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„Mám ráda Toulcův dvůr a jsem ráda s lidmi, kteří zde pracují.
Každoročně řeším, jak pojmout úvod výroční zprávy, protože za mě by bohatě 
stačila tato věta. Ale je to prý málo.  A tak si lámu hlavu nad tím, jak co nejlépe 
popsat , proč se sem už 17 let těším. Proč nechodím do práce, ale na „Toulcák“.
Toulcův  dvůr  není  jen místo, jen  historická památka,  jen  přírodní  areál, 
jen farma.  Toulcův dvůr jsou především lidé,  kteří zde pracují.  Lidé, kteří do-
kážou upozadit svoje potřeby, svoje ego před společným řešením, společnou 
vizí.  Kolegové,  kteří se dokážou domluvit přesto,  že jeden hájí den a jiný noc. 
Lidé, kteří dokážou strhnout děti i dospělé k aktivitě, k práci, k vytváření lepšího 
světa.  A zvládnou to,  i když jsou ve složité osobní situaci, nebo mají  zdravotní 
problémy.
Díky  všem kolegům tak  mohl vzniknout  a trvá fenomén  Toulcův dvůr.  Místo, 
které  má  svého ducha,  místo,  které  silně působí  na naše  členy,  návštěvníky
i zaměstnance. 
Díky všem, kteří ho vytváříte.
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& STRUKTURAVIZE POSLÁNÍ

7 VIZÍ, SE KTERÝMI
PRACUJEME

Posláním Toulcova dvora, z.s. je vytvářet otevřený prostor k prožitkům, 
které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a společnosti.

Toulcův dvůr, z.s.  sdružuje neziskové organizace, které rezonují s naším 
posláním a společně vytváříme Středisko ekologické výchovy. 
V roce 2017 měl spolek 1 čestného a 4 řádné členy. 

•   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.

Čestným členem je 4. ZO ČSOP Botič - Rokytka, řádnými členskými organizacemi 
jsou Botič o. p. s., Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s., Mateřská škola 
Semínko, o. p. s.  a  ENVIRA, o. p. s.

Členské organizace vytvářejí širokou nabídku aktivit, díky kterým je Toulcův dvůr 
tak zajímavý. Pestrá mozaika činností spolu s unikátním místem a duchem pospoli-
tosti vytváří atmosféru oázy uprostřed hektické doby.

Toulcův dvůr řídí členská schůze složená ze zástupců jednotlivých organizací.
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2017
KDO U NÁS PRACOVAL V ROCE

LENKA SKOUPÁ JAKUB MORAVEC

HALINA HOLÁ ALICE KRAMÁŘOVÁ

ZUZANA ŘÍŠSKÁ ZUZANA HANUŠOVÁ

Předsedkyně Toulcova dvora s dovednostmi chovatele, veteri-
náře, managera, spisovatele a kouzelníka v jedné osobě. 
Již mnoho let výraznou osobností sdružení a převážně vždy 
s úsměvem na tváři. Možná je to součást adrenalínově-out-
doorových aktivit, kterým se ráda věnuje ve volném čase, 
kterého jí ale mnoho nezbývá.

Patří k nestorům Toulcova dvora a k tvůrcům jeho vizí. 
Po několika letech se k nám v roce 2017 vrátil zpět na pozici 
PR pracovníka. Kromě jeho vášně pro kvalitní fotografie a krás-
né texty se k nám vrátila jeho energie a nápady. Oceňujeme 
jeho vyjednávací dovednosti, týmového ducha a trochu ho 
podezíráme z toho, že ovládl schopnost být na dvou místech 
současně.

Vedoucí Infocentra, nadšený botanik a zapálený ekolog. Právě 
díky ní dostanete odpověď na 99% všetečných otázek a váš 
mail dojde vždy té správné osobě.
Halina vás provede po Toulcově dvoře a dozvíte se nejen his-
torická data a pár pikantností, ale i to, která rostlina právě kde 
kvete. Ekotipy, které vytváří na FCB v rámci zelených čtvrtků, 
jsou odborně erudované, ale zároveň čtivé a oblíbené.

Alice studuje pedagogickou fakultu na Masarykově univerzitě 
v Brně (obor speciální pedagogika se specializací logopedie 
a surdopedie). Na Toulcák se dostala asi před deseti lety jako 
členka jezdeckého kroužku. Dodnes s námi spolupracuje 
a vypomáhá na infocentru.

