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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 – Zájmové sdružení Toulcův dvůr 
 

 
 
 
 
Úvod 
 
Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Zájmového sdružení Toulcův dvůr. 
Chceme Vám touto cestou podat zprávu o aktivitách zastřešující organizace Střediska ekologické 
výchovy, která vykonává svou činnost již sedmnáctým rokem. 
 
Rok 2010 se odehrál ve znamení realizace řady nových projektů, nárůstu počtu zaměstnanců i 
celkového obratu. Účelem nových projektů bylo zkvalitnit služby zájmového sdružení a nastartovat 
proces ke zvýšení podílu samofinancování organizace. 
 
Příjemné čtení Vám přeje, 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Václav Kugler 
Správce ZS TD 
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2. Identifikační údaje, struktura a organizace 
 
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. Zatímco 
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, o.s. 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 

 
3. Poslání organizace 
 
Zájmové sdružení Toulcův dvůr (dále již jen sdružení, nebo ZSTD) je dobrovolné nevládní neziskové 
sdružení právnických osob, které společně usilují o podporu a praktickou realizaci udržitelného 
rozvoje jako jediné možné cesty ke zdravému, harmonickému vývoji člověka, celé lidské společnosti 
a přírodního systému Země.   
 
4. Činnost organizace  
 
Činnost organizace je velmi pestrá. Sestává ze dvou hlavních okruhů – údržby areálu Střediska 
ekologické výchovy a vlastní ekonomické činnosti.  
 
4.1 Správa budov a areálu  
 
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 2010 se podařilo 
vyměnit okna v objektu Stáje, rekonstruovat vodovodní vedení v objektu Dvorce a po ničivém 
letním krupobití částečně přeložit střechy Stájí a Dvorce.  
 
4.2 Provoz a zkvalitnění služeb stravovacího zařízení ZS TD – Zdravá jídelna 
 

Stravovací zařízení bylo dlouhá léta provozováno soukromými podnikateli, 
kterým ZS TD pronajímalo své prostory. V roce 2009 jsme se rozhodli jídelnu 
provozovat sami. ZS TD získalo grant „Sociální podnikání v Toulcově dvoře“ a 
tak se jídelna rozvíjela nejen jako stravovací zařízení, ale také jako sociální 
podnik. Rok 2010 byl ve znamení rozšiřování provozu, přijímání nových  
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zaměstnanců a zakázek. Soudě podle reakcí návštěvníků i zaměstnanců, Zdravá jídelna vaří dobře  
a věříme, že se jí bude dařit i nadále. 
 
4.3 Realizace projektů 
 
Projekt Náplň 

Grant OPPA „Sociální podnikání v Toulcově dvoře“ Rozjezd sociálního podniku a vytvoření zázemí jídelny 
ZS TD 

Grant MHMP „Ptačí budky v TD – výroba a osvěta“ Vyvěšení budek v areálu, osvěta 

Grant MHMP „Rekonstrukce povalového chodníku 
mokřadem Toulcova dvora“ 

Rekonstrukce části povalového chodníku 

Grant MHMP „Návrh a instalace herně-výukových 
prvků do areálu SEV Hl. m. Prahy Toulcův dvůr“ 

Instalace siluet dravců 

 
Sociální podnikání v Toulcově dvoře 

 
 Evropský sociální fond 
 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 
Projekt probíhá od srpna 2009 do prosince 2011 a byl podpořen z Operačního programu Praha 
Adaptabilita. Vznikl tak sociální podnik, který zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce. 
Sociální podnik znamená, že 30% a více zaměstnanců Zájmového sdružení Toulcův dvůr tvoří osoby 
se zdravotním či jiným znevýhodněním na trhu práce. 
 
Projekt zahrnuje vybudování stravovacího zařízení v Toulcově dvoře a následné zaměstnávání 
znevýhodněných pracovníků. Zajišťuje jej tříčlenný tým – koordinátorka, šéfkuchařka a provozní 
manažer. V průběhu roku 2010 jsme zaměstnali 12 pracovníků z cílové skupiny projektu. 
 
Stravovací zařízení s názvem „Zdravá jídelna“ zajišťuje stravování návštěvníků a zaměstnanců 
Toulcova dvora (včetně různých typů dietních pokrmů). Zdravá jídelna je otevřena denně a nabízí 
tradiční české i netradiční vegetariánské pokrmy z kvalitních surovin. 
 
Během roku 2010 jsme se přiblížili hranici 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, pro rok 
2011 se nám po překročení 50% otevírají další možnosti financování pracovních míst – čerpáním 
dotace z Úřadu práce. 
 
Ptačí budky v TD – výroba a osvěta 
 
Tento grant přidělený Odborem ochrany přírody MHMP nám umožnil vyvěsit v areálu třicet ptačích 
budek pro různé druhy ptáků. Zároveň jsme vytvořili expozici ukazující základní druhy budek, která 
je doplněna informačními materiály – panelem a letákem popisujícím správný postup výroby 
budek. 
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Rekonstrukce povalového chodníku mokřadem Toulcova dvora 
 
Druhý grant přidělený Odborem ochrany přírody MHMP posloužil k rekonstrukci části povalového  
 
chodníku mokřadem Toulcova dvora. Mokřad je důležitým prostorem pro ekologickou výuku  
a obnova jeho zpřístupnění je velmi důležitá. 
 
Návrh a instalace herně-výukových prvků do areálu SEV Hl. m. Prahy Toulcův dvůr 
 
Třetí projekt, realizovaný díky podpoře OOP MHMP, byl určen na instalaci umělecky ztvárněných 
siluet dravých ptáků z české přírody. Ve spolupráci s akademickou malířkou Adrianou Skálovou  
a uměleckým truhlářem Petrem Nepustilem vzniklo pozoruhodné dílo, představující naše dravce  
v životní velikosti. Slouží jak výuce, tak ke zpříjemnění pobytu všem příchozím. 
 
4.4 Realizace zakázek 
 
V roce 2010 sdružení využilo volných výrobních kapacit a nového vybavení k realizaci dvou zakázek. 
Podařilo se navázat na realizaci grantu OOP MHMP a uzavřít zakázku na výrobu ptačích budek  
a dalších dřevěných výrobků pro tento odbor. Druhou zakázkou byla stavba dřevěné ohrady pro 
členskou organizaci ZS TD, o.s. SRAZ. Byla ohrazena louka vně oploceného areálu Toulcova dvora u 
potoka Botiče.  
 
Zakázka Náplň 

MHMP OOP Výroba ptačích budek a stojanů pro MZCHÚ 

SRAZ Stavba koňské ohrady 

 
Další aktivity 
 
Zájmové sdružení se snaží rozvíjet vlastní ekonomickou činnost. Kromě provozu Zdravé jídelny jsme 
v roce 2010 zahájili produkci dřevem pálené keramiky. Byla postavena venkovní keramická pec, 
zahájen zkušební provoz a provedeny tři zkušební výpaly. 
 
Výrazným počinem byla příprava spuštění nových webových stránek, které jsme věnovali mnoho 
času a úsilí. Věříme, že se nám vrátí v podobě snazší aktualizace stránek a zjednodušení řady 
dalších našich činností. 
 
4.5 Žádosti o granty  
 
V roce 2010 podalo Zájmové sdružení celkem 6 grantů na podporu následujících projektů: 
 

 Instalace herně-výukových prvků do areálu SEV Hl. m. Prahy Toulcův dvůr – pokračování 
loňského projektu, v rámci kterého byly realizovány siluety dravců v areálu TD. (MHMP 
OOP) 

 Naučná stezka Toulcovým dvorem – Textová část – Projekt na dokončení naučné stezky 
Toulcovým dvorem. (MHMP OOP) 
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 Ochrana a tvorba životního prostředí rostlin a živočichů v areálu Toulcova dvora – komplexní 
projekt zahrnující průzkum a opatření na podporu volně žijících živočichů v areálu Toulcova 
dvora. (MHMP OOP) 

 Vybudování Informačního centra v Toulcově dvoře a zahájení provozu – projekt vzniku 
informačního centra. (MMR) 

 Rok Jinak – projekt dlouhodobého zapojení kvalifikovaného odborníka (Nadace Vodafone) 

 VIA Akcelerator – projekt dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců neziskových organizací 
(Nadace VIA) 

 

4.6 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 dobrovolnické dny. 
Nárazově několikrát ročně pořádáme velké dobrovolnické dny pro spolupracující firmy. V minulých 
dvou letech jsme takto spolupracovali s firmou Pivovary Staropramen a.s. 
 
4.7 Péče o zeleň 
 
V letošním roce proběhla částečná obnova horního sadu. Dále jsme vysazovali keře, pečovali o 
ukázková políčka a zahrádku, záhony a step na nádvoří Toulcova dvora. 
 
5. PR Organizace 
 
Na oblast médií je ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr kladen velký důraz. K dispozici je 
od června 2010 nová tisková mluvčí, která působí v oblasti Public Relations a zajišťuje tiskový 
servis. Do této oblasti spadá komunikace externí (s novináři a veřejností). Neméně důležitá je také 
komunikace interní. 
 
