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AKCE TOULCOVA DVORA V ZÁŘÍ 2018 

Čtvrtek 21.6.2018 - Neděle 9.9.2018 /VÝSTAVA „TOULCŮV DVŮR A HOSTIVAŘ ZA PRVNÍ 

REPUBLIKY“ 

Vzpomínky pana Ing. Františka Toulce na hostivařský dvůr (v té době Zemský) a Hostivař za první 

republiky doplňují fotografie a obrázky Akademického malíře Jaroslava Chudomela. Co tyto dva pány 

spojuje? Oba dva žili v prvorepublikové Hostivaři. 

Pan Toulec se ve dvoře narodil a do 24 let žil. Rád a s přehledem ve svých nádherných 93 letech 

vypráví o tom, jak se v té době žilo a jak dvůr vypadal. 

I pan Chudomel bydlel v Hostivaři od svého narození. Úžasná vnímavost malíře zachytila své 

vzpomínky na papíře hned dvakrát. Slovně i obrázky, kterými milé texty doplňoval. Celý seriál 

vycházel před 12 lety v měsíčníku Hlasatel pod názvem „Postřehy z Hostivaře“. Jste srdečně zváni k 

návštěvě. Přijďte se potěšit. 

Protože se od té doby Hostivař velmi proměnila. Na necitlivé zásahy v druhé polovině 20. století 

doplatilo mnoho krásných statků, na jejichž místech stojí panelové domy a na úrodné půdě celá 

sídliště. Proměna trvá dodnes. Poslední sídliště vznikla na Švehlově zahradě a v zahradách domů při 

silnici Pražské podél Botiče. 

Upozornění: Klíče jsou k vyzvednutí v Infocentru (v otevírací době) 

Vhodné pro: pro všechny zájemce  

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2196&xref=3107055

4  

Pondělí 3.9.2018 / LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – NETOPÝŘÍ NOC V TOULCOVĚ DVOŘE / 18:00 - 21:00 

srdečně zveme na akci, která je zaměřena na poznání a ochranu netopýrů. Pořádáme ji společně s ZO 

ČSOP Nyctalus v rámci projektu ČESON. 

Jde o zajímavou akci pro zvídavé děti i rodiče. Odborníci si s Vámi budou povídat o netopýrech, 

zajímavostech z jejich života, o možnostech jejich ochrany. Budete mít možnost prohlédnout si 

z blízka trvale hendikepované netopýry, dotknout se jich a třeba je i nakrmit. 

V 18:00 zahájíme přednáškou spojenou s promítáním a ukázkou hendikepovaných netopýrů. 

Po 19:00 hodině se vypravíme s odborníky za volně žijícími netopýry do okolí Toulcova dvora až 

k Hostivařské přehradě, kde bude akce ukončena. Délka trasy cca 2 km. 

S pomocí detektoru si poslechnete jejich běžně neslyšitelné hlasy a při procházce v terénu budete 

sledovat loveckou aktivitu volně žijících netopýrů. 

Vstupné: Dobrovolné Kč 
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Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: všechny zájemce 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2020&xref=3107031

2  

Sobota 8.9.2018 / DOŽÍNKY S NÁDECHEM PRVNÍ REPUBLIKY / 10:00 - 17:00 

Oslava sklizně úrody patřila mezi nejvýznamnější lidové svátky.Úspěšné ukončení této důležité etapy v 

životě našich předků bylo velmi významné. Všichni se radovali, že obilí je již pod střechou, živobytí na 

příští zimu je zajištěno a namáhavá práce na polích je konečně ukončena. Slavili Dožínky. 

Můžete se těšit na výrobu chlebových placek od vymlácení obilí cepem, semletí zrna na novém 

žernovu, zadělání těsta a pečení placek nad ohněm. Tradicí je i pečení "chlebánků" v peci. Letos je i 

pec nová pec, tak schválně jak bude péci. Samozřejmě nebudou chybět ani tradiční rukodělné 

dílničky a pohybové hry. Připraveno bude i staročeské dožínkové občerstvení, živá muzika a taneční 

vystoupení, pohádka … A protože slavíme tentokrát s nádechem první republiky, bude znít i swing, 

tančit se step a k vidění bude prvorepubliková módní přehlídka. Na první republiku poukáže i výstava 

ve špýcharu "Toulcův dvůr a Hostivař za první republiky". 