Naše tajemnice, která dokonale ovládá veškerou administrati-
vu, včetně (pro většinu z nás nepochopitelného) rozúčtování 
energií.
Mimo to má zdravý nadhled, smysl pro humor a dokáže si jít 
za svým názorem a cílem. Díky tomu zvládne nejen skvěle 
domluvit firemní akci pro 200 lidí, ale také přejít na sněžnicích 
se stanem za týden Velkou Fatru v minus 10 stupních.

Pracovala na pozici PR pracovníka. Vdechla našemu PR nové 
nápady a směry. V roce 2017 se s námi z rodinných důvodů 
rozloučila. Vzhledem k její přátelské povaze ještě dnes slza 
ukápne… 
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ČINNOST A AKTIVITY TD, Z.S. ZA ROK 2017

NOVINKY ROKU 2017

PROJEKT VODA

KONCEPCE ROZVOJE A ÚDRŽBY AREÁLU TOULCOVA DVORA

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

SPOLUPRÁCE S FIRMAMI

Návštěvnické Infocentrum potřebovalo akutně rekonstrukci. V prvním červen-
covém týdnu jsme vyhlásili sanitární týden, v průběhu kterého se oškrábaly 
staré omítky, nově vyštukovalo a vymalovalo. Nově se natáhly elektrické roz-
vody, Infocentrum jsme dovybavili novým nábytkem. Po 10 dnech zářilo naše 
„Íčko“ novotou a čistotou tak, že si toho všímali a chválili i pravidelní návštěv-
níci. 

Po úspěšném prvním ročníku projektu „Vánoční jedličky zpátky do lesa“ 
v roce 2016 jsme se v něm rozhodli pokračovat.  V březnu jsme s adoptivními 
majiteli stromky vysázeli. A na konci roku jsme svěřili do péče dalších 100 jedlí.

Zástupci členské schůze Toulcova dvora se rádi vzdělávají. Podařilo se nám 
zajistit výborné lektory, kteří se představili problematiku řízení organizací 
na semináři „Správní rady a další typy statutárních orgánů NNO“. Seminář byl 
pro všechny zajímavý a určitě přispěje ke zvýšení kvality naší práce.

V roce 2017 došlo k přeobsazení pozice PR pracovníka. Odcházející Zuzka 
Hanušová si nemusela s předáváním práce a úkolů dělat příliš těžkou hlavu 
– nastoupil k nám zpět po pár letech Jakub Moravec. Hladký průběh předání 
funkce byl přímo ukázkový. 

Toulcův dvůr se přihlásil do Soutěže pro vodu, kterou již poněkolikáté vyhlásila 
Nadace Partnerství. Naší výzvy „Úspora pitné vody v objektu TD“ se ujala čtve-
řice studentů z různých VŠ, kteří utvořili řešitelský tým napříč obory. 
O tom, že se jim řešení povedlo, svědčí nejen to, že po realizaci projektu 
dokážeme nahradit dešťovkou minimálně 10% pitné vody, ale i to, že se svým 
řešením celou soutěž vyhráli a výstupy prezentovali na několika konferencích 
zaměřených na toto téma.

Kvalita projektu a jeho dopad nás přesvědčily, že jej stojí za to realizovat a kon-
cem roku 2017 jsme zahájili potřebné přípravy. V dalším roce nás čeká získat 
finanční prostředky a projekt realizovat.

V roce 20017 jsme dokončili zpracování Koncepce, kterou připravil botanik 
a krajinář Mgr. Petr Karlík. Koncepci a její naplňování schválila členská schůze 
Toulcova dvora.
V listopadu jsme svolali veřejné projednání tohoto strategického materiálu, 
na které jsme přizvali zástupce MHMP, dotčených MČ i MŽP. Veřejného projed-
návání  se  zúčastnilo více  než 20 osob,  které  jsme  následně  provedli 
po  jednotlivých místech  v  areálu  a  vysvětlili naše  záměry  a  principy, 
které chceme naplňovat.

V roce 2017 jsme celý areál Toulcova dvora přihlásili do certifikace Přírodních 
zahrad. V září k nám přijel auditor a po přísném hodnocení Toulcův dvůr obdr-
žel mezinárodní certifikát Přírodní zahrada. Splnil tak přísná kritéria této certifi-
kace a stal se součástí sítě středoevropských zahrad hospodařících v souladu 
s přírodou. Volně žijící živočichové zde nalézají na pozemku úkryt i potravu. 
Vše je zde pěstováno bez použití minerálních hnojiv, pesticidů a rašeliny. Toul-
cův dvůr se se svými 10 ha pozemků tak stal největší přírodní zahradou v ČR. 

