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„Po roce přichází tradiční  bilancování,  hodnocení naší činnosti i jejích výsledků.
Mám, tento čas, který nás nutí k zamyšlení,  přehodnocování a svým způsobem 
i k plánování věcí budoucích, vlastně ráda.

V roce 2018 se nám podařilo připravit krásné akce pro menší skupiny i širokou 
veřejnost. Společně s členskými organizacemi jsme sestavili nový strategický 
plán. Tradičně jsme se také zapojili do řady místních i celorepublikových projek-
tů. Troufám si říci, že jsme v těchto oblastech byli úspěšní.

Ráda bych vyzdvihla především společné aktivity členských organizací a naše 
pravidelné informační i plánovací schůzky. V dnešní době vyhrocenosti veřej-
ných diskusí a rozdělování společnosti si vážím toho, jak spolu členské organiza-
ce kooperují, využívají nejen obdobnost svých činností, ale i svou různorodost 
k tomu, aby výsledek byl skvělý.
Rozhodně se nechceme jen plácat po ramenou a chválit se. Čeká nás další prá-
ce, jsou před námi nové výzvy a ambiciózní plány. Budeme usilovat o dokon-
čení potřebné rekonstrukce v Toulcově dvoře. Chtěli bychom vybudovat doko-
nalejší systém nakládání s dešťovými vodami a naše myšlenky občas zalétnou 
do třešňovky v Trojmezí. Zde připravujeme plány  nového parku s využitím pro 
širokou veřejnost.

Do dalšího roku všem přeji především dost energie 
a entuziasmu, abychom naše sny měnili ve skutečnost.

                         
   Lenka Skoupá
   předsedkyně
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&VIZE POSLÁNÍ

7 VIZÍ, SE KTERÝMI
PRACUJEME

JAKÉ HODNOTY 
ZASTÁVÁME

Posláním Toulcova dvora, z.s. je inspirovat k odpovědnému vztahu 
k přírodě a společnosti. 

•   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.

•  Odpovědnost
•   Inspirace
•   Otevřená komunikace
•   Společně
•   Výchova a vzdělávání S

STRUKTURA

Toulcův dvůr, z.s.  sdružuje neziskové organizace, které rezonují s naším 
posláním, a společně vytváříme Středisko ekologické výchovy. 
V roce 2018 měl spolek 1 čestného a 4 řádné členy. 

Čestným členem je 4. ZO ČSOP Rokytka, řádnými členskými organizacemi jsou Botič 
o.p.s., Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z.s., Mateřská škola Semínko, 
o.p.s, 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 pospolitosti 
vytváří atmosféru oázy uprostřed hektické doby.

Toulcův dvůr řídí členská schůze složená ze zástupců jednotlivých organizací.
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2018
KDO U NÁS PRACOVAL V ROCE

LENKA SKOUPÁ

HALINA HOLÁ

DANIELA DRAPÁKOVÁ

Předsedkyně sdružení a „hybatelka“ mnoha věcí, aktivit a pro-
jektů. Je odbornicí ve světě domácích a hospodářských zvířat. 
Publikuje v odborných časopisech, vede semináře i webináře, 
má za sebou autorství tří odborných knih. Ve volném čase vy-
hledává aktivní odpočinek a outdoorové sporty, které jsou ně-
kdy na hranici  adrenalinu.  Právě odtud  si  přinesla schopnost 
v klidu a s nadhledem řešit výzvy i složité situace.

Vedoucí Infocentra, nadšený botanik a zapálený ekolog. Právě 
díky ní dostanete odpověď na 99% všetečných otázek a váš 
e-mail dojde vždy té správné osobě.
Na Toulcově dvoře působí osmým rokem. Vedla výukové pro-
gramy, přírodovědný kroužek, pracovala na administrativní 
pozici, pro děti pořádala badatelské výlety.  V Infocentru může 
spojit několik činností, které má ráda. Komunikuje s návštěv-
níky a provází je po Toulcově dvoře. Zdokonaluje své znalosti 
přírody a historie místního okolí. Slohové nadání uplatňuje při 
psaní ekotipů. Bedlivě sleduje vše divoké, co na Toulcově dvoře 
žije  a  roste.  Je ráda,  že  se  tomu daří  vedle  námi chovaného 
a pěstovaného.

