitom naučit. Díky vám – návštěvníkům, podporovatelům 
i dobrovolníkům se může Středisko ekologické výchovy dále 
rozvíjet. Děkujeme za vaši podporu.

Příjemné čtení Vám přeje,

Úvod

Ing. Václav Kugler
Správce ZS TD
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Sídlo: SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 102 00
IČ: 62 93 41 71   |   DIČ: CZ 62 93 41 71

Zájmové sdružení Toulcův dvůr je v současné době tvořeno čtyřmi členskými organizacemi. Zatím-
co členské organizace svojí činností naplňují poslání Střediska ekologické výchovy, vlastní Zájmové 
sdružení především spravuje magistrátem hl. m. Prahy pronajatou budovu a areál Toulcova dvora.

Členské organizace: ZČHB Botič, Sdružení SRAZ, MŠ Semínko, 4. ZO ČSOP
Předsedkyně správní rady: Lenka Skoupá
Členové správní rady: Marie Dvořáčková, Jan Chvátal, Tomáš Hodina, 
Magdaléna Kapuciánová, Marta Šušorová, Jakub Moravec, Josef Moravec
Členové výkonného výboru: Marie Dvořáčková, Jan Chvátal, Tomáš Hodina, 
Magdaléna Kapuciánová, Marta Šušorová, Václav Kugler
Správce Zájmového sdružení: Václav Kugler

Zájmové sdružení Toulcův dvůr (dále již jen sdružení nebo ZS TD) je dobrovolné nevládní 
neziskové sdružení právnických osob, které společně usilují o podporu a prak-
tickou realizaci udržitelného rozvoje jako jediné možné cesty ke zdravému, 
harmonickému vývoji člověka, celé lidské společnosti a přírodního sys-
tému Země.

V roce 2011 se členové Zájmového sdružení shodli na jeho vizi. 
Tato vize určuje, kterým směrem se Středisko ekologické výchovy 
v následujících několika málo letech vydá.

Jaká je tedy naše vize?
„Zájmové sdružení Toulcův dvůr je fungující soběstačnou organizací, 
která rozvíjí vzorové Středisko ekologické výchovy. Činnost sdružení má 
významný sociální přesah a přispívá k obohacení a zpestření kulturního 
dění v regionu.“

1. Identifikační údaje, struktura a organizace

2. Poslání organizace



Činnost organizace je velmi pestrá. Sestává ze dvou hlavních okruhů – údržby areálu 
Střediska ekologické výchovy a vlastní ekonomické činnosti. 

3.1 Správa budov 

Správa budov je jednou z hlavních činností ZS TD. Objekt Toulcova dvora je majetkem hlavního 
města Prahy a Zájmové sdružení jej spravuje ve spolupráci s MHMP OSM. V roce 2011 pokračovalo 
překládání a opravy střech v objektu po ničivém letním krupobití z roku 2010.

V létě proběhla velká oprava prostor Zdravé jídelny. Museli jsme štukovat a malovat, instalovali 
jsme nové obložení dřevem. Výsledek působí hřejivě a útulně a zpříjemnil prostředí jídelny.  Další 
úpravy proběhly v kancelářích ZS TD, kde bylo vybudováno Informační centrum.

V roce 2011 areál navštívilo přibližně 20.000 návštěvníků (mimo programy pro veřejnost). Areál se 
tak stal velmi vyhledávanou lokalitou pro odpočinek a relaxaci.

3.2 provoz a zkvalitnění služeb stravovacího zařízení zS TD – zdravá jídelna

Zdravá jídelna se v průběhu roku chystala k zakončení projektu OPPA „Sociální pod-
nikání v Toulcově dvoře“. Podařilo se naplnit cíle projektu, splnit podmínky náročné 
projektové kontroly a skutečně zahájit sociální podnikání. 

Zdravá jídelna se snažila využít veškerý svůj potenciál, a tak uvítala pravidelné strávníky z řad 
zaměstnanců, návštěvníků, účastníků seminářů. Kromě toho jsme uspořádali první akce na klíč, 
hostili firemní a soukromé akce, pořádali svatby, zajišťovali občerstvení na 
koncertech a konferencích, uspořádali cestopisné přednášky a promí-
tání filmů.

Zaváželi jsme obědy do školek Bumble Bee, K2 a Rozárka a snažili 
se tuto aktivitu dále rozvíjet. 

Celkově Zdravá jídelna v roce 2011 uvařila více než 30.000 obědů.

