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Milí přátelé,

v roce 2016 se toho událo opravdu mnoho. Co mě však těší nejvíce, je to, že naše 

poslání se naplňuje a v Toulcově dvoře se děti i dospělí dostávají zpět do rovnováhy mezi 

virtuálním a skutečným světem.

Naše zaměstnání, naše práce i volný čas je velmi často o pobytu před monitorem, 

zasílání formulářů osobám, které jsme nikdy neviděli, fotografií i textů volně do éteru. 

Virtuální svět začíná mít silnou převahu a přivádí nás k jinému chápání světa.

Toulcův dvůr nabízí opravdu prožité aktivity, reálné činnosti, při kterých něco vzniká. 

Učíme vytvářet si vztah k živým zvířatům, ke skutečným stromům, k opravdovým lidem,  

k věcem, které jiný vyrobil. Protože člověk, který nezná hodnoty, má tendenci ničit.

Rok 2016 vnímám z tohoto pohledu jako velmi úspěšný a doufám, že se nám i díky 

přispění mnohých Vás, bude takto dařit i v letech nadcházejících.

2016

Lenka Skoupá
předsedkyně Toulcova dvora, z.s.



Jsme středisko ekologické výchovy v Praze, které tvoří komplex 

památkově chráněných budov a přírodní areál o rozloze 10 ha zahrnující 

sad, pole, louky, lužní les a mokřad.

Zabýváme se ekologickou výchovou, vzděláváním a pořádáním kulturních 

akcí. Aktivity a programy zajišťují čtyři neziskové organizace, které na 

Toulcově dvoře působí:

 

Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z.s.

Botič o.p.s.

ENVIRA, o.p.s.

Mateřská školka Semínko o.p.s.

V areálu naleznete například farmu s hospodářskými zvířaty, rodinné 

centrum Mateřídouška, Zdravou jídelnu, hostel, infocentrum, keramickou 

dílnu, ale i obchůdek s tematickými dekoracemi či Bioobchůdek.

Kdo jsme
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Toulcův dvůr 
TOULCŮV DVŮR ŘÍDÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SLOŽENÁ 
ZE ZÁSTUPCŮ JEDNOTLIVÝCH ORGANIZACÍ: 

Ing. Lenka Skoupá
předsedkyně Toulcova dvora, z.s.
Vystudovala zootechniku na Vysoké škole zemědělské  
v Praze a zvířatům se věnuje celý život. O zvířatech vydala  
již řadu knih a na Toulcově dvoře působí od roku 2001.

Mgr. Martina Chvátalová
ředitelka Botič o.p.s.
Je absolventkou Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity 
v Praze, kde se věnovala obecné antropologii. Na Toulcově 
dvoře působí od roku 2002 a poslední tři roky je ředitelkou 
obecně prospěšné společnosti Botič.

Mgr. Marie Dvořáčková
předsedkyně Sdružení SRAZ, Společně za radostí  
a zdravím, z.s.
Vystudovala na ČZU zootechniku a následně pedagogiku. 
Na Toulcově dvoře působí od roku 1998. Je zakladatelkou 
Sdružení SRAZ.

Mgr. Magdalena Kapuciánová
ředitelka Mateřské školky Semínko o.p.s.
Vystudovala obor Předškolní pedagogika na Univerzitě 
Karlově. Na Toulcově dvoře působí již 19 let, posledních 
10 let je ředitelkou Mateřské školky Semínko.



Michal Jirsa
ředitel ENVIRA, o.p.s.
Na Toulcově dvoře, kde působí již 15 let, si prošel mnoha 
funkcemi. Nyní vede sociální podnik ENVIRA, která v roce 
2016 zaměstnávala 36 lidí se zdravotním postižením.

Mgr. Barbora Michková
ředitelka provozu ENVIRA, o.p.s.
Vystudovala Vysokou školu obchodní a také sociální  
a kulturní ekologii na Karlově univerzitě v Praze. Následně 
několik let působila na různých pozicích v rámci Diakonie 
ČCE. Od roku 2015 zastává pozici ředitelky provozu  
v sociálním podniku ENVIRA.

Iveta Garciová
zástupkyně ředitelky Mateřské školky Semínko, o.p.s.
Vystudovala ekonomiku a management na Západočeské 
univerzitě. Po 10 letech ve finančním sektoru se rozhodla 
změnit obor. V současnosti pracuje jako hospodářka  
a vedoucí školní jídelny v MŠ Semínko.

Tomáš Hodina
fundraiser Botič o.p.s.
Vystudoval zootechniku na ČZU a na Toulcův dvůr 
nastoupil v roce 2000. V současné době je projektovým 
manažerem a hospodářem Botič o.p.s. 
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Nastoupila k nám nová pracovnice Zuzka Hanušová na pozici PR – předtím 
působila několik let v PR agentuře. Náš mediální obraz se od té doby významně 
zlepšil. Těšíme se vysokému zájmu TV štábů i novinářů, a tak na naše jméno 
narazíte skoro všude.

Zkolaudovali jsme Zátiší, novou výukovou místnost.

Spustili jsme celou řadu nových komunitních projektů – sdílenou knihovnu, 
sdílenou lednici  a uspořádali sbírku brýlí pro lidi postižené přírodní katastrofou, 
jež následně do těchto oblastí distribuovalo Refrakční centrum Praha.

Zahájili jsme Veřejnou sbírku ve prospěch aktivit Toulcova dvora.

Obnovili jsme prohlídky Toulcova dvora s průvodcem z Infocentra.

Pilotně jsme vyzkoušeli projekt „Adopce vánočních jedlí“, která byla velmi 
úspěšná. Plánujeme následnou výsadbou v Hostivařském lesoparku.

Poděkování za veškerou odvedenou práci patří zejména všem zaměstnancům  
a spolupracovníkům Toulcova dvora.

Co se u nás  
v roce 2016 stalo



Obecně prospěšná společnost Botič nabízí v rámci Toulcova dvora informace a prožitky 
vedoucí k odpovědnějšímu chování k přírodě, životnímu prostředí a úctě k tradicím.

Konkrétně se tato společnost věnuje:
1 ekologickým výukovým programům pro MŠ, ZŠ a SŠ
2 pořádáním akcí pro veřejnost
3 programům a akcím Rodinného centra Mateřídouška
4 vzdělávání pedagogů
5 metodické podpoře učitelů – projekt M.R.K.E.V. a Mrkvička
6 vzdělávacím, odpočinkovým a teambuildingovým akcím na klíč pro firmy 
7 pronájmům výukových a společenských prostor na Toulcově dvoře

V roce 2016 realizoval Botič o.p.s. celkem 43 programů, dílen, seminářů, vycházek 
a výstav pro volný čas dětí, mládeže a rodin. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 8 729 osob.

V tomto roce jeho pracovníci zrealizovali již 4. ročník specializačního studia pro 
koordinátory EVVO v MŠ a celkem tak už proškolili na 80 učitelů z mateřských škol. 
Pomohli tak rozvíjet ekologickou výchovu v osmi desítkách školek po celé ČR.

Za zmínku také stojí, že organizace uspěla v certifikačním auditu a získala oprávnění 
používat značku Certifikovaný poskytovatel environmentální výchovy.

„Máme radost z toho, když vidíme  
u malých i velkých návštěvníků, že naše 
programy je nejen baví, ale že přispívají  
i k jejich ohleduplnému chování k přírodě 

a životnímu prostředí.“
Mgr. Martina Chvátalová,

ředitelka Botič o.p.s

Botič o.p.s
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Organizace se na Toulcově dvoře dlouhodobě věnuje:
1 Hiporehabilitaci
2 Vzdělávání dětí i dospělých v oblasti ekologie
3 Prázdninovým mimopražským programům
4 Zájmovým kroužkům
5 Realizaci projektů s tématikou zooterapie a environmentálního vzdělávání
6 Příměstským táborům
7 Jezdecké škole
8 Provozu farmy
9 Zajištění provozu hostelu Toulcova dvora

Sdružení SRAZ 
Společně za radostí a zdravím, z.s.
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„Toulcův dvůr se vším, co k němu patří, umožňuje 
realizaci našich cílů i snů. Cítím silné sepětí s tímto 

překrásným místem, které mám velice ráda, a o které 
chci společně s ostatními moudře pečovat.“

Mgr. Marie Dvořáčková,
předsedkyně Sdružení SRAZ, z.s.

V roce 2016 oslavilo Sdružení SRAZ 20 let 
své existence a činnosti. Byl to rok akcí  
a setkávání spojených s kulatými 
narozeninami, ale také období hodnocení 
a plánování. Vyvrcholením oslav byla 
červnová Zahradní slavnost.

Při strategickém plánování pracovníci 
potvrdili vize sdružení: “SRAZ je 
organizace spokojených kreativních lidí, 
inspirující svou činností k zodpovědnému 
přístupu k lidem, přírodě a sobě 
samému.” V roce 2016 jsme dostáli 
stanoveným cílům a mnohé plánované 

kvantifikované výstupy se nám podařilo 
překročit.

Po dvou letech příprav byla v listopadu 
zahájena stavba nové moderní jízdárny. Je 
to další splněný sen. Její kvalitní a pružný 
povrch je příjemný koním i jezdcům.

V roce 2016 sdružení úspěšně pokračovalo 
v projektu zaměřeném na programy 
hiporehabilitace. Získalo status ČHS 
„Středisko doporučené hiporehabilitace”. 
Výsledky své práce prezentovalo na 
konferenci v Brně.  