Oblast PR Toulcova dvora zajišťovala v roce 2010 příspěvky do celostátních, regionálních  
i oborových médií. Hlavní cílovou skupinou byla regionální média, zejména periodikum Hlasatel pro 
Prahu 15, Klíč pro Prahu 11, Listy hl. m. Prahy a jiné. Tam vychází pravidelné informace o akcích pro 
veřejnost na Toulcově dvoře. Další cílovou skupinou se staly celostátní deníky MF Dnes, 
Hospodářské noviny, webová zpravodajství Novinky.cz, Ihned.cz, atp. a také Český rozhlas  
a televize. Dále byla využívána ekologická média a média pro vzdělávání (Enviweb, NICM, Ekolist). 
Výstupy jsme zaznamenali i na poli společenských a odborně zaměřených periodik (Apetit, E15, 
Atlas Česka, Strategie, Týdeník školství, PragueOut, Marianne, Prosperita, Kapesní katalogy pro děti 
a další). Celkem bylo uveřejněno přes 120 výstupů. 
 
PR aktivita se v roce 2010 zaměřila také na interní komunikaci a osvojila si publikování článků na 
webu Toulcova dvora, tvorbu tiskových zpráv, kroniky, rozesílání newsletterů příznivcům Toulcova 
dvora. V rámci externí komunikace byl poskytován základní tiskový servis pro novináře, pravidelná 
komunikace s nimi a koordinace natáčení případných reportáží či focení na Toulcově dvoře. 
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6. Zpráva o hospodaření 

Příjmy celkem (v tisících Kč)                                                                                                                 10.023 

Dotace a granty 4.098 

Tržby za služby 3.853 

Přijaté dary 30 

Pojistné plnění 1.927 

Ostatní výnosy 115 

Výdaje celkem (v tisících Kč)                                                                                                                 9.666 

Mzdové náklady 2.954 

Zákonné odvody za zaměstnance 878 

Spotřeba plynu a vody 37 

Spotřeba energie 134 

Spotřeba materiálu 2.356 

Opravy a udržování 1.626 

Cestovné 12 

Služby 1.562 

Ostatní náklady 103 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji                                                                         357.110,- Kč 
 

Rozvaha k 31. 12. 2009 
  

Rozvaha v celých tisících Kč 
Stav k prvnímu dni účetního 

období 
Stav k poslednímu dni 

účetního období 

AKTIVA     

A.   Dlouhodobý majetek celkem 0 220 

II.    Dlouhodobý hmotný majetek 0 247 

IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 -27 

B.   Krátkodobý majetek celkem 1.566 4.734 

I.    Zásoby celkem 65 80 

II.   Pohledávky celkem 665 690 

III.  Krátkodobý finanční majetek celkem 507 3.882 

IV.  Jiná aktiva celkem 329 82 

AKTIVA CELKEM 1.566 4.954 

PASIVA   

A.   Vlastní zdroje celkem 769 1.347 

I.     Jmění celkem 687 990 

II.    Výsledek hospodaření celkem 82 357 

B.    Cizí zdroje celkem 797 3.607 

III.   Krátkodobé závazky celkem 657 3.590 

I.     Jiná pasiva celkem 140 17 

PASIVA CELKEM 1.566 4.954 

  

7. Vzdělávání 
 
V roce 2010 probíhala v zájmovém sdružení pravidelná týmová supervize. Supervize nám byla a je 
platným pomocníkem při řízení a rozhodování. 
 
Někteří zaměstnanci se účastnili odborných seminářů a školení potřebných pro výkon jejich funkcí:  
 
Zdena Kupková – Mzdové účetnictví a obsluha účetního Software 
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Václav Kugler, Radka Lichtenberková – Obsluha gastrosoftware – Gurmán 4 
Václav Kugler – Sociální podnikání 
 
8. Zaměstnanci 
 
Správce ZS TD: Ing. Václav Kugler 
 
Údržba areálu: Michal Jirsa, Vojtěch Vrbica, Hrihoryi Karelov, David Anichobr, Jiří Matějovský 
 
Zdravá jídelna: Radka Lichtenberková, Jakub Dušek, Štěpán Holík, Taťána Kajerová, Daniel Jakš, 
Radek Brňák, Tomáš Pokorný, Martina Strachotová, Václav Jansa, Irena Lešková, Šárka Čapková, 
Nauvid Beniol Bendza Sehossolo, Jiří Drazdík 
 
Public Relations: Renata Hladná 
 
Účetnictví: Zdena Kupková 
 
Koordinátor projektu OPPA, administrativa: Alena Mrázková 
 
 
9. 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 
● Pivovarům Staropramen 
● firmě Vodafone 
● Fóru Dárců 
● Rádiu 1 
● firmě Rockpoint prostřednictvím značky KEEN 

 
 
 
 
 