3. Činnost organizace 
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3.3 realizace projektů

Přidělené grantové prostředky

3. Činnost organizace 

Grant OPPA 
„Sociální podnikání v Toulcově dvoře“

Rozjezd sociálního podniku 
a vytvoření zázemí jídelny ZS TD

Grant MMR „Vybudování Informačního centra 
v Toulcově dvoře a zahájení provozu“

Zřízení Infocentra Toulcův dvůr

Grant MHMP 
„Obnova sadu v Toulcově dvoře“

Obnova sadu a pořádání seminářů 
na toto téma

Grant MHMP „Ochrana a tvorba životního prostředí 
rostlin a živočichů v areálu Toulcova dvora“

Zoologický průzkum a opatření ke zlepšení 
životních podmínek pro volně žijící živočichy

Grant nadace Auxilia 
– „Profesní příprava“

Vzdělávání zaměstnanců

Grant nadace Partnerství
– „Obnova sadu v Toulcově dvoře“

Založení ovocné školky 

Projekt Náplň

Nadace

Ministerstvo pro místní rozvoj

MHMP OOP



Sociální podnikání v Toulcově dvoře

Projekt, který probíhal od srpna 2009 do prosince 2011, byl podpořen z Operačního programu 
Praha Adaptabilita. Vznikl tak sociální podnik, který zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu 
práce. Sociální podnik je charakteristický tím, že 30 % a více zaměstnanců tvoří osoby se zdravot-
ním či jiným znevýhodněním na trhu práce.

Stravovací zařízení v Toulcově dvoře jsme pojmenovali Zdravá jídelna.  Zaměřujeme se na vaření 
obědů pro návštěvníky Toulcova dvora, zaměstnance, ubytované skupiny, a také dovážíme obědy 
do mateřských škol. Na objednávku připravujeme různé typy diet (bezlepková apod.). Zdravá 
jídelna je otevřena denně od 10 do 17 hodin a vyznačuje se vyváženým jídelníčkem s důrazem na 
zdravou stravu, která je vhodná i pro nejmenší návštěvníky. Nabízíme tradiční české i netradiční 
vegetariánské pokrmy, vše z kvalitních surovin.

Zaměstnávání pracovníků se zdravotním znevýhodněním v roce 2011 zajišťoval čtyřčlenný tým – 
koordinátorka, šéfkuchařka, provozní manažer a administrativní asistentka. V průběhu roku 2011 
jsme zaměstnávali celkem 24 pracovníků se zdravotním znevýhodněním. 

V roce 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr splnilo podmínku více než 50 % zaměstnanců se 
zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců organizace. V jednotlivých čtvrtletích byl 
podíl osob se zdravotním postižením (OZP) následující:

čtvrtletí: 86,48 %
čtvrtletí: 92 %
čtvrtletí: 81,22 %
čtvrtletí: 85 %

Zájmové sdružení Toulcův dvůr se tím v roce 2011 zapsalo do 
Katalogu zaměstnavatelů OZP a je žadatelem o příspěvek ÚP 
na podporu zaměstnávání zdravotně postižených. Pracovníci 
se znevýhodněním pracují na pozicích: zahradník, pomocní 
kuchaři a kuchaři, pomocní pracovníci v areálu SEV a pracovník 
Infocentra.

3. Činnost organizace 

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti



3. Činnost organizace 

Za dobu projektu 16 osob z cílové skupiny zdravotně znevýhodněných a migrantů splnilo 
podmínku úspěšně podpořené osoby. Podmínkou bylo zaměstnání v délce trvání minimálně 4 
měsíce. Úspěšně podpoření absolvovali zkušební dobu a dále pokračovali v zaměstnání.

V roce 2012 bude hlavním úkolem sociálního podniku překonat legislativní chaos, kterým oblast 
zaměstnávání zdravotně postižených prochází a udržet, popřípadě mírně rozšířit počet míst pro 
OZP.

Vybudování  Informačního centra v Toulcově dvoře a zahájení provozu

Záměrem projektu bylo vybudovat a zahájit provoz Informačního centra v Toulcově dvoře. 
V březnu začaly přípravné práce, zednické práce a výběr koordinátora Infocentra. Během června 
a července jsme postupně vytvářeli informační síť, kam dnes patří okolní městské části, kulturní 
centra v regionu, či ostatní pražská ekocentra. 17. září jsme Infocentrum slavnostně otevřeli za 
účasti úředníků i politiků. 

Postupně jsme vybudovali tým pracovníků infocentra, kam nově začleňujeme také osoby se zdra-
votním postižením. Infocentrum bylo otevřeno 7 dní v týdnu od 10 do 18 hodin a velmi přispělo 
k informovanosti návštěvníků mikroregionu.

