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Rok 2020 byl brzdící, ochromující, třeskavý. 
Byl to rok, který nám, lidem, ukázal, jak jsme 
závislí na přírodě, jak nedokonalé jsou člově-
kem budované systémy a struktury.
Stejně jako ostatní jsme se snažili pracovat, 
vzdělávat a udržet Toulcův dvůr v chodu. 
Není snadné to žít, není snadné o tom psát 
a hodnotit. Přepadaly nás chmury a těžké 
chvíle. 
O to větší pak byla radost, když se něco po-
vedlo a přes všechny těžkosti dokončilo. 
Pocit z povedeného Loučení s prázdninami 
s divadelním představením pro děti nebo 
dokončené klimatické únikové hry byl nád-
herný a dodal nám chuť a odvahu dál pokra-
čovat v započaté práci.
Úvodní slovo výročních zpráv standardně 
končí v pozitivech, superlativech a smělých 
plánech do budoucna.
Máme také smělý plán – zvládnout se ctí rok 
2021 a optimisticky věřit, že naše práce, naše 
poslání má smysl a budeme moci s činností 
pokračovat i v dalších letech. 
Držte nám, prosím, palce, ať můžete číst i vý-
roční zprávy následující.

Díky 

Lenka Skoupá
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VIZE & POSLÁNÍ STRUKTURA TOULCOVA DVORA

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.

Toulcův dvůr, zapsaný spolek, sdružuje neziskové 
organizace, které rezonují s naším posláním. Spo-
lečně vytváříme Středisko ekologické výchovy.  
V roce 2020 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 2020 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 2020 byla v tomto složení:  
 Marie Dvořáčková
 Iveta Garciová 
 Tomáš Hodina
 Michal Jirsa
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ČINNOST A AKTIVITY TD, Z.S. 
ZA ROK 2020
Ačkoliv byl rok 2020 značně poznamenán pande-
mií koronaviru, tak se povedlo na Toulcově dvoře 
uskutečnit několik větších a mnoho malých akcí. 
Museli jsme více zapojit fantazii a svou invenci, 
aby se akce mohly uskutečnit i za dodržení naříze-
ných opatření. Některé tradiční akce však musely 
být zcela zrušeny. 

ZIMA 
Na začátku roku probíhaly běžné velmi oblíbené 
víkendové prohlídky Toulcova dvora. Uskutečnilo 
se také několik malých odpoledních akcí, o příro-
dě a o historii dvora. Nejvíce lidí se zúčastnilo akce 
Putování za ledňáčkem. 

JARO
Během jara byl areál Toulcova dvora pro veřejnost 
zcela uzavřen. Zavřeno bylo i Infocentrum. Tuto 
dobu jsme využili k jeho přestěhování do větších 
prostor a k vytvoření tištěných cizojazyčných prů-
vodců, které půjčujeme zahraničním návštěvní-
kům k individuální prohlídce dvora. 
Vytvořili jsme nový quest tzv. Hledačku pro Zemi, 
který byl slavnostně spuštěn na Den životního 
prostředí 5. června 2020. Tato Hledačka je určena 
pro starší děti od druhého stupně výše. Na roz-
díl od jiných nabízených starších kvízů, kterých 
se mohou účastnit děti mladší. Zároveň s novou 
Hledačkou jsme na našem webu zpřístupnili i for-
muláře jiných kvízů a Hledaček, které byly dříve k 
zakoupení na Infocentru. Cílem bylo, aby si je lidé 
mohli doma vytisknout a ozvláštnit si s nimi pro-
cházky v přírodě. 
V červnu se uskutečnilo pár menších akcí pro ve-
řejnost, které se věnovaly pozorování přírody, lo-
vení bezobratlých živočichů v mokřadu. 

LÉTO
Během letních měsíců probíhala na špýcharu vý-
stava fotografií „Příroda tří kontinentů“, která byla 
volně přístupná. Pro návštěvníky byla připravena 
křížovku s tajenkou, která se dala vyluštit právě 
jen při pozorné prohlídce výstavy. 
V létě 2020 jsme se zapojili do akce České te-
levize Léto s Déčkem – Zachraňte trosečníky. 
Děti si mohly na Infocentru vyzvednout hrací 
kupón, samolepky a Průvodce divočinou. Díky 
hře jsme zaznamenali rekordní návštěvnost   
areálu Toulcova dvora. 

byla návštěvníkům k dispozici až do Nového roku, 
zatímco Infocentrum se po Vánocích ponořilo do 
dalšího dlouhodobého lockdownu. 
Před Vánoci Halina Holá přednášela na webináři 
Akademie Greenpeace o Udržitelných Vánocích. 
Následně se živě z Infocentra vysílaly dva online 
workshopy o ekologickém a současně bezoba-
lovém úklidu a kosmetice. Workshopy pořádal  
Zelený kruh. 

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH

Toulcův dvůr, z.s. byl v roce 2020 členem Asociace 
veřejně prospěšných organizací a Asociace
společenské odpovědnosti.

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

Každý čtvrtek píšeme ekotipy, které jsou umisťo-
vány na web a sociální sítě Toulcova dvora. Řada 
z nich je v projektu Ekoporaden Praha - viz. strana 
13.

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI

V roce 2020 prošla naše organizace auditem Aso-
ciace veřejně prospěšných organizací a získala 
značku spolehlivosti. 

Hodnocení se týká celkem 5 oblastí:
•  Poslání, cíle a hodnoty
•  Správa, řízení a vnitřní kontrola
•  Fundraising a vztahy s veřejností
•  Finanční řízení a hospodaření
•  Transparentnost vůči veřejnosti

Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřej-
nost, že veřejně prospěšná organizace naplňuje 
své poslání a řádně hospodaří se svěřenými pro-
středky. Jsme proto na získanou značku právem 
hrdí, svědčí o výborné práci celého týmu a dobře 
nastavených procesech v organizaci.

O prázdninách se uskutečnilo kolem dvaceti pře-
dem objednaných prohlídek. Většina z nich byla 
pro děti z pražských příměstských táborů. 
Poslední den letních prázdnin se konala první le-
tošní větší akce pro veřejnost Loučení s prázdni-
nami. Návštěvnost byla obrovská. Pro návštěvní-
ky bylo připraveno několik stanovišť s přírodní či 
rukodělnou tématikou. Na Loučení s prázdninami 
navazovala Netopýří noc, na kterou se lidé ale díky 
omezenému počtu míst, museli objednat. 

PODZIM
V září jsme zahájili tradici víkendových dílniček  
na Infocentru. Díky novým prostorám Infocen-
tra na ně totiž máme dostatek místa. Dílničky se  
konaly do poloviny října, kdy nastal lockdown  
a do konce roku již nemohly být obnoveny. 
Na podzim probíhaly zprvu běžné víkendové 
prohlídky Toulcova dvora. Jednu větší s názvem 
Za zvířaty našeho dvora jsme uspořádali v rámci 
Dnů Prahy 15. V polovině října došlo k dalšímu 
lockdownu, bylo opět uzavřeno Infocentrum  
a většina akcí byla zrušena. Stihli jsme ale udělat 
Den stromů, který proběhl bezkontaktní formou. 
V areálu Toulcova dvora byly vyvěšeny postery 
s informacemi o stromech. Na webu byl pro ná-
vštěvníky ke stažení kvíz, který si na základě infor-
mací z posterů mohli lidé vyplnit. 
Ještě před lockdownem jsme s dobrovolníky stihli 
nainstalovat v třešňovém sadu výstavu na stro-
mech na téma „Práce (bez) budoucnosti. Plakáty 
k výstavě nám dodala organizace Na Zemi, se kte-
rou dlouhodobě spolupracujeme. 

ADVENT
V průběhu podzimu proběhly dokončovací práce 
na únikové hře Bod zvratu. Ta se věnuje opatře-
ním jednotlivců, které vedou k snížení dopadů 
klimatických změn. Proběhlo pilotní ověření hry 
zaměstnanci a přáteli Toulcova dvora. Před Vánoci 
byl spouštěn prodej dárkových certifikátů. Něko-
lik návštěvníků hru stihlo do Vánoc absolvovat.  
Během adventu došlo k obnovení provozu Info-
centra. Probíhaly i víkendové prohlídky Toulcova 
dvora. Výstava betlémů byla v menším provedení 
instalována na rozkládacích stolech v Infocentru. 
Na nádvoří kolem stepi byla vyvěšena Adventní 
stezka kolem stepi, která návštěvníkům přibližo-
vala staročeské zvyky adventu a Vánoc. Stezka 
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SOUHRN AKTIVIT V TOULCOVĚ DVOŘE
CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI VE STŘEDISKU 
EKOLOGICKÉ VÝCHOVY TOULCŮV DVŮR
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příčinami jejich úbytku ve volné přírodě, ohrožení 
přinášející moderní zemědělství i způsobech, jak 
jim pomoci na vlastní zahradě či jak pro ně připra-
vit budku. Akce se zúčastnilo 90 osob. Dotace od 
MČ byla využita na zajištění her a tvořivých akti-
vit a na propagaci akce. Projekt byl podpořen MČ  
Praha 15 částkou 10 000 Kč.