Po rodičovské dovolené se k nám na pozici tajemnice vrátila 
Daniela Drapáková. Těšila se již na všechny milé kolegy i zdejší 
krásné prostředí, které ji připomíná oblíbený venkov. Zajímají 
ji nejen   pravidelná  setkání  vedoucích  členských  organizací, 
ale i administrativní práce s její pozicí spojená.  Do práce ráda 
jezdí na kole nebo koloběžce a volný čas nejraději tráví v příro-
dě nebo na výletech s rodinou a oběma syny.

JAKUB MORAVEC

VLASTA RYBÁNSKA

PÉŤA LUKÁŠ

Patří k lidem, kteří jsou u nás od počátku a k tvůrcům vizí Toul-
cova dvora. Po kratší odmlce se vrátil zpět na pozici PR pracov-
níka. 
Kromě jeho vášně pro kvalitní fotografie a krásné texty se k nám 
vrátila jeho energie a nápady. Oceňujeme nejen jeho vyjedná-
vací dovednosti a týmového ducha, ale především schopnost 
zároveň pořizovat fotodokumentaci, dávat po telefonu rozho-
vor do rádia a k tomu se usmívat na účastníky akce.

Koordinátorka spolku se stará o psaní a administraci projektů, 
akce  na  klíč  a  organizaci   dobrovolníků  na  Toulcově   dvoře. 
V rámci svojí činnosti spolupracuje s kolegy napříč všemi ostat-
ními organizacemi. Nastoupila na nově otevřenou pozici v říjnu 
2018. 

Péťa je, jak sám říká, „novodobý hipík“, co špatně snáší kon-
vence a radši si prošlapává vlastní cestičku životem. Mezi jeho 
„stálice” patří hudba, miluje lezení a od dubna do prosince ho 
všude doprovází motorový oř.  Klid a inspiraci hledá v přírodě. 
Když Petra osud zavál na Toulcák, byla to pro něho, jako typic-
kého ajťáka, velká výzva. Věděl, že ho zde čekají dvě hlavní mise 
Za prvé  nová síť  a  infrastruktura  a  za druhé  předělání  webu 
a přidružených aplikací. 
V současné době pracuje úspěšně na bodu číslo dva. Ze srd-
ce  doufá, že po dokončení těchto úkolů neskončí. Podle jeho 
vlastních slov: „jsem s ním a se všemi dalšími toulcákovými až 
do morku kostí a hloubi duše srostlý.”
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ČINNOST A AKTIVITY TD, Z.S. ZA ROK 2018

Strategické plánování s Olgou Medlíkovou
Společně s báječnou Olgou Medlíkovou jsme uskutečnili 5 hodnotících a plá-
novacích schůzek. Revidovali jsme poslání i hodnoty Toulcova dvora, připravili 
jsme strategický plán na další období.   Výstupy budeme  využívat  další  3  roky 
a jsme moc rádi i za konstruktivně strávený čas s facilitátorem.

City Nature Challenge Prague
Aktivně jsme se zapojili do celosvětové akce, při níž běžní obyvatelé města po-
zorují výskyt živočichů, fotí je a pomocí mobilní aplikace iNaturalist.org odesílají 
svá pozorování. Data z aplikace následně využívají zejména vědci a přírodověd-
ci pro mapování výskytu druhů a změn v jejich zastoupení i početnosti. Pro star-
ší děti je aktivita velmi přitažlivá díky využití IT aplikací, zároveň přivádí děti do 
přírody. 

Seminář na stavbu hliněné pece na chléb
Ve spolupráci s naším „dvorním mladým pecařem“ jsme naplánovali celodenní 
seminář. S účastníky jsme připravili materiál, šlapali jíl a stavěli, až byla večer pec 
hotová. Po měsíci na vyschnutí jsme pekli první chléb. Byl výborný.

