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Duben 2022 
 

Z obsahu – rozloučení se Sárou - Ukliďme Česko – Den Země - křtiny mláďat – RSD peří – mykorhíza – 

- agility závody  

 

Opustila nás dlouholetá členka našeho koňského týmu 

– Sára 
 

Sára se narodila v roce 1998.  

Krásná tmavá hnědka s výraznou hlavou a jiskrou v oku 

přišla do SRAZu v roce 2005. Měla ráda rychlost a za 

mlada občas přehazovