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Toulcův dvůr, z. s. je střediskem ekologické výchovy, jež sídlí v unikátním starobylém statku v pražské 

Hostivaři. Náleží k němu téměř 10 hektarů přírodního areálu s loukami, stepí, mokřadem a lužním 

lesem. Aktivity v rámci ekologického střediska zajišťují čtyři neziskové organizace - Botič, o.p.s.,  

sdružení SRAZ, ENVIRA o.p.s. a ekologicky zaměřená Mateřská školka Semínko. 

 

 

Další veřejná lednice se objevila na Toulcově dvoře! 

 

Veřejné lednice, jejichž základním principem je tzv. foodsharing neboli sdílení jídla, se 

začínají objevovat jako houby po dešti. Další takovou si pořídili i na Tooulcově dvoře, 

ve středisku ekologické výchovy v Praze. 

 

„Problém plývání jídla je v dnešní době, v době různých slevových akcí, které nás 

podvědomě nutí nakupovat větší množství potravin, než nakonec dokážeme spotřebovat, 

poměrně velké. Z tohoto důvodu jsme se i my rozhodli pořídit si na Toulcův dvůr veřejnou 

ledničku, kde mohou lidé tyto nadbytečné potraviny sdílet,“ říká Zuzana Hanušová, PR 

managerka Toulcova dvora. „Pevně tak věříme, že jídlo budou lidí nejen nosit a tudíž jej 

nebudou vyhazovat, ale také že je tato akce přiměje trochu více se při nákupech zamýšlet 

nad tím, zda to, co mají v košíku, opravdu potřebují a stihnout sníst.“ 

 

Do lednice, která je umístěna na jejich Informačním centru, mohou lidé dávat potraviny, které 

nestihnou již sami spotřebovat. Potraviny mohou nosit i po skončení data trvanlivosti, ale 

nesmějí být nijak závadné, nesmí být plesnivé či shnilé. Kdo si pak co z lednice vezme, je 

čistě na jeho zvážení a jeho odpovědnosti. V rámci provozu lednice se však Toulcův dvůr 

úzkostlivě stará o čistotu lednice a pravidelně kontroluje, co se v ní nachází. 

 

„Jako první se nám v ní objevila nugátová bonboniéra. Trochu nás to rozesmálo, protože 

když jsme si přečetli složení těchto bonbónů, zjistili jsme, že se jedná převážně o palmový 

olej. Palmový olej je dalším tématem, kterým se jako středisko ekologické výchovy 

zaobíráme, proto to bylo úsměvné. Chyběl v ní pouze jeden bonbón, takže zjevně tomuto 

dárci palmový olej nechutnal,“ dodává s úsměvem Hanušová. 
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