Snahou této společnosti je nalezení 
dlouhodobého uplatnění na trhu práce 
pro co možná nejvíce osob se zdravotním 
postižením.

V roce 2016 zaměstnala tato společnost  
36 lidí se zdravotním postižením (z toho  
17 lidí s duševním, 10 s fyzickým,  
6 s vnitřním a 3 s mentálním postižením) 
v rámci chráněných pracovních míst 
v keramické dílně, Zdravé jídelně, na 
Infocentru (do  30. 6. 2016), v údržbě 
přírodního areálu a v administrativním 
oddělení.

„Prostředí Toulcova dvora je pro náš sociální podnik 
ideálním místem, které našim zaměstnancům zajišťuje 

jistotu stabilního zaměstnání. Díky jeho výjimečné 
atmosféře přispívá k jejich životní pohodě.“

Michal Jirsa, Ředitel ENVIRA, o.p.s.

ENVIRA, o.p.s.
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Dále tato organizace uspořádala kurz 
včelaření pro začínající včelaře a workshop 
pro pokročilé včelaře. 

Zaměstnanci Zdravé jídelny se díky 
grantové podpoře společnosti Siemens 
mohli vzdělávat na kurzech Zdravého 
vaření, Cukrářském kurzu a na Kurzu 
Univerzita kávy. 

Společnost úzce spolupracuje s Komorou 
zaměstnavatelů zdravotně postižených  
a s Tematickou sítí pro sociální ekonomiku 
TESSEA ČR, z.s., jejichž je členem.



„Práce na Toulcově dvoře je velice 
příjemná. Pracuji ve skvělém kolektivu 

lidí, kteří mi rozumí a podporují mě.“
Robin, administrativní pracovník,

ENVIRA o.p.s.



Ekologická Mateřská škola Semínko 
je akreditovanou vzdělávací institucí, 
ve které je hluboce zakořeněna 
úcta k přírodě, druhým i k sobě 
samému.  Doteky dětí s přírodou jsou v ní 
naprostou samozřejmostí.

Během roku 2016 uspořádalo Semínko 
cca 50 akcí pro děti, rodiče i prarodiče. 
Pod hlavičkou ALMŠ proběhl v prostorách 
Semínka a celého Toulcova dvora již 
7. ročník letní školy pro učitele lesních MŠ.

Během roku školka hostila tuzemské  
i zahraniční dobrovolníky, kteří byli 
zapojeni do činností s dětmi. Ve škole 
proběhly exkurze pro odbornou i laickou 
veřejnost. 

Semínko se zapojilo do programu 
Skutečně zdravá škola a jako první 
MŠ v Praze získala bronzový certifikát.

Na podzim škola zahájila dvouletý projekt 
s tématikou multikulturního vzdělávání. 
Aktivity projektu rozšíří kompetence 
pedagogických i nepedagogických 
pracovníků. 

V celém roce pokračoval tým školky 
v pravidelných měsíčních supervizích 
zaměstnanců, a supervizích řízení školy. 
V roce 2016 bylo dokončeno strategické 
plánování.

„V Semínku si stále stanovujeme cíle, které jsou na 
poměry dnešního školství velmi odvážné, většinu  

z nich se nám však daří realizovat. Za splněním těchto 
cílů je mnoho hodin společné práce a nekončící snaha 

stále posouvat naši školu dopředu.“
Mgr. Magdaléna Kapuciánová,

ředitelka Mateřské školky Semínko, o.p.s.

Mateřská škola Semínko, 
o.p.s.
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 „Milá paní ředitelko,
nejprve bych Vám  
a Vašim kolegům moc 
ráda poděkovala za to, jak 
dokonale se o děti staráte! 
Prostředí ve Vaší školce je tak 
milé a přátelské, že bych tam 
nejradši se Štěpánem ráno 
zůstala. Přístup učitelů je 
dokonalý, program pestrý 
a zábavný, prostředí školky 
nádherné... a co teprve jídlo!“
Veronika



Celkový přehled činností 
na Toulcově Dvoře v roce 2016

Financování Toulcova dvora - zdroje
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Celkový přehled činností 
na Toulcově Dvoře v roce 2016
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Děkujeme všem našim 
dárcům, dobrovolníkům  

a zaměstnancům, kteří nám 
v roce 2016 pomohli 

naplňovat naše poslání. 
Velmi si toho ceníme!



Tato výroční zpráva je tištěna na recyklovaný papír.

TOULCŮV DVŮR, Z.S.
Středisko ekologické výchovy Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10

www.toulcuvdvur.cz

Areál Toulcova dvora je volně přístupný po celý rok od pondělí do neděle

od 8:00 do 18:00 hodin.