Toulcův dvůr spolupracujeme s firemním sektorem od roku 2008. Spolupráce 
se rozvíjela více směry a rok 2017 nebyl výjimkou. Připravovali jsme dobrovol-
nické dny, různé typy osvětových akcí na klíč a semináře pro firemní sektor. 
Spolupráci s firmami vnímáme jako důležitou součást našeho spektra envi-
ronmentálního vzdělávání. Kromě 4 seminářů jsme vedli odborné exkurze 
pro více než 450 účastníků dobrovolnických dnů.
Naši zaměstnanci se účastnili seminářů, které připravovaly některé firmy 
(KPMG, ČSOB aj.).

2017
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SOUHRN AKTIVIT NA TOULCOVĚ DVOŘE

PRAVIDELNÉ PORADY ČLENŮ CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTÍ NA TOULCOVĚ DVOŘE V ROCE 2017

ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN

AKTIVITA NA KONFERENCÍCH A DALŠÍCH SETKÁNÍCH

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH

Zástupci členské schůze Toulcova dvora se pravidelně scházejí, aby řešili nejen 
strategické, ale i provozní záležitosti, případně sdíleli dobrou praxi. 
Často si na schůzkách vzájemně radíme, hledáme společná řešení zapeklitých 
situací. V loňském roce jsme se sešli celkem 36x. To při průměrné délce schůz-
ky 90 minut a osmi osobách činí dohromady 432 odpracovaných hodin. 
Abychom zase o kousek podpořili ducha pospolitosti, uspořádali jsme 
na začátku roku Tříkrálový večírek. Byl určen nejen pro zástupce členské 
schůze, ale pro všechny zaměstnance Toulcova dvora. Historická budova stájí 
praskala ve švech, všichni se bavili a blíže seznamovali mezi sebou.

V rámci provozu Toulcova dvora vzniklo napříč členskými organizacemi něko-
lik pracovních skupin, které řeší konkrétní společné aktivity, nastavení provozu 
apod. Do pracovních skupin se zapojují zaměstnanci Toulcova dvora podle 
svého zájmu a pracovní pozice. Nejčastěji (1x měsíčně) se schází skupina 
pro  řešení  PR,  vždy po  a  před  nadcházející sezónou  se  schází  skupina 
pro dobrovolníky,  zájmové kroužky  a  příměstské tábory.  V loňském roce 
vznikla pracovní skupina GDPR a hledáme společná řešení, sdílíme informace 
a zkušenosti s nastavením procesů této problematiky.

Toulcův dvůr se představil rovněž na několika konferencích a setkáních. 
Významná byla naše aktivita na podzimní konferenci EVVO v Praze, kde Lenka 
Skoupá vedla 2 workshopy. Aktivně jsme vystupovali na Tiskové konferenci 
ke stavu neziskového sektoru v ČR v roce 2016 v Americkém institutu. Sdíleli 
jsme dobrou praxi s firemním dobrovolnictvím na odpovědné snídani AVPO.

Toulcův dvůr, z.s. byl v roce 2017 členem Asociace veřejně prospěšných orga-
nizací a členem MAS Prahy 15. 2017
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ŘEŠENÉ PROJEKTY, GRANTY, DOTACE

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ PROJEKTY

ZAHÁJENÉ PROJEKTY

DOTACE

V roce 2017 jsme úspěšně dokončili projekt zaměřený na environmentální 
vzdělávání dospělých, kdy jsme navázali spolupráci s více než 25 firmami, 
pro jejichž zaměstnance jsme v průběhu roku pořádali semináře, vzdělávací 
teambuildingové akce a dobrovolnické dny. Celkem se těchto aktivit zúčastni-
lo přes 800 osob. Projekt byl podpořen Magistrátem hl. města Prahy částkou 
80 000 Kč.

Zahájili jsme realizaci návazného projektu zaměřeného na vzdělávání firem-
ních zaměstnanců a investiční projekt „Zelená učebna starých Slovanů“, 
který spočívá v zajištění nových prostor a vybavení pro venkovní výuku. Oba 
projekty byly podpořeny Magistrátem hl. města Prahy a dokončeny budou 
v průběhu roku 2018.

Stejně jako v minulých letech byl i v roce 2017 podpořen provoz a rozvoj Toul-
cova dvora dotací Magistrátu hl. města Prahy ve výši 2 500 000 Kč.

2017
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ENVIRA, o. p. s.

4 OTÁZKY PRO
ENVIRU

ENVIRA, o. p. s. je sociálním podnikem, resp. integračním sociálním 
podnikem, založeným za účelem začleňování znevýhodněných osob 
na trh práce a do společnosti. Spravuje a udržuje památkově chráněný 
objekt Toulcova dvora a pozemky, provozuje Zdravou Jídelnu, 
keramickou dílnu či zahradnictví.

ČÍM JE PRO ENVIRU
TOULCŮV DVŮR?

PROČ JE ENVIRA ČLENEM
TOULCOVA DVORA?

CO Z ČINNOSTI ENVIRY
V ROCE 2017 VNÍMÁM JAKO
NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS PRO TD?

JAK VIDÍME TOULCŮV DVŮR 
V ROCE 2019, KDY BUDEME SLA-
VIT 25 LET JEHO ČINNOSTI?

Je pro nás místem, které vytváří 
pracovní příležitosti pro osoby 
se zdravotním postižením (OZP), 
zohledňující jejich specifické 
potřeby. Umožňuje nám stavět 
„odrazový“ můstek pro zlepšení těžké 
životní situace.

ENVIRA, o. p. s. vznikla z TD, po kte-
rém převzala služby návštěvníkům 
a zaměstnancům TD a oblast zaměst-
návání OZP. Naše hodnoty se potká-
vají a navzájem doplňují. 
Toulcův dvůr je optimálním místem 
k vytváření pracovních možností 
pro naši cílovou skupinu.

V areálu TD jsme založili 
environmentálně šetrné zahradnictví 
s pracovními místy pro 12 OZP.
I díky jejich práci se areál více rozvíjí 
a je čím dál krásnější k radosti nás 
i návštěvníků.
Zrekonstruovaná jídelna bez palmo-
vého oleje nabízí fairovou kávu.

Jako renomované středisko, dlouho-
době a koncepčně vytvářené úspěš-
nými organizacemi,
které směřují ke společnému, veřejně 
prospěšnému cíli.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMÍNKO, o. p. s.

4 OTÁZKY PRO
SEMÍNKO

Ekologická Mateřská škola Semínko je akreditovanou institucí, 
kde ukazují dětem důvody, proč si zamilovat přírodu. Je držitelkou oce-
nění UNESCO a stříbrného certifikátu Skutečně zdravá škola. V provozu 
jsou dvě běžné třídy a dvě třídy typu lesní školky.

ČÍM JE PRO SEMÍNKO
TOULCŮV DVŮR?

PROČ JE SEMÍNKO ČLENEM
TOULCOVA DVORA?

CO Z ČINNOSTI SEMÍNKA
V ROCE 2017 VNÍMÁM JAKO
NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS PRO TD?

JAK VIDÍME TOULCŮV DVŮR 
V ROCE 2019, KDY BUDEME SLA-
VIT 25 LET JEHO ČINNOSTI?

Vizí MŠ Semínko je předškolní vzdě-
lávání, ve kterém jsou doteky dětí s 
přírodou samozřejmostí 
a kde je hluboce zakořeněna úcta 
k přírodě, k druhým i k sobě samému. 
A Toulcův dvůr je pro Semínko 
přesně ten prostor, kde může svou 
vizi naplňovat.

Činnosti členských organizací jsou 
rozdílné, avšak hodnoty máme spo-
lečné. Vzájemně se inspirujeme 
a doplňujeme, a hlavně utváříme 
jedinečné společenství Toulcův dvůr. 
Jsme rádi, že se Semínko může aktiv-
ně zapojit.

V MŠ Semínko  probíhá  soustavné 
ekologické  vzdělávání.   Pravidelně
do TD dochází  několik  desítek rodin 
denně, které využívají i dalších služeb 
TD. Semínko v r. 2017 získalo pro škol-
ní kuchyni stříbrnou medaili Skutečně 
zdravé školy.

Toulcův dvůr jako celek, jehož jednot-
livé části jsou ve vzájemném vztahu 
i souladu. Během čtvrt století 
se z nadšenců stali profesionálové, 
vznikl unikátní prostor pro ekologic-
kou výchovu, vzdělání i osvětu.
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SDRUŽENÍ SRAZ, z. s.