Plány a koncepce rozvoje Toulcova dvora
Ve druhé polovině roku jsme se zaměřili na spolupráci s firmou Andrle archi-
tekti a hledali vhodná řešení pro nakládání s dešťovými vodami, rekonstrukci 
hospodářského křídla, vstupní turnikety do přírodního areálu. Věnovali jsme se 
i návrhu konceptu nového parku v Trojmezí. Výstupy bychom rádi realizovali co 
nejdříve.

Vánoční jedličky zpátky do lesa
Pokračovali jsme v úspěšném projektu i v roce 2018. V březnu jsme s adoptiv-
ními majiteli vysázeli stromky, které si jejich majitelé odnesli o adventu 2017. 
Sázení proběhlo v Břežanech u  keltského  oppida.  Na  konci  roku  jsme  svěřili 
do péče dalších 120 jedlí.

NOVINKY ROKU 2018

ROZVOJ JIŽ FUNGUJÍCÍCH AKTIVIT

2018

Spolupráce s firmami
Toulcův dvůr spolupracuje s firemním sektorem od roku 2008. Kooperace se 
rozvíjí více směry a rok 2018 nebyl výjimkou. Připravovali jsme dobrovolnické 
dny, různé typy osvětových akcí na klíč a semináře. Spolupráci s firmami vnímá-
me jako důležitou součást našeho spektra environmentálního vzdělávání. 
V roce 2018 jsme připravili dobrovolnické Dny pro přírodu pro více než 450 
osob.  Náplní  nebyla pouze práce,  pro účastníky jsme  vedli  odborné  exkurze, 
ve kterých jsme se zaměřovali na příklady environmentálně šetrného hospo-
daření s ukázkami dobré praxe. Kromě 4 odborných seminářů jsme pro firemní 
sektor vedli i 3 teambuildingové akce. V rámci jedné z nich jsme společně s IKEA 
vymysleli interiér kanceláře a zasedací místnosti, na následné dobrovolnické 
akci zaměstnanci této firmy kancelář vymalovali, smontovali darovaný nábytek 
a zasedací místnost je od června v provozu.
Naši zaměstnanci se účastnili seminářů, které připravovaly firmy KPMG, ČSOB aj.

Férová snídaně v třešňovém sadu 
Připravili jsme prostory v sadu, kam si následně účastníci v košíku přinesli fair-
tradové a lokální potraviny. Snídani si u nás užili a využili této možnosti i k další-
mu sebevzdělání nejen v této oblasti.

Výstava na stromech
I v roce 2018 jsme uspořádali v sadu Toulcova dvora výstavu, která si klade za 
cíl upozorňovat na problémy třetího světa a ukazovat možnosti Fairtradového 
obchodu. Výstava u nás byla k vidění téměř tři týdny a byla opět zajímavou pří-
ležitostí pro osvětu široké veřejnosti.

Veřejná sbírka
Od roku 2016 probíhá veřejná sbírka, která je zřízena za účelem rozvoje pří-
rodního areálu Toulcova dvora a podporu environmentálního vzdělávání. Fi-
nance získáváme především výnosem z pokladničky, dary, benefičními  akcemi 
a benefičním prodejem.  Výnosy činily k 31. prosinci 2018  306 160 Kč. V roce 
2018 jsme finance ze sbírky  využili na zajištění společného územního souhla-
su a souhlasu se stavbou v rámci projektu Využití dešťových vod na Toulcově 
dvoře.
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PRAVIDELNÉ PORADY ČLENŮ

ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN

AKTIVITA NA KONFERENČNÍCH 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 na celkem 22 provozních poradách a proběhly 3 
výroční členské schůze. To při průměrné délce schůzky 90 minut a osmi osobách 
činí dohromady 360 odpracovaných hodin. 
Abychom zase o kousek podpořili ducha pospolitosti, uspořádali jsme na za-
čátku 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 existují pracovní skupiny, které řeší konkrétní 
společné aktivity, nastavení provozu apod. Do pracovních skupin se zapojují za-
městnanci členských organizací Toulcova dvora podle oblasti svého působení. 
Nejčastěji (1x měsíčně) se schází skupina pro řešení PR, vždy po a před nadchá-
zející  sezónou  se  schází  skupina pro  dobrovolníky,   zájmové   kroužky  a  pří-
městské tábory. 

