
INFOCENTRUM 

INFORMACE, PROHLÍDKY, OBCHŮDEK I 

KURZY. TO VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ 

Infocentrum Toulcova dvora slouží de facto 

jako recepce pro všechny organizace, které na 

TD působí. Informuje o dění nejen na TD, ale i 

v blízkém okolí. Pořádáme prohlídky 

areálu, kurzy, cestopisné i přírodovědné 

přednášky, včelařské kurzy pro děti i dospělé. 

V našem obchůdku si můžete koupit kvalitní 

český med, keramiku z naší chráněné dílny, 

turistické známky a vizitky, trička či další 

suvenýry. Otevřeno je sedm dní v týdnu. 

 

 

RUKODĚLNÁ DÍLNA 

NAPLŇUJEME SNY A DÁVÁME JIM TVAR – 

KERAMIKA S PŘÍBĚHEM 

Naše misky, hrníčky či dárkové předměty 

udělají z rutinních činností, jako je například 

pití čaje, něco nevšedního. Tyto originální 

výrobky nakoupíte v Infocentru, Zdravé jídelně 

nebo v prodejních galeriích, jako př. Galerie 

Vážka. Naše hrníčky, stínítka nebo misky 

vznikají pod rukama lidí se zdravotním 

postižením.  

Také je možná výroba na zakázku podle 

vašich představ. Kromě keramiky dále 

vyrábíme šperky z korálků.  

 

 

ZDRAVÁ JÍDELNA 

PŘIJĎTE A OCHUTNEJTE  – „ŠETRNĚ A 

POCTIVĚ“ JE NAŠÍM KRÉDEM 

 

Přijít na Toulcův dvůr za jídlem není hřích. 

Denně začínáme kvalitní surovinou, 

pokračujeme šetrnou přípravou a končíme 

poctivou porcí. V naší nabídce najdete tradiční 

česká jídla, vegetariánskou kuchyni i výborné 

dezerty. Dbáme na to, aby byl talíř 

sestaven dle zásad zdravé výživy. V sezóně 

vaříme převážně ze surovin, které jsme sami 

vypěstovali nebo nakoupili od regionálních 

dodavatelů. Nabízíme i rozvoz jídel do 

mateřských škol a zajišťujeme catering pro 

firemní i soukromé akce. Je otevřeno denně od 

11:30 do 18:00 hodin. 

PÉČE O PŘÍRODNÍ AREÁL 

ÚDRŽBA HISTORICKÉHO AREÁLU, ÚPRAVA 

A PÉČE O ZELEŇ 

 

Už při prvním kroku do areálu Toulcova dvora, 

uvidíte naši každodenní práci. Správu budov, 

údržbu přírodního areálu a kompletní technický 

servis pro Toulcův dvůr zajišťuje právě 

ENVIRA, o. p. s.  Během posledních deseti let 

jsme v těchto oborech nabyli mnoho 

zkušeností a značnou praxi, kterou můžeme 

uplatnit i u vás. Nabízíme zahradnické a 

drobné truhlářské práce. 

 

Zahradnické práce 

Rádi vám posekáme zahradu, provedeme 

prořez dřevin či rekultivujeme celou zahradu. 

Vaše poptávky zasílejte na: 

areal@toulcuvdvur.cz 

 

 

http://setrnepoctive.cz/?page_id=145


Drobná dřevovýroba 

BUDKY, PLOTY, CEDULE  

 

Od roku 2015 přicházíme s novou službou pro 

zákazníky. Spustili jsme truhlářskou výrobu 

orientovanou na venkovní zahradní prvky – 

ploty, pergoly, altánky, na zakázku zhotovíme i 

kompostér či zahradní nábytek. Pokud by vám 

stačila ptačí budka či krmítko ve formě 

stavebnice, rádi vám je zašleme poštou.  

 

 
 

DOBROVOLNICTVÍ 

 

Jste nadšenci nebo firma, která chce udělat 

něco prospěšného pro společnost? Staňte se 

našimi dobrovolníky. Děkujeme 

nesčetným firmám a individuálním 

dobrovolníkům, kteří nám pomohli s péčí o 

areál Toulcova dvora. 
 

 

PODPOŘTE NÁS 

UDĚLEJME LIDI S POSTIŽENÍM 

ŠTASTNĚJŠÍ, DEJME JIM ŘÁDNOU PRÁCI 

Náhradní plnění 

Můžeme nabídnout náhradní plnění formou 

firemních akcí na klíč, firemní konference, 

rauty, grilování, teambuildingové akce, dětský 

den, případně částečný či úplný catering 

vašich akcí. Vyrobíme vám na zakázku 

keramiku pro vaše firemní partnery či 

zaměstnance. Dodáme kompletní dárkové 

balíčky z našich produktů z Toulcova dvora. 

Nabízíme i polotovary připravené ke glazování 

či další úpravě. 

Finanční pomoc 

Pomozte svým darem udělat svět o něco lepší. 

 

KONTAKT 

ENVIRA, o. p. s. 

Kubatova 32/1,  

102 00 Praha 10 

www.setrnepoctive.cz 

www.toulcuvdvur.cz 

 

info@toulcuvdvur.cz 

tel: 272 660 500 

Zpracovala: Pavla Matoušová, 6/2015 

 

 

Šetrně k přírodě, poctivě 

k člověku. 

 

ENVIRA, o. p. s. je sociálním podnikem 

působícím na Toulcově dvoře,  je součástí 

Střediska ekologické výchovy hlavního města 

Prahy. Věnujeme se zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením (OZP).  Uplatnění 

nacházejí v keramické dílně, Zdravé jídelně, 

infocentru, nebo se podílejí na údržbě 

přírodního areálu. Lidé OZP spolupracují na 

něčem, co jim dává opravdový smysl a mohou 

tak překonat svou těžkou životní situaci. 

Jednáme spolu s respektem a úctou a 

pracujeme s ohledem na přírodu.  

http://www.setrnepoctive.cz/
http://www.toulcuvdvur.cz/