Zřídili jsme pravidelnou průvodcovskou službu střediskem, která zavedla návštěvníky do míst, 
kam se sami nepodívají, a kde se mohli dozvědět mnohem víc o Toulcově dvoře, jeho historii a 
aktivitách. 

Celkově větší počet návštěvníků byl zaznamenán o víkendech, což 
souvisí především s konáním velkých akcí Toulcova dvora. Toulcův 
dvůr je též častým cílem víkendových procházek Pražanů, kteří 
jsou během týdne v zaměstnání. Návštěvnost 
Infocentra návštěvníky má stoupající tendenci, 
dosahuje v současné době kolem 400 – 450 
návštěvníků za měsíc. 



3. Činnost organizace 

Obnova sadu v Toulcově dvoře

Grant přidělený Odborem ochrany přírody MHMP je určen k obnově 
třešňového sadu, a také k pořádání seminářů s tematikou sadařství.

Obnova a pěstování sadu je náročný proces, který se 
prostřednictvím projektu chceme naučit. To, co bývalo běžnou 

znalostí našich dědů, nás dnes opět učí přední znalci v oboru:  
Doc. Ing. Josef Sus, Csc. z ČZU v Praze a Ing. Aleš Matějíček 
z VŠÚO Holovousy.

V rámci projektu byly zakoupeny podnože třešně ptáčnice, 
které byly následně zaškolkovány. Projekt přesahuje do roku 

2012, dva vzdělávací semináře na téma „řez peckovin“ 
a „roubování ovocných dřevin“ již proběhly, poslední seminář je 

plánován na podzim roku 2012. Semináře měly velmi dobrý ohlas 
u odborné veřejnosti.

Ochrana a tvorba životního prostředí rostlin a živočichů v areálu Toulcova dvora

Grant přidělený Odborem ochrany přírody MHMP je zaměřen na komplexní zlepšení podmínek 
pro volně žijící živočichy v areálu Toulcova dvora. Tento areál je unikátním komplexem poměrně 
dobře zachovalých biotopů s pastvinami a sadem, kde zároveň probíhá velká část ekologických 
výchovných aktivit střediska.

V rámci projektu bylo vybudováno zimoviště pro ještěrky, byl prove-
den zoologický průzkum  v celém areálu. Sledovanými skupinami 
živočichů byli obratlovci, motýli, střevlíkovití, fytofágní hmyz 
(vybrané skupiny) a netopýři. Odborníci na jednotlivé skupiny 
konstatovali zachovalost mokřadního biotopu a přítomnost řady 
vzácných a ojedinělých živočišných druhů.



3. Činnost organizace 

V návaznosti na výsledky výzkumu bylo navrhnuto opatření na regulaci mokřadní hladiny, 
protože vzácné druhy jsou vázány na litorál tůně a její hladina v posledních letech výrazně 
stoupla. Úřední postupy neumožnily realizaci opatření v čase vymezeném projektu, a tak jsme 
museli požádat o prodloužení projektu. Žádost byla schválena a realizace pro-
jektu pokračuje v roce 2012.

Nadace Auxilia přidělila Zájmovému sdružení prostředky na pro-
fesní přípravu vedoucích pracovníků ZS Toulcův dvůr. Mohl tak 
proběhnout velmi kvalitní seminář „Koučování pro vedoucí 
týmů“, který byl pro naše zaměstnance připraven na míru.

Zájmové sdružení Toulcův dvůr dále připravilo 
a uskutečnilo sérii tří komplexních školení pracovníků 
všech provozů. Výstupem série školení a další práce na poli 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární 
ochrany, je nově zpracovaná komplexní dokumentace.

Obnova sadu v Toulcově dvoře - Partnerství

Nadační příspěvek na projekt obnovy sadu v Toulcově dvoře byl využit 
na nákup podnoží ovocných stromů a založení ovocné školky. Jednalo se o 
první krok v postupné obnově dožívajícího třešňového sadu, do kterého byla zapo-
jena i veřejnost, která se na Den Země zúčastnila výsadby stromků.

3.4 Další aktivity

Zájmové sdružení se snaží rozvíjet vlastní ekonomickou činnost. Kromě provozu Zdravé jídelny 
vyrábíme také dřevem pálenou keramiku. Proces její výroby je natolik svébytný a přitažlivý, že 
nachází odezvu i u veřejnosti. Akce zaměřené na keramiku jsou úspěšné a navštěvované. V létě 
jsme uspořádali první keramický kurs.

Keramické výrobky, med a trička Toulcova dvora prodáváme v Informačním centru a přinášejí nám 
tak drobný zisk, zatímco zákazníkům přinesou vzpomínky na návštěvu ve dvoře. 



