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AKCE TOULCOVA DVORA V KVĚTEN 2018 

Středa 6.6.2018 / DOMÁCÍ ALCHYMIE / 16:30 - 18:00 

Kouzlem domácí alchymie je, že si člověk může vyrobit elixír přesně na míru nebo naopak může 

donekonečna experimentovat. Během setkání se zaměříme na bylinky, které mají své uplatnění nejen 

v péči o pleť a její regeneraci, ale i o vlasy, pokožku … Dozvíte se, které byliny napínají a rozjasňují 

pleť, které jsou výborné k léčbě popálenin či na popraskanou a vysušenou pokožku, čím umýt a 

vyživit vlasy … Přesvědčíte se, že jejich uplatnění je opravdu široké a že nemusíte kupovat drahé 

prostředky plné chemie, která ubližuje našemu zdraví. 

Budou připraveny nějaké ukázky bylin i výrobků a recepty. 

Vstupné: 70 Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: všechny zájemce o toto téma 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2148&xref=3107049
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Neděle 10.6.2018 / ČESKÝ ROK NA STATKU – AKCE PRO NEJMENŠÍ / 16:00 - 18:00 

Srdečně zveme rodiče a prarodiče s dětmi od 1,5 roku do 6 let na nedělní program do krásného 

prostoru barokních Stájí. Čeká vás celoroční program se vztahem k ročnímu cyklu se zaměřením na 

řemesla. Každé setkání začíná krátkou pohádkou, poté si zazpíváme i zatančíme a pak nás čekají 

dílničky, dovednostní úkoly a povídání na dané téma. 

10. června (neděle) - slavnosti květin a otvírání studánek (Začátek akce probíhá v "sálu 2" a pak na 

zahradě Rodinného centra Mateřídouška.) Nejen, že se otvírají studánky, ale i země otvírá své 

poklady a jakých bylo devatero kouzelných kvítí? To všechno patří ke slavnosti Sv. Jana 

Upozornění: Na program je nutné se přihlásit buď přes webový formulář nebo u lektorky 

prostřednictvím e-mailu: materidouska@toulcuvdvur.cz nebo tel.: 775 742 999. 

Vstupné: Účastnický poplatek na 1 dítě a 1 doprovod: 150 Kč, každý další sourozenec 20Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: Pro děti od 3 roku do 8mi let a jejich doprovod 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2049&xref=3107034

7  



Toulcův dvůr, z.s. www.toulcuvdvur.cz 
Kubatova 1/32 info@toulcuvdvur.cz 
102 00 Praha 10          tel: 272 660 500 

 

2 
 

Pondělí 11.6.2018 / CO MI VYPRÁVĚLA ŽÍŽALA / 16:30 - 18:00 

S žížalou Julií navštívíte žížalí domácnost, podíváte se, kde a jak žije, čím se živí a dobře si ji 

prohlédnete. Dozvíte se a uvidíte, že tam nežije sama a jak jsou její přátelé důležití. Pro děti připravila 

hry i pracovní list, který si děti odnesou domů. Na závěr se dozvíte, že si můžete žížaly pozvat domů. 

Dostanete i informace co je potřeba udělat, aby se šikovné žížaly staly vašimi mazlíčky. 

Vstupné: dospělí 60,-, děti 40,- Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: především pro rodiny s dětmi od 4 do 8 let 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2171&xref=3107051

9  

Středa 13.6.2018 / OD KRAVIČKY K SÝRU / 16:00 - 17:30 

Jak vzniká mléko? A jak krávy žijí? Dozvíte se překvapivé informace o produkci mléka i chovu krav, 

zapotíte se u dojícího trenažéru a zažijete výrobu sýra. Pohladíte si naše kravičky plemene česká 

červinka a zjistíte, proč je důležité tohle vzácné plemeno zachránit. 

Vstupné: 60 Kč dospělí, 40 Kč děti 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: Rodiny s dětmi a další zájemce 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2033&xref=3107032

5  

Sobota 16.6.2018 / HORSEMANSHIP III. / 10:00 - 18:00 

Hlavním tématem semináře jsou zásady práce přirozeného jezdectví. Je určen těm z vás, kteří byste 

ho rádi a s větším porozuměním praktikovali na koňském hřbetě. Budeme se zabývat metodami 

tréninku v návaznosti na komunikaci s koněm v sedle. Praktické ukázky dle horsemanshipu budou 

probíhat vedením Václava Bořánka na našich huculských klisnách. 

pozornění: Tato akce je benefiční, jejíž výtěžek bude využit ve prospěch zooterapie. Pokud budete 

potřebovat vystavit daňový doklad, kontaktujte nás předem. 