Ekoporadnypraha.cz 
– osvětové a vzdělávací aktivity pražských pora-
den Osvětové články Infocentra Toulcova dvora 
jsou již dlouhodobě velmi erudované a oblíbené 
širokou veřejností. Proto jsme se zapojili do spo-
lečného projektu na Ekoporadenství. Tento pro-
jekt zaštiťuje a administruje Koniklec, o.p.s. V roce 
jsme na webu a Facebooku Toulcova dvora téměř 
každý čtvrtek zveřejnili jeden ekoporadenský člá-
nek (ekotip). Z nich jsme 18 zařadili do projektu 
Ekoporaden Praha. U jednotlivých článků uvádí-
me odkaz na jejich umístění na webu Toulcova 
dvora. K dohledání jsou také na Facebookovém 
profilu Toulcova dvora (https://www.facebook.
com/toulcuvdvur.cz)a Ekoporaden Praha. V rám-
ci tohoto projektu jsme také připravili osvětovou 
akci Netopýří noc a Den Stromů.  

DOTACE MHMP

Stejně jako v minulých letech byl i v roce 2020 
podpořen provoz a rozvoj Toulcova dvora dotací 
Magistrátu hl. města Prahy. V daném roce ve výši 
3 500 000 Kč.

ZAHÁJENÉ PROJEKTY

V roce 2020 jsme zahájili další projekty, které 
by měly být ukončeny v roce 2021. Jedná se o 2 
projekty podpořené Hlavním městem Prahou -  
Environmentální osvěta a vzdělávání dospělých 
se zaměřením na firemní sektor V., Zelená učeb-
na – mola jako badatelny pro EVVO – zaměřené 
na mokřady, biodiverzitu a hospodaření s vodou.  

Příprava turniketového systému
 Od roku 2021 připravujeme nevyhnutelnou  
změnu. Situace nás přivedla k nutnosti uzavřít 
nekontrolovaně přístupný areál, který již v posled-
ních letech byl za hranicí udržitelnosti a připravit 
systém turniketů a vstupného

• jde o bezpečí a zdraví našich zvířat
• bezpečí a prostor pro naše návštěvníky
• udržitelnost přírody
• enormní nárůst nákladů s údržbou
• s tím související potřeba zajistit financování
           zdroj financí pro provoz areálu v současné  
           nelehké situaci

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Od roku 2016 probíhá veřejná sbírka, která je zříze-
na za účelem rozvoje přírodního areálu Toulcova 
dvora a podporu environmentálního vzdělávání. 
Finance získáváme především výnosem z poklad-
ničky, dary, benefičními akcemi a benefičním pro-
dejem. K 31.12.2020 byl stav na účtě 723502 Kč. 
Výnos byl v roce 2020 využit na nákup stánků.

ŘEŠENÉ PROJEKTY, GRANTY A DOTACE

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ PROJEKTY

„Environmentální osvěta a vzdělávání 
dospělých se zaměřením na firemní sektor“ 
V roce 2020 jsme úspěšně dokončili v pořadí již 
čtvrtý projekt zaměřený na environmentální osvě-
tu a vzdělávání dospělých z firemního sektoru. 
Pro environmentální vzdělávání této cílové sku-
piny jsme využili interaktivní metody vzdělávání, 
kombinaci prvků zážitkové pedagogiky a přímé-
ho propojení s praxí. V průběhu tohoto projektu, 
započatého v září 2019 a ukončeného v srpnu 
2020, jsme spolupracovali s 26 firmami, pro jejichž 
zaměstnance jsme v průběhu roku pořádali se-
mináře, vzdělávací teambuildingové akce a dob-
rovolnické dny. Účast na projektu byla významně 
ovlivněna epidemií COVID-19, mnoho dobrovol-
nických dnů bylo v průběhu karantény či navazují-
cích vládních omezení zrušeno. Zrušeny byly také 
dvě velké jarní firemní teambuildingové akce, na 
kterých byla plánovaná návštěvnost až 800 osob. 
I v těchto nelehkých podmínkách se nám poda-
řilo připravit aktivity pro téměř 400 osob. Projekt  
byl podpořen Hlavním městem Prahou částkou 
100 000 Kč. 

„Zelená učebna – „Noemova archa“ 
- opravy výukové farmy na Toulcově dvoře pro 
aktivity v rámci EVVO“ 
Cílem projektu byla realizace zelené učebny „No-
emova archa“ v areálu Toulcova dvora v souladu 
s dlouhodobou koncepcí rozvoje areálu. Ta zkva-
litňuje podmínky pro praktickou ekologickou vý-
chovu ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Pra-
hy Toulcův dvůr. V rámci projektu jsme vybudovali 
nové oplocení zimního výběhu ovcí vč. schodů 
vedoucích k výběhu, opravili stávající oplocení, 
zhotovili králičí výběh včetně králíkáren, u drůbe-
že jsme obložili rybníček, opravili oplocení a vybu-
dovali nový kachnín. Dále jsme nakoupili vybave-
ní zelené učebny (např. sklopné kontejnery AVIA, 
krmítka, šrotovník, pařák) atd. Obnova vzděláva-
cích prostor, kde tráví školní děti nezanedbatel-
nou část svého života, pomůže nejen k obohacení 
přírodního charakteru v tomto případě farmy, ale 
také efektivně zlepší i vzdělávací účinky v rámci 
programů EVVO. Projekt pomůže k lepšímu vyu-
žívání venkovních prostor a zhodnotí vzdělávací  
a harmonizující potenciál, který živá příroda pro-

kazatelně poskytuje. Projekt byl podpořen Hlav-
ním městem Prahou částkou 350 000 Kč. 

Pilotní interaktivní výuková hra 
„Zachraň planetu Zemi“ 
S velkým nadšením jsme se vrhli do zcela nové 
aktivity – vytvoření zážitkové interaktivní hry se 
zaměřením na enviromentální témata, především 
na adaptační opatření pro eliminaci klimatických 
změn. Vytvoření této únikové hry  „Čas zvratu“ 
pro dospělou populaci a celých rodin povede  
k většímu rozšíření možností environmentálního 
vzdělávání. Cílem projektu je, aby účastníci dostali 
nejen relevantní informace, jak mohou sami při-
spět k udržitelnému rozvoji současné společnosti 
ve svých rodinách a prostředí, kde se pohybují, ale 
našli i způsob převedení do vlastní praxe. V rám-
ci grantu jsme vytvořili v areálu stanoviště, kde 
účastníci hledají s pomocí nabízených indicií nej-
vhodnější řešení problémů (případně vybírají z na-
bídnutých) či vyčíslují dopady chování na přírodní 
prostředí. Zaměřili jsme se na témata biodiverzity, 
nakládání s vodou, energie a ovzduší. Na stano-
vištích probíhají aktivity, tematicky propojené  
s tématem stanoviště a nabízející propojení zážit-
ku s novými informacemi. Koncepce této aktivity 
je vytvořena na způsob únikové hry, takže správ-
ně splněný úkol vede k získání šifry, která účastní-
ky přivede k dalšímu stanovišti. V rámci projektu 
byl vedle vytvoření samotné hry připraven pro 
účastníky rezervační a objednávkový systém, při-
pravili jsme poukaz na účast ke hře. Časové roz-
mezí interaktivní zážitkové hry pro účastníky je 
1 až 2 hodiny. Definovali jsme si věkovou hranici 
účastníků i velikost herního týmu (ideálně 3 až 5 
hráčů) nebo jednu rodinu. Pro úspěšné účastní-
ky hry jsme připravili certifikát o absolvování hry 
a pamětní mince. Projekt byl podpořen Hlavním 
městem Prahou částkou 350.000 Kč.