3. Činnost organizace 

3.5 Žádosti o granty 

V roce 2011 podalo Zájmové sdružení celkem 11 grantů na podporu následujících projektů:

 Profesní příprava vedoucích pracovníků ZS Toulcův dvůr (Nadace Auxilia)

 Obnova sadu v Toulcově dvoře (Nadace Partnerství)

 Praha 3x jinýma očima (MHMP - Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu) 

 – Program pro mimopražské školy 

 Umění ohněm tvořené - Živá hlína (MHMP - Odbor kultury, zahraničních 

 vztahů a cestovního ruchu) - keramické sympózium

 Zajištění provozu Informačního centra v Toulcově dvoře s cílem rozvoje mikroregionu (MMR)

 – projekt rozvoje informačního centra. 

 Vytvoření metodické příručky „Metodika zapojení zvířat ve výchově a vzdělávání“ (MHMP OOP)

 Textová část naučné stezky Toulcovým dvorem (MHMP OOP) – obnova naučné stezky

 Obnova sadu v Toulcově dvoře (MHMP OOP)

 Praktická environmentální osvěta široké veřejnosti v Informačním centru Toulcova 

 dvora (MHMP OOP)

 Revitalizace mokřadu v areálu Toulcova dvora (MHMP OOP)

 Tréninková pracovní místa (ESF OPPA) – Projekt tréninkového zaměstnávání osob

 se zdravotním postižením.



3. Činnost organizace 

3.6 realizace dobrovolnických aktivit 

Zájmové sdružení dlouhodobě pracuje s dobrovolníky. Jejich práce je pro nás velkým přínosem. 
Umožňuje nám realizovat časové náročnější činnosti a zvládat nápor sezónních prací. 

Již několik let spolupracujeme s Fórem dárců, které nám zprostředkovává pravidelné dobrovol-
nické dny. Nárazově několikrát ročně pořádáme velké dobrovolnické dny pro spolupracující firmy. 

Novinkou v roce 2011 byla spolupráce s firmou SKANSKA a.s.

3.7 péče o zeleň

Péče o zeleň probíhala obvyklým způsobem. Opět jsme vysazovali keře, pečovali o ukázková 
políčka a zahrádku, záhony a step na nádvoří Toulcova dvora. Vypásali jsme a sekali celý areál 
Toulcova dvora, který tvoří přibližně 8 ha zelených ploch. Podařilo se nám založit školku ovoc-
ných dřevin a vysadit zde 50 třešňových podnoží, které v příštím roce naroubujeme a použijeme 
k obnově sadu.



4. PR Organizace

Během roku 2011 došlo v PR ke koncepčním změnám. Byl vytvořen PR tým, jehož členy tvoří 
zástupci jednotlivých organizací působících na Toulcově dvoře. Práci týmu řídí PR koordiná-
tor, který má na starosti i vnější vztahy s médii. PR skupina se pravidelně schází, a došlo tak ke 
zpřehlednění PR činnosti. PR skupina poskytuje tiskový servis novinářům a koordinuje spolupráci 
s televizními štáby a radio stanicemi. Reportáže z Toulcova dvora přijela natočit např. Česká 
televize, TV Metropol, Český rozhlas a jiné. Důležitou součástí PR je také vnitřní komunikace mezi 
členskými organizacemi, které zajišťuje PR koordinátor.

Během roku 2011 jsme rozvíjeli spolupráci s regionálními, celostátními i oborovými médii. Velmi 
podstatná byla také regionální média – periodika přilehlých městských částí Prahy 10, 11 a 15 (Hla-
satel, Klíč, Noviny Prahy 10). Pokračovala spolupráce s ekologicky zaměřenými weby – Enviweb či 
Ekolist, a také s médii zaměřenými na sociální oblast - Helpnet. 

Informace o akcích pořádaných na Toulcově dvoře pravidelně doplňujeme na turistické portály, 
na portály zaměřené na dění v Praze či na dětské aktivity (Prague Tip, Kudy z nudy, Pěkný den, 
Ententyky, Kapesní katalog dětem a mnohé další). 

Značnou část spolupráce při propagaci zajišťuje nově vytvořené Infocentrum Toulcova dvora. 
Jedná se především o propojení s ekologicky zaměřenými organizacemi (Tereza, Ekodomov či 
Český svaz ochránců přírody) a kulturními subjekty v regionu (KC Zahrada či KD Barikádníků). Byla 
prohloubena spolupráce s městskými částmi Praha 10, 11 a 15. 