Vstupné: dospělí 80,- Kč, děti od 4 let a studenti 40,- Kč 

Rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti = 130,- Kč, 2 dospělí a 2 děti = 210,- Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: všechny zájemce o tradici 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2088&xref=3107041

0  

Neděle 9.9.2018 / ČESKÝ ROK NA STATKU – DOŽÍNKY A SV. VÁCLAV/ 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. 

V září se naučíme vymlátit ze snopů obilí, umeleme vymlácená zrníčka, připravíme těsto a upečeme si 

na ohni placku. Povíme si něco o legendě Sv. Václava a vyzkoušíme, jak se dá tvořit ze slámy a jak byla 

v hospodářství důležitá. 

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 
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Způsob platby: na místě 

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

Web: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2054&xref=3107035

2  

Středa 12.9.2018 / NA TOM NAŠEM DVOŘE ... / 15:30 - 18:00 

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

vás návštěva běžně nedostupných prostor. Některá zvířata si nakrmíte, některá si pohladíte. Setkání 

zahájíme vložením brambor do horkého popela, aby se zatím co půjdeme za zvířátky upekly. Na závěr 

si je z popela vyndáme a pohodujeme. 

 

Upozornění: za zvířátky půjdeme v 15:30 hodin společně 

Vstupné: dospělí 60,-, děti 50,- Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: především pro rodiny s dětmi do 8 let 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2043&xref=3107033
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Středa 19.9.2018 / KOZÍ SKOTAČENÍ / 16:00 - 17:30 

Chcete pomoct farmáři s péčí o kozí rodinku? Připravíme pro ni krmení a odvedeme naše stádečko 

z pastvy. Podíváme se, jak se kozy dojí, jak vypadá správný chlév a dozvíme se o těchto šikovných 

zvířatech mnoho dalšího.  

Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti 40,- Kč 

Vhodné pro: především rodiny s dětmi 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=categoryevents&id=1&Itemid=1

297  

Sobota 22.9.2018 / HORSEMANSHIP II. / 10:00 - 18:00 

Téma kurzu: Práce ze země - pokračujeme v praxi 
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Seminář začíná v 9:30 hodin prezencí, od 10:00 hodin navazuje přednáška, seminář končí v 18:00 

hodin, popř. později - podle toho, co účastníci a lektor vydrží :) 

Další informace: seminář je benefiční akcí, jejíž výtěžek bude využit ve prospěch zooterapie. Seminář 

probíhá také venku, počasí bývá rozmarné :), proto doporučujeme s sebou oblečení pro případ 

deštivého počasí (pláštěnky, vhodné boty) a brýle, klobouk a opalovací krém pro sluníčkové počasí 

Cena semináře:  750 Kč dospělí, 250 Kč děti a mládež 12 - 18 let pouze v roli diváků 

• platba předem na účet 

Upozornění: 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. 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2189&xref=3107054

0  

Pondělí 24.9.2018 / O JEŽCÍCH / 17:30 - 19:00 

Setkání s hendikepovanými ježky a informacemi o tom, jak a kde ježek žije, proč a jak ježkům 

pomáhat a co udělat, když na podzim najdete malého, nedorostlého ježka a v záchranné stanici 

nebude místo. Ing. Zuzana Pokorná ze záchranné stanice Lesy hl.m. Phy Vám podrobně vysvětlí, jak 

se o takového ježka, aby nezahynul, můžete postarat sami doma – třeba v garáži, ve sklepě či na 

chalupě. 

Lektorka je autorkou metodiky Ježci a držitelka ocenění Život pro ježky 

Vstupné: jednotné 30,- Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: všechny zájemce od 4 let  

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2197&xref=3107055

5  

 

5. - 7. října 2018  
Poj ďte s námi spole čným výpalem oslavit založení spolku KERAMIKUM a 
benefi čně vypálit 200 hrnk ů na 1350 °C 
 
Toulc ův dv ůr, Praha 
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Ohněm spolek pok řtíme 
a vyšleme do sv ěta se všemi 
ideály a vizemi, které chceme 
uskute čnit. Zveme všechny, 
které keramika zajímá k 
osobnímu setkání. 
 
VÝPAL HRNKŮ VE D ŘEVĚ 
"CESTA HRNKU" VÝSTAVA 
BENEFIČNÍ PRODEJ KERAMIKY 
TOČÍ ŘSKÁ DÍLNA 
ČAJOVÁNÍ A BESEDY 
 
Podrobnosti na 
www.keramikum.cz 
 
KERAMIKUM Propojujeme keramiky a uchováváme řemeslo živé. 
 