4 OTÁZKY PRO
SRAZ

Sdružení SRAZ, z.s. vytváří prostor pro vzájemné setkávání a porozu-
mění. Připravujeme výchovně-vzdělávací a terapeutické programy 
s využitím zvířat pro děti, mládež, dospělé a osoby s postižením.

ČÍM JE PRO SRAZ 
TOULCŮV DVŮR?

PROČ JE SRAZ ČLENEM
TOULCOVA DVORA?

CO Z ČINNOSTI SRAZ
V ROCE 2017 VNÍMÁM JAKO
NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS PRO TD?

JAK VIDÍME TOULCŮV DVŮR 
V ROCE 2019, KDY BUDEME SLA-
VIT 25 LET JEHO ČINNOSTI?

Toulcův dvůr pro nás znamená 
kreativitu, kvalitu, školu života, zážit-
ky, spolupráci, začleňování, tradici, 
radost a krásu…
Velice si vážíme toho, že se můžeme 
podílet na přípravě programové 
nabídky, péči o areál a přispívat k 
naplňování vize a hodnot Toulcova 
dvora.

Protože chceme tvořit společně 
s ostatními organizacemi spolupracu-
jící, profesionální a jednotný celek. 

Čtvrtstoletí činnosti je důvod k ohléd-
nutí a  vzpomínkám,  poděkování 
a vytýčení smělých cílů do budoucna.

Farma s původními českými plemeny, 
stádem  huculských  koní 
a starokladrubským vraníkem, 
přispívá svou jedinečností k výjimeč-
nosti místa, kterým Toulcův dvůr je. 
Díky farmě se nám daří propojovat 
svět lidí i zvířat, a to jak uvnitř, tak vně 
Toulcova dvora. Zároveň přispívat 
k uchování cenných genových zdrojů, 
které jsou naším kulturním dědictvím.
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4 OTÁZKY PRO
BOTIČ

Posláním společnosti je pomocí výchovných, vzdělávacích, volnočaso-
vých a kulturních aktivit soustavně a smysluplně působit na návštěvní-
ky střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, a tím je vést k citlivosti 
a úctě k přírodě i tradicím a k environmentálně odpovědnému jednání.

ČÍM JE PRO BOTIČ 
TOULCŮV DVŮR?

PROČ JE BOTIČ ČLENEM
TOULCOVA DVORA?

CO Z ČINNOSTI BOTIČE
V ROCE 2017 VNÍMÁM JAKO
NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS PRO TD?

JAK VIDÍME TOULCŮV DVŮR 
V ROCE 2019, KDY BUDEME SLA-
VIT 25 LET JEHO ČINNOSTI?

Toulcův dvůr je pro Botič domovem, 
místem pro které vznikl a kde pracuje 
a žije a které bezpodmínečně patří 
k našim ekovýchovným aktivitám. 
Je pro nás fascinujícím prostorem, 
který nás nepřestává překvapovat 
svou krásou, ale i zranitelností.

Ve spolupráci s kolegy ze Srazu, 
Semínka a Enviry spoluvytváříme uni-
kátní prostor, kde se daří propojovat 
úctu a zodpovědnost k přírodě 
s respektem a zodpovědností k lidem 
a společnosti.

Naši dlouhodobou ekovýchovnou 
činnost:  ročně oživujeme Toulcův 
dvůr skoro třiceti tisíci účastníky na-
šich akcí – dětmi, rodinami, učiteli,... 
Tím spoluvytváříme pozitivní obraz 
Toulcova dvora jako živého místa, 
které je vyhlášené mezi veřejností.

Jako místo, které inspiruje, motivuje, 
nabízí. Jako společenství organizací, 
které spolu o toto místo pečují, rozvíjí 
ho. V pětadvaceti letech je Toulcův 
dvůr dospělý a zodpovědný, při plné 
síle a vědomí svých možností.
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VÝSLEDOVKA, ROZVAHA
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DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM, DOBROVOLNÍKŮM 
A ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ NÁM V ROCE 2017 POMOHLI 
NAPLŇOVAT NAŠE POSLÁNÍ. 

VELMI SI TOHO VÁŽÍME.



26

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.

Tato výroční zpráva je tištěna na recyklovaný papír.