Loučení s prázdninami 
Spolu s MČ Praha 15 jsme účastníky seznámili  
s celoročními aktivitami na Toulcově dvoře, které 
umožní dětem smysluplně využívat volný čas i bě-
hem školního roku. Návštěvníci si prohlédli farmu 
i celý areál, připravili jsme pro ně hry a tvořivé akti-
vity. Současně proběhla i přednáška o netopýrech 
žijících v Česku, kde se návštěvníci dozvěděli za-
jímavé informace o těchto chráněných zvířatech, 
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BOTIČ O. P. S.

SLOVO ČLENŮ ČLENSKÉ SCHŮZE TD, Z.S

Jak pandemický rok 2020 zasáhl a případně 
proměnil vaší organizaci? 
Dalo by se z pohledu vaší organizace „Covidové 
době“ přičíst i nějaké pozitivum?

Posláním Botiče o.p.s. je vést návštěvníky Toul-
cova dvora k citlivosti a úctě k přírodě i tradicím  
a k environmentálně odpovědnému jednání. Při-
pravujeme proto pro různé věkové skupiny pes-
trou nabídku programů již od roku 1994. V roce 
2020 jsme poprvé od založení naší organizace byli 
pandemií Covid-19 donuceni naši přímou práci 
na Toulcově dvoře několikrát přerušit. V měsících, 
kdy protiepidemická opatření neumožňovala se-
tkávání lidí, jsme pozastavili ekologické výukové 
programy pro děti a žáky ze škol, programy Rodin-
ného centra Mateřídouška i naplánované vzdělá-
vací aktivity pro pedagogy. Na jaře jsme se vrhli 
na plánování aktivit na podzim (ach jaká naivita!), 
vzdělávání, opravy pomůcek, vytváření nových 
programů, údržbu našich učeben. V „otevřených“ 
letních a ranně podzimních měsících jsme se sna-
žili přímou práci dohnat – v době letních prázdnin 
mohly proběhnout příměstské tábory, několik 
seminářů pro pracovníky středisek ekologické 
výchovy Pavučina, na podzim programy pro školy  
i akce Mateřídoušky. 

Podzimní opatření a další omezení sdružování 
lidí nás dovedly k hledání nových cest, jak napl-
ňovat naše poslání i distančně: z některých na-
plánovaných seminářů se staly webináře, místo 
lektorování programů v areálu Toulcova dvora 
naše lektorky vytvořily samoobslužné hledačky 
po různých přírodních místech v Praze, 2x týdně 
jsme na facebooku Botiče zveřejňovali výzvy pro 
zážitky v přírodě ve městě, pro rodiny navázané 
na Mateřídoušku jsem připravili venkovní hry  
a trasy s úkoly. Všichni zaměstnanci se zdokonalili 
v komunikaci a organizaci práce na dálku: v on-li-
ne schůzkách i sdílení dokumentů. 
Rok 2020 zásadně proměnil naši činnost, našeho 
poslání se však držíme i v pozměněných podmín-
kách. Těší mě, že i distančně se nám dařilo moti-
vovat lidi k odpovědnému jednání vůči životnímu 
prostředí a lásce k přírodě.
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ENVIRA, O. P. S.

SLOVO ČLENŮ ČLENSKÉ SCHŮZE TD, Z.S

Jak pandemický rok 2020 zasáhl a případně 
proměnil vaší organizaci? 

Pandemická situace měla nemalý vliv na chod 
celé společnosti. Nejvýrazněji ale zasáhla Zdra-
vou jídelnu, jejíž činnost byla vládními opatřeními 
omezována a zhruba měsíc vedla i k celému uza-
vření. Celkově jsme měli mnohem menší množství 
zakázek od firemních zákazníků, nekonala se řada 
prodejních akcí. 
Tyto okolnosti se promítly do hospodářského vý-
sledku, který byl výrazně nižší než v roce 2019.
Nemuseli jsme ale propustit žádného zaměstnan-
ce. Potěšilo nás, že jsme za přísných hygienických 
opatření a neustálých změn našim pracovníkům 
zachovali možnost chodit do práce, což je pro 
psychický stav našich zaměstnanců jedna z nejdů-
ležitějších věcí.

Dalo by se z pohledu vaší organizace „Covidové 
době“ přičíst i nějaké pozitivum?

