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Představení společnosti 

Společnost Botič o.p.s. byla založena v roce 2013 s cílem stát se v budoucnu nástupnickou 

organizací Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič. Toto občanské sdružení bylo 

založeno v roce 1990 s cílem rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v Praze. 

Místem působení organizace je již sedmnáctým rokem Středisko ekologické výchovy hl. m. 

Prahy Toulcův dvůr v Praze 10 Hostivaři. Změny v právní subjektivitě jsou dány mnoha 

faktory. Jedním z nich jsou legislativní změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem. 

Druhým faktorem je postupující profesionalizace organizace a s tím související oddělenost od 

mateřského Hnutí Brontosaurus ve všech věcech kromě právní subjektivity. Třetím pak byla 

nemožnost změnit právní formu z pobočného spolku na obecně prospěšnou společnost. Proto 

jsme se rozhodli založit společnost novou a postupně na ní převádět veškeré aktivity původní 

organizace. 

 

Posláním společnosti je pomocí výchovných, vzdělávacích, volnočasových a kulturních 

aktivit soustavně a smysluplně působit na návštěvníky střediska ekologické výchovy Toulcův 

dvůr, zejména pak děti a mládež, a tím je přivádět zpátky k přírodě a k tradicím a vést je k 

ekologicky odpovědnému jednání.  

 

 

Lidé v Botič o.p.s. 

 

Správní rada 

Jakub Moravec (předseda) 

Renata Chmelová 

Ing. Tomáš Hodina 

 

Dozorčí rada 

Marie Sovina (předsedkyně) 

Blanka Toušková 

Ing. Marcel Rumler 

 

Ředitel 

Ing. Jan Chvátal 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?nazev=Boti%C4%8D&ic=&obec=&ulice=&forma=ops&oddil=&vlozka=&soud=&polozek=50&typHledani=prefix&jenPlatne=true


Zaměstnanci 

Věra Konůpková – hlavní lektorka rodinného centra 

Ing. Jan Chvátal – pronájmy prostor 

 

Externí spolupracovníci (na základě dohod o provedení práce apod.) 

 

Katka Baštová     

Petronela Černíčková     

Petra Dandová     

Pavlína Hillerová     

Halina Holá     

Katka Holubová     

Jiřina Hovorková     

Adéla Hurychová     

Věra Konůpková     

Michaela Kukačková     

Pavla Kuhnová     

Petra Lukačovičová     

Jana Maršálková     

Anna Pohanková     

Lenka Rumlerová     

Alžběta Zíková     

Marie Sluková     

Silvia Šťastná     

Eliška Turková     

Iva Veselá - Benešová     

Lenka Zemanová 

A další…     

 

Obecně prospěšné služby 

 

Rodinné centrum Mateřídouška 

 

Rodinné centrum nabízí pravidelné i jednorázové programy pro rodiče s dětmi od narození do 

6ti let, kroužky pro děti od 3 do 9 let bez rodičů. Cílem není jen chystat zajímavé programy 

pro momentální pobavení rodičů a dětí, ale naše malé i velké návštěvníky vytrvale inspirovat 

a posilovat, aby se nové poznatky a dovednosti staly nedílnou součástí jejich každodenního 

života. 

 

Programová nabídka vychází z možností lektorek – převážně maminek na mateřské dovolené. 

Některé programy odráží momentální trendy, jiné naopak sledují nadčasovou nit. 

Mateřídouška tak vytváří velmi pestré seskupení s působením ekologickým, kulturním i 

sociálním. 

 

Tvořivá spolupráce, laskavá ohleduplnost, vzájemná pomoc a komunikace mezi všemi 

zúčastněnými je pevným základem našeho snažení. Toulcův dvůr nám navíc umožňuje zcela 

mimořádným způsobem aktivně utvářet i vztahy ke zvířatům na farmě i k rostlinám a 

stromům na naší zahradě a obnovovat tak základy praktické inteligence, která lidem ve 

městech často chybí. 

 

 



V roce 2013 měla Mateřídouška 2 programy pro nejmenší miminka a 3 programy pro děti ve 

věku 1-2 roky. Pro děti starší 2 let jsme nabízeli pestrou škálu programů od "Mámo, táto nauč 

mě", kdy se program skládá s environmentálně naučného tématu, zpívání, tvoření a návštěvy 

zvířátek, až po programy zaměřené na zpívání, tvoření nebo i jen tvoření. 

Jeden den v týdnu jsme nabízeli také předškoličku pro děti, program bez rodičů, kde si děti 

mohou vyzkoušet, jaké je to být sám bez maminky. 

Alternativní středy pak nabízely programy jak pro maminky zaměřené na Waldorfskou 

pedagogiku, tak i pro maminky zajímající se o Montessori. 

Celý týden odpoledne doplňovalo 7x kroužků pro děti (zahradnický, 2x přírodovědný, 2x 

dramatický, flétnička, angličtina) a ve večerních hodinách k nám přicházely maminky 1x 

týdně na  cvičení pro dospělé - power jógu. 

O víkendech probíhaly programy pro veřejnost: Mateřídouškové výlety, Pohádky z 

bylinkového hrnečku, Putování za českými zvyky a obyčeji. 

Velkou návštěvnost zaznamenaly předvánoční programy "Putování do Betléma". 

Celkově se od září 2013 zúčastnilo programů rodinného centra 1148 dětí a 989 rodičů.  

 

Ekologické výukové programy pro školní a předškolní kolektivy 

Příprava a realizace ekologických výukových programů pro předškolní a školní kolektivy v 

areálu Toulcova dvora je naší stěžejní činností. V roce 2013 probíhala ještě převážně pod 

mateřskou organizací, v polovině roku 2014 se pak bude přesouvat pod Botič o.p.s.  

Nabízíme mateřským, základním a středním školám možnost doplnit výuku o praktickou 

ekologickou výchovu. Toulcův dvůr k tomu nabízí ideální podmínky. K dispozici je zde 

rozsáhlý přírodní areál (les, louky, mokřad, rybníčky…), vybavené učebny v historicky 

cenných budovách, farma s původními plemeny domácích zvířat a člověkem obdělávané 

plochy (sad, zahrada, pole).   

Nabídka ekologických výukových programů je každoročně aktualizována a do 

zainteresovaných škol distribuována před zahájením nového školního roku. V roce 2013 byla 

tištěná nabídka rozeslána na cca 700 adres. Aktuální nabídka programů je zveřejněna též na 

internetových stránkách Toulcova dvora.  

V průběhu roku se intenzivně pracovalo na kvalitativním zdokonalení programů. Lektoři se 

pilně vzdělávali v oblasti metodologie. Průběžně byly doplňovány a aktualizovány pracovní 

listy, metodické materiály a pomůcky. 

V roce 2013 společnost Botič o.p.s. realizovala 2 programy pro 107 účastníků. 

 

Akce pro veřejnost 

Programy zaměřené na environmentální a přírodovědná témata, ale i na obnovu lidových 

tradic byly připravovány převážně tak, aby se jich mohly účastnit rodiny s malými dětmi. 

Velmi nás těšila skutečnost, že se na přípravě a vlastní realizaci akcí podílela řada organizací i 

jednotlivců.  

V roce 2013 společnost Botič o.p.s. realizovala 1 akci pro 237 účastníků. 

 

Doplňkové služby 

 

Krátkodobé pronájmy výukových prostor 

Výukové a společenské prostory na Toulcově dvoře (prostory rodinného centra, barokní sál 

Stáje) v době, kdy se nevyužívá k hlavní činnosti, slouží k pronajmu dalším organizacím, 

firmám i jednotlivcům pro pořádání jejich především vzdělávacích akcí. K dispozici jsou 

místnosti s kapacitou 15 -150 osob. Příjmy z těchto aktivit slouží k dofinancování ostatních 

neziskových činností organizace, k rekonstrukci výukových ústností a v neposlední řadě 

aktivity pronajímatelů obohacují dění na Toulcově dvoře o další rozměr.  

 

 



Zpráva o hospodaření 

 

 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 
 

 
 

Největším nákladem společnosti Botič o.p.s. byly mzdy zaměstnanců – ať již v hlavní činnosti 

(převážně se jedná o lektorky rodinného centra), tak u činnosti hospodářské (mzda 

koordinátora pronájmů apod..) 

Výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady byla 

v roce 2013 nulová. 

Společnost Botič o.p.s. byla v roce 2013 založena s účelem postupně nahradit původní 

občanské sdružení Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič. V roce 2013 na ní byly 

převedeny pouze ty aktivity, které nebyly podporovány žádnými granty ani dalšími jinými 

prostředky. Proto tvoří 100% výnosů u hlavní i hospodářské činnosti tržby za vlastní služby. 

Vzhledem k tomu, že společnost Botič o.p.s. nebyla v roce 2013 příjemcem dotací, nebyla 

zpracovávána auditorská zpráva. 
 



Rozvaha k 31.12.2013 

 

 
 

 

Spolupráce: 

Zaměstanci společnosti Botič o.p.s. se spolu s ostatními členskými organizacemi Zájmového 

sdružení Toulcův dvůr podíleli na koordinaci chodu Střediska ekologické výchovy hl. města 

Prahy Toulcův dvůr. Zástupci společnosti se aktivně účastnili jednání Výkonného výboru a 

Správní rady Zájmového sdružení Toulcův dvůr.  

 

 