S sebou: Vhodné oblečení - seminář probíhá venku. 

Vstupné: 750 Kč pro dospělé, 250 Kč mládež 12 - 18 let 
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Způsob platby: PŘEDEM 

Vhodné pro: dospělé, mládež 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2103&xref=3107044
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Neděle 17.6.2018 - Sobota 2.6.2018 / TOULCŮV DVŮR V ROCE 1068 – PROHLÍDKY K 950TI LETŮM 

HOSTIVAŘE / 18:00 a 19:00  

Dobové prohlídky Toulcova dvora jak asi mohl vypadat v roce 1068. Součástí prohlídky bude i vaření a 

další překvapení. Prohlídky začínají v 18.00 a 19.00 

Způsob platby: na místě 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2159&xref=3107050
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Neděle 17.6.2018 / MATEŘÍDOUŠKOVÝ VÝLET ZA DOBRODRUŽSTVÍM / 10:00 - 14:00 

Pojeďte s námi na výlet za dobrodružstvím. Díky výletům poznáte jak zajímavá je v Praze a jejím okolí 

příroda. Děti si zahrají různé hry a poznají nové kamarády. Program výletu i trasa jsou přizpůsobeny 

dětem od šesti let. Pro mladší děti je potřeba počítat s příležitostným poponesením.  

Podrobné informace ke konkrétnímu výletu zasíláme několik dnů předem přihlášeným účastníkům e-

mailem.  

Upozornění: Program je uzpůsoben dětem od šesti let 

S sebou: Oblečení a obuv úměrně počasí, velkou svačinu 

Rodinné vstupné: 80,-Kč na rodinu 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: Rodiny s chodícími dětmi 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2100&xref=3107044

1  

Pondělí 18.6.2018 / NA TOM NAŠEM DVOŘE… / 16:00 - 18:00 
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Předprázdninové setkání se zvířaty našeho dvora. Získáte informace o jejich životních potřebách. 

Navštívíme běžně nedostupné prostory. Některá zvířata si nakrmíte, s některými zvířaty bude přímý 

kontakt. Na závěr se podíváme na políčka, abychom zjistili, co nám tam roste 

 

Upozornění: za zvířátky půjdeme v 16:00 společně 

Vstupné: dospělí 60,-, děti 40,- Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: především pro rodiny s dětmi do 8 let 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2042&xref=3107033

4  

Středa 20.6.2018 / MOTÝLENÍ / 16:30 - 18:00 

Odhalíte housenčí strategie a motýlí tajemství.Děti si pomocí hry prožijí celý vývoj motýla, dozvědí se 

co je pro motýly důležité a co dělají motýli v zimě. V tvořivé dílně si vyrobí motýla, kterého si odnesou 

domů. 

Společně s dětmi se dozvíte, proč je mnoho druhů ohrožených a co můžete i vy udělat, aby jich ve 

vašem okolí bylo co nejvíce a jak přilákat motýla na květinový či zeleninový truhlík. Každá rodina 

dostane malého „pomocníčka“ do přírody pro poznávání motýlů již podle housenky. 

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: především pro rodiny s dětmi od 4 do 8 let 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2176&xref=3107052
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Středa 27.6.2018 / NA TOM NAŠEM DVOŘE… / 16:00 - 17:30 

Předprázdninové setkání se zvířaty našeho dvora. Získáte informace o jejich životních potřebách. 

Navštívíme běžně nedostupné prostory. Některá zvířata si nakrmíte, s některými zvířaty bude přímý 

kontakt. Na závěr se podíváme na políčka, abychom zjistili co nám tam roste. 

Vstupné: dospělí 60,-, děti 40,- Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: především pro rodiny s dětmi od 1 do 10 let 
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Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2177&xref=3107052
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Pátek 29.6.2018 / VÍTÁME PRÁZDNINY SE STRÝČKEM MÍLOU / 09:00 - 13:00 

Vykročte do prázdnin s námi na Toulcově dvoře. Je pro Vás nachystaná dobrodružná cesta naším 

areálem. Budete plnit úkoly se strýčkem Mílou a také si něco vyrobíte. Trasa trvá 45 minut. Přicházet 

je možné od 9 do 12 hodin. 

Pro děti to může být jedna ze zajímavých a netradičních odměn za pěkné vysvědčení. 

Vstupné: dítě s doprovodem 80,- Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: pro rodiny s dětmi 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2018&xref=3107031
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