„Covidová doba“ nám přinesla i pozitivní poznat-
ky. Ukázala nám, že jsme schopni pružně reagovat 
na časté změny. Že máme skvělé a zodpovědné 
zaměstnance, kteří respektují přijímaná opatření 
(ať už nošení ochranných pomůcek, krátkodobé 
převedení na jinou práci atd.). Že máme zákaz-
níky, kteří se k nám vrací, ačkoliv jim nemůžeme 
nabídnout službu v rozsahu, na kterou byli zvyklí.  
A také se nám podařilo zvýšit prodej našich výrob-
ků přímo na Toulcově dvoře.
Přestože nám toho tato doba mnoho vzala, vní-
máme, že jednotlivé naše pracovníky i organizaci 
jako celek, ve výsledku posílila.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMÍNKO, O. P. S.

SLOVO ČLENŮ ČLENSKÉ SCHŮZE TD, Z.S

Jak pandemický rok 2020 zasáhl a případně 
proměnil vaší organizaci? 

Letošní rok nás mnoho naučil. Ukázal nám, že se 
svět mění rychleji, než jsme si dokázali představit. 
Situace kolem onemocnění Covid 19 ukázala, že  
i když si dohledáme všechny dostupné informace, 
stále si nemůžeme být jisti, že jsou to ty správné  
a budou správné i další den. Situace dvanácti dnů 
na počátku pandemie, kdy byla uzavřená školka, 
nebyla pro nikoho snadná. Podařilo se nám však 
hned od počátku spustit denní reporty ze školky 
pro děti (pozdravy, tancování a zpívání, úkoly). 
V reportech jsme pokračovali i po otevření škol-
ky, aby je mohly sledovat děti, které byly zatím 
doma. Jarní měsíce byly pro mnohé ve znamení 
změn, které nebyly příjemné. Většina z rodičů byla 
doma s dětmi, někteří přitom z domova pracovali 
a ještě měli na starost výuku starších dětí - školou 
povinných. I pro Semínko nastalo mnoho změn  
a jako zřizovatel Semínka jsem musela přijímat 
rozhodnutí, která pro mne nebyla jednoduchá. 
Neustále jsem přemýšlela o tom, co bude se 
školkou dále. Zhruba polovina zaměstnanců se 
do školky bála chodit, někteří rodiče denně psali 
maily, v nichž vyjadřovali nespokojenost. Naštěs-
tí bylo více těch, kteří otevření školky a přijatá 
opatření oceňovali a nás podporovali. Situaci se 
nám podařilo zvládnout. Prázdninové měsíce byly 
v duchu příměstských táborů a prázdninových 
provozů. V tento čas je v Toulcově dvoře opravdu 
krásně a věříme, že se pro děti každoročně stává 
místem zábavy, ale také odpočinku od školního 
vyučování. V září se nám podařilo naplnit všechny 
třídy. Mám velkou radost, že důvěra v naší vzdělá-
vací instituci je, i v této nejisté době. Začali jsme 
dopředu plánovat akce pro rodiče, vzdělávání 
zaměstnanců, exkurze a jiné nevšední aktivity. 
A potom přišla další vlna a po ní další… Naštěs-
tí žádná třída nebyla poslaná do karantény a my 
jsme fungovali celé první pololetí. Věříme, že je 
to díky zdravému životnímu stylu dětí (nejen ve 
školce, ale také v rodinách), pobytem venku, ale 
i ohleduplností všech zaměstnanců Semínka – ač 
pro pedagogické pracovníky nebyly roušky povin-

né, u nás se nosily. Díky učitelům a dalším zaměst-
nancům, kterým pobyt venku není překážkou  
a pro které je každá změna spíše výzvou jsme vše 
se ctí dokázali. Zjistili jsme, že venku a se vzájem-
nou podporou se dá zvládnout všechno.

Dalo by se z pohledu vaší organizace „Covidové 
době“ přičíst i nějaké pozitivum?

Určitě! Naučili jsme se spoustu nových věcí a zjis-
tili, jaké jsou možnosti v dnešní době díky moder-
ním technologiím. Vyjasnili si spoustu nejasností 
a zvážili a přehodnotili některé věci, které nám 
mnoho nepřináší. A hlavně, náš vztah s mnohými 
rodiči se, troufnu si říci, prohloubil, a nejen s nimi, 
ale také se zaměstnanci a spolupracujícími lidmi  
a dalšími organizacemi. Potvrdilo se nám, že příro-
da je mocná a je třeba s ní žít v souladu. Společně  
s ní vychovávat a vzdělávat naše nejmenší tak, jak 
si přála naše zakladatelka, Emílie Strejčková.
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SDRUŽENÍ SRAZ, Z. S.

SLOVO ČLENŮ ČLENSKÉ SCHŮZE TD, Z.S

Jak pandemický rok 2020 zasáhl a případně 
proměnil vaší organizaci? 

Do roku 2020 jdeme s plánem omezit některé 
aktivity, optimalizovat tak množství našich pro-
gramů a činností. Přichází celosvětová pandemie 
covidu 19. První opatření proti epidemii přijalo 
Česko na začátku března, následně byly uzavřeny 
školy, vyhlášen nouzový stav s řadou omezení. Vše 
bylo sníženo radikálně bez našeho přičinění včet-
ně našich příjmů. Přichází zákaz programů, řešíme 
krizové řízení, omezení vzájemných kontaktů ... 
Sedáváme před kamerami, vedeme schůzky po 
telefonu či počítači, vidíme do domácích kancelá-
ří našich kolegů otevřených v rámci home office.  
Po prázdninovém „rozvolnění“ se v  prvním zá-
řijovém týdnu ČR zařadila v přepočtu na počet 
obyvatel mezi nejhůře zasažené země Evropy co 
do počtu nově nakažených a k 1. listopadu bylo 
u nás podle dostupných statistik nejvíce úmrtí za 
uplynulý týden na celém světě. Přichází další a sil-
nější covidová vlna, do které vcházíme jen s malou 
výhodou předcházejících zkušeností. Tentokrát  
je velká pravděpodobnost, že onemocní i někdo  
z týmu, odhaduji si, kdo to bude, v duchu přeji  

lehký průběh bez následků.
Všechna rozhodnutí v rámci organizace směřují 
k udržení pracovního týmu, zajištění práce, do-
končení započatých projektů, zaběhnutí nového 
účetního programu. Využíváme programu na 
podporu zaměstnanosti Antivirus. Jsou nasta-
veny úsporné režimy. Důležité je se připravit na 
rok 2021, kde očekáváme pokračování opatření  
a nouzového stavu. 

Dalo by se z pohledu vaší organizace „Covidové 
době“ přičíst i nějaké pozitivum?

Naučili jsme se vyměňovat si informace on-line na 
schůzích, seminářích, dokonce i praktické výuce, 
točit a stříhat krátké filmy, podávat a administ-
rovat další typy žádostí… Každá situace člověka 
něco učí, to je obecný přínos všeho dění. Zda to 
využijeme k tomu, abychom se chovali moudřeji, 
záleží na každém z nás.
Byla doba „roušková“, přijde „respirátorová“, rozla-
děnost ve společnosti, politikaření.  Nespravedlivý 
a to nejen ekonomický dopad se promítne v příš-
tích letech především tam, kde je chudoba.
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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 31.12.2020

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 58445

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 998 1 055A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -953 -471A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 3 0333 878
7Zásoby celkem 38 44B. I.
8Pohledávky celkem 765 692B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 3 069 2 248B. III.
10Jiná aktiva celkem 6 49B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 3 6173 923

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 7291 533

13Jmění celkem 1 367 1 585A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 166 144A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 1 8882 390
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 5 6B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 1 081 1 093B. III.
19Jiná pasiva celkem 1 304 789B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 3 6173 923

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

Sestaveno dne: 27.03.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

62934171

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

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020

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 5201 0442 1 564A. I.

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

Osobní náklady 2719934 1 264A. III.

Daně a poplatky 15 1A. IV. 

Ostatní náklady 5112 2166 2 727A. V.

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

1847 12262A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 5 7404 315 1 42510Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 4 11712 4 117B. I.

Přijaté příspěvky 1513 15B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 40114 1 401B. III.

Ostatní výnosy 25010115 351B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 5 8844 233 1 65117Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 144-82 226C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 144-82 226D. 19ř. 18 - ř. 9

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

Sestaveno dne: 27.03.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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PODĚKOVÁNÍ

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.

Lenka Skoupá

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 polovinu našich návštěvníků. Děkujeme za podporu  MČ Prahy 15.
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Výroční zpráva byla schválena výroční 

členskou schůzí dne 11. 5. 2021.
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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.