Toulcův dvůr se představil rovněž na několika konferencích a setkáních. Vý-
znamná byla naše aktivita na podzimní konferenci EVVO v Praze, kde Lenka 
Skoupá vedla jeden workshop. Vedli jsme rovněž workshop o firemním dobro-
volnictví pro Asociaci veřejně prospěšných organizací. 

Toulcův dvůr, z.s. byl v roce 2018 členem Asociace veřejně prospěšných organi-
zací, Asociace společenské odpovědnosti a členem MAS Prahy 15.

SOUHRN AKTIVIT NA TOULCOVĚ DVOŘE

CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTÍ NA TOULCOVĚ DVOŘE V ROCE 2018



15

ŘEŠENÉ PROJEKTY, GRANTY, DOTACE

Environmentální osvěta a vzdělávání dospělých se zaměřením na firemní sektor
V roce 2018 jsme úspěšně dokončili druhý projekt zaměřený na environmentální 
osvětu a vzdělávání dospělých.  Spolupracovali jsme s 27 firmami, pro jejichž za-
městnance jsme v průběhu roku pořádali semináře, vzdělávací  teambuildingové 
akce a dobrovolnické dny. Celkem se těchto aktivit zúčastnilo přes 800 osob. Pro-
jekt byl podpořen Hlavním městem Prahou částkou 100 000 Kč.

Zelená učebna „Starých Slovanů“
Díky  částce  260 000 Kč  od  Hlavního  města  Prahy  jsme  dokončili  a jsme pyšní 
i na projekt  Zelená  učebna  Starých  Slovanů.   V  jeho rámci  jsme zajistili opravu 
a rekonstrukci nejstarší výukové zelené učebny – repliky slovanské polozemnice, 
která získala novou rákosovou střechu, jílovo-slámovou omítku, opravené dveře 
a byla vybavena  lavicemi,  dobovými  pracovními  nástroji,  kůžemi  a keramikou. 
V rámci projektu byla zhotovená nová replika hliněné pece na chleba a pořízeno 
nové přenosné ohniště.  Byl upraven i celý prostor kolem nich. 

Hostivař 1068 – jak se žilo v Hostivaři před 950 lety...
V červnu jsme se zapojili do akce 950 let Hostivaře, kterou pořádala městská část 
Praha 15. Účastníci se mohli názorně seznámit s životem v tomto období. V rámci 
komentovaných prohlídek v podzemí Špýcharu viděli počátky výstavby kamen-
ných dvorců, v polozemnici se seznámili s tehdejšími obytnými stavbami. Vyzkou-
šeli si mletí na středověkém žernovu,  upekli  si  chléb a  obilné  placky.  Seznámili 
se s keramikou a hudebními nástroji dané doby.

Ekoporadnypraha.cz – osvětové a vzdělávací aktivity pražských poraden 
Osvětové články Infocentra Toulcova dvora jsou velmi erudované a čtené širokou 
veřejností. Proto jsme se zapojili do společného projektu na Ekoporadenství. Ten-
to projekt zaštiťuje a administruje Koniklec, o.p.s.

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ PROJEKTY

ZAHÁJENÉ PROJEKTY

V roce 2018 jsme zahájili další projekty, které budou ukončeny v roce 2019.
Jedná se o 3 projekty podpořené Hlavním městem Prahou - Environmentální 
osvěta a vzdělávání dospělých se zaměřením na firemní sektor, Rozvoj přírodní-
ho areálu Toulcova dvora v souladu s dlouhodobou koncepcí a projekt Dešťová 

DOTACE

zahrada a učebna.
Vstoupili jsme do projektu Partnerství a mentoringu s KMPG, v rámci kterého 
nám firma poskytla odborně erudované mentory pro řešení organizačních zá-
ležitostí (nastavení optimálního systému předávání pracovní pozice, zpracování 
a hodnocení plánů osobního rozvoje).

Stejně jako v minulých letech byl i v roce 2018 podpořen provoz a rozvoj Toul-
cova dvora dotací Magistrátu hl. města Prahy ve výši 2 500 000 Kč.
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Slovo našich členů - BOTIČ o. p. s.