Dále publikujeme články a tiskové zprávy na webu Toulcova dvora, pokračujeme v tvorbě kroniky
a rozesílání newsletterů příznivcům Toulcova dvora. 



5. Zpráva o hospodaření

Dotace a granty 2.498

Tržby za služby a zboží 6.434

Přijaté dary 14

Prodej hmotného majetku 29

Odpisy majetku z dotace 231

Úroky banky 9

Mzdové náklady 3.690

Zákonné odvody za zaměstnance 1.014

Spotřeba plynu a vody 96

Spotřeba energie 142

Spotřeba materiálu 2.323

Opravy a udržování včetně rozpuštěných rezerv 575

Cestovné 16

Služby 1.805

Odpisy dlouhodobého majetku 243

Zboží 12

Odpisy nedobytných pohledávek 10

Poplatky banky 7

Pojištění a povinné ručení a povinné pojištění zaměstnanců 95

 Příjmy celkem (v tisících Kč)   

Výdaje celkem (v tisících Kč)   

9.215  

8.878



5. Zpráva o hospodaření

Rozvaha v celých tisících Kč
Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

AKTIVA

A.   Dlouhodobý majetek celkem 220 631

II.    Dlouhodobý hmotný majetek 247 913

IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -27 -282

B.   Krátkodobý majetek celkem 4.734 2.760

I.    Zásoby celkem 80 125

II.   Pohledávky celkem 690 819

III.  Krátkodobý finanční majetek celkem 3.882 1.765

IV.  Jiná aktiva celkem 82 51

AKTIVA CELKEM 4.954 3.391

PASIVA

A.   Vlastní zdroje celkem 1347 1.398

I.     Jmění celkem 990 1.061

II.    Výsledek hospodaření celkem 357 337

B.    Cizí zdroje celkem 3.607 1.993

III.   Krátkodobé závazky celkem 3.590 2.416

I.     Jiná pasiva celkem,  včetně rozpuštěných rezerv 17 -423

PASIVA CELKEM 4.954 3.391

rozvaha k 31. 12. 2011



6. Vzdělávání

V roce 2011 probíhala v Zájmovém sdružení pravidelná týmová supervize, v rámci projektu OPPA. 
Někteří zaměstnanci se účastnili odborných seminářů a školení potřebných pro výkon jejich 
funkcí: 

Václav Kugler – Občanský zákoník - co všechno se tímto změní pro NNO a jak se na tuto změnu 
připravit. Sociální podnikání v ČR - informativní seminář nejen pro zaměstnavatele. Mediální 
školení pro pracovníky NNO.

Zuzana Merhautová, Pavel Holát, Lucie Kadziolková, Halina Holá - Seminář pro pracovníky 
informačních center - dovednosti a obecná pravidla komunikace

Zuzana Merhautová - Empowering European Citiziens, PR v neziskové organizaci 

Vojtěch Vrbica - Slaměná čepice – kurz přírodního stavitelství

7. Zaměstnanci

Údržba areálu: Michal Jirsa, Vojtěch Vrbica, Hryhoriy Karelov, David Anichobr, Václav Jansa, 
Jiří Matějovský, Zdeněk Bašný, Ondřej Ebr, Jaroslava Krpálková, Petr Pačes

Zdravá jídelna: Radka Nosková, Jakub Dušek, Štěpán Holík, Jindřiška Báštecká, 
Jitka Báštecká, Miroslav Hrodek, Petra Vosáhlová, Petra Falcová, Radek Brňák, 
Tomáš Pokorný, Martina Strachotová, Irena Lešková, Šárka Čapková, Monika 
Gaschlerová, Jaroslav Nič, Nauvid Beniol Bendza Sehossolo, Jiří Drazdík, 
Zuzana Pašková, Zdenka Miková, Martin Zeman, Eliška Tomanová, 
Yveta Křížová, Hana Kroutilová

Public Relations: Zuzana Merhautová

Infocentrum: Zuzana Merhautová, Lucie Kadziolková, Halina Holá, Pavel Holát

Účetnictví: Zdena Kupková, Hana Šelichová

Koordinátor projektu OPPA a sociálního podnikání, administrativa: Alena Mrázková

Administrativa: Lenka Maali

Správce Zájmového sdružení Toulcův dvůr: Václav Kugler



8. Poděkování 

Za pomoc a spolupráci chceme poděkovat všem členským organizacím ZS TD a jejich 
zaměstnancům a dalším, kteří spolupracovali:

Petrovi Tomsovi
Jakubovi Moravcovi 
firmě EkoRekult
Pavlovi Jeřábkovi
Skanska a. s.
Fóru Dárců
firmě Rockpoint prostřednictvím značky KEEN