3 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.

Kvalitními službami v oblasti environmentálního vzdělávání všech věkových ka-
tegorií návštěvníků.
A také spolupodílením se na řízení chodu Toulcova dvora. 

CO Z TOHO, CO VÁM TOULCŮV DVŮR POSKYTUJE, JE PRO VAŠI ORGA-
NIZACI NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS?

V ČEM VIDÍTE HLAVNÍ OBLASTI ROZVOJE TOULCOVA DVORA ZA UPLY-
NULÝCH 25 LET?

ČÍM VAŠE ORGANIZACE PŘISPĚJE V DALŠÍCH 25 LETECH DO ROZVOJE 
TOULCOVA DVORA?

Za největší přínos považujeme skvěle udržovaný areál Toulcova dvora. Na jeho 
přírodní lokality máme navázanou většinu výukových programů, které tvoří stě-
žejní část naší činnosti. Historické budovy nám zase nabízejí jedinečnou kulisu, 
kterou využíváme při programech pro děti či akcích pro veřejnost zaměřených 
na tradice.  Velice si ceníme stabilního zázemí, které nám navzdory složité or-
ganizační struktuře Toulcův dvůr, díky značnému úsilí předsedkyně, poskytuje. 

Profesionální řízení. 
Kvalitní management správy a údržby areálu.
Zajištění finanční stability.
Pestrá nabídka velmi kvalitních služeb. 
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Slovo našich členů - ENVIRA, o. p. s.

3 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.

CO Z TOHO, CO VÁM TOULCŮV DVŮR POSKYTUJE, JE PRO VAŠI ORGA-
NIZACI NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS?

V ČEM VIDÍTE HLAVNÍ OBLASTI ROZVOJE TOULCOVA DVORA ZA UPLY-
NULÝCH 25 LET?

ČÍM VAŠE ORGANIZACE PŘISPĚJE V DALŠÍCH 25 LETECH DO ROZVOJE 
TOULCOVA DVORA?

Toulcův dvůr nám nabízí krásné prostředí pro naše činnosti, které zde provozu-
jeme.  Zároveň, jako místo samé, velmi příznivě působí  na  zdravotní stav osob 
s postižením, které v našem sociálním podniku zaměstnáváme.

Z téměř zchátralého objektu vzniklo postupem času úžasné místo, které slouží  
návštěvníkům ke vzdělání, relaxu a prožití hezkých chvil v tomto krásném pro-
středí. Zároveň je skvělým zázemím členským organizacím Toulcova dvora pro 
jejich činnost a naplňování jejich poslání. 
Pro naši společnost je významné, že Toulcův dvůr rozšířil svou činnost i o soci-
ální rozměr a začal zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. To následně 
vyústilo vznikem naší organizace -  ENVIRA, o.p.s. 

Doufáme, že naše společnost bude nadále stabilní součástí Toulcova dvora, 
kde budeme moci rozvíjet své  sociální a podnikatelské činnosti. Ve spolupráci 
s ostatními organizacemi budeme přispívat k rozvoji a Toulcova dvora,  které 
ocení zaměstnanci i jeho návštěvníci.
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Slovo našich členů - MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMÍNKO, o. p. s.

3 OTÁZKY PRO
SEMÍNKO

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

CO Z TOHO, CO VÁM TOULCŮV DVŮR POSKYTUJE, JE PRO VAŠI ORGA-
NIZACI NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS?

V ČEM VIDÍTE HLAVNÍ OBLASTI ROZVOJE TOULCOVA DVORA ZA UPLY-
NULÝCH 25 LET?

ČÍM VAŠE ORGANIZACE PŘISPĚJE V DALŠÍCH 25 LETECH DO ROZVOJE 
TOULCOVA DVORA?

Největším přínosem je pro Semínko prostředí Toulcova dvora. Oáza uprostřed 
Prahy, ve které můžeme pracovat na plnění naší vize s kolegy, kteří jdou stejným 
směrem. 

Zatímco na začátku fungování jsme byli parta dobrovolníků, dnes fungují na 
Toulcově dvoře organizace, které jsou profesionály ve svých oborech. Jsou vzo-
rem dalším organizacím nejen v ČR, ale i daleko za našimi hranicemi. Při me-
zinárodních konferencích jsou účastníci často zváni právě do Toulcova dvora 
jako vzorového střediska (Mezinárodní konference Ecnais, Světová konference 
OMEP).

Mateřská škola Semínko z kapacitních důvodů každoročně odmítá desítky dětí 
při zápisu i mnohé zájemce o exkurze z řad odborné i laické veřejnosti. Právě 
kvůli prostoru, který není „nafukovací“, se nemůže školka rozšířit, a poskytovat 
kvalitní vzdělávání zasazené do podnětného prostředí Toulcova dvora i dalším 
dětem a pedagogům. 
I v dalších letech se bude Semínko svou činností podílet na rozvoji Toulcova 
dvora, naplňovat jeho vizi a podporovat jeho dobré jméno. Chceme inspirovat 
k odpovědnému vztahu k přírodě a společnosti a být příkladem dobré praxe. 
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Slovo našich členů - SDRUŽENÍ SRAZ, z. s.

3 OTÁZKY PRO
SRAZ

Sdružení SRAZ, z.s. vytváří prostor pro vzájemné setkávání a porozumě-
ní. Připravujeme výchovně-vzdělávací a terapeutické programy s využi-
tím zvířat pro děti, mládež, dospělé a osoby s postižením.

CO Z TOHO, CO VÁM TOULCŮV DVŮR POSKYTUJE, JE PRO VAŠI ORGA-
NIZACI NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS?

V ČEM VIDÍTE HLAVNÍ OBLASTI ROZVOJE TOULCOVA DVORA ZA UPLY-
NULÝCH 25 LET?

ČÍM VAŠE ORGANIZACE PŘISPĚJE V DALŠÍCH 25 LETECH DO ROZVOJE 
TOULCOVA DVORA?

Jsme tím, čím jsme, díky Toulcovu dvoru. Dává nám prostor pro naše programy 
a aktivity, možnost sdílení zkušeností s ostatními. Vede nás k vzájemné spolu-
práci a vstřícnosti, motivuje dělat dnes vše zase o něco lépe než včera. 

Jsme pamětníky nadšených i náročných začátků a rekonstrukcí,  rozvoje  areálu 
i programových nabídek, rozkvětu členských organizací, realizací mnoha pro-
jektů. Postupně se utvořily koncepční pilíře, do kterých se jednotlivé organiza-
ce, tvořící Toulcův dvůr z. s., zapojují. Kultura, tradice, sociální programy a envi-
ronmentální výchova dohromady utvořily pevný základ pro budoucnost.   

Velký potenciál je v lidech, kteří zde pracují a zapojují se do dění. Z jejich vzdě-
lanosti, moudrosti, zkušenosti, pracovitosti a entuziasmu bude vycházet další 
rozvoj Toulcova dvora. 
Společně s ostatními se naplno zapojíme do další životní etapy tohoto jedineč-
ného místa. 
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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 31.12.2018

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 101158

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 998 998A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -840 -897A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 3 2692 292
7Zásoby celkem 37 38B. I.
8Pohledávky celkem 494 771B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 1 710 2 412B. III.
10Jiná aktiva celkem 51 48B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 3 3702 450

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 4231 284

13Jmění celkem 1 084 1 227A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 200 196A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 1 9471 166
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 6 6B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 673 849B. III.
19Jiná pasiva celkem 487 1 092B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 3 3702 450

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

Sestaveno dne: 17.04.2019 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 a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018

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 5317192 1 250A. I.

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

Osobní náklady 1966244 820A. III.

Daně a poplatky 5A. IV. 

Ostatní náklady 5901 6316 2 221A. V.

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

567 56A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 4 3473 030 1 31710Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 2 89512 2 895B. I.

Přijaté příspěvky 5413 54B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 587714 1 594B. III.

Ostatní výnosy 15B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 4 5432 956 1 58717Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 196-74 270C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 196-74 270D. 19ř. 18 - ř. 9

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

Sestaveno dne: 17.04.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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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.

D Ě K U J E M E   
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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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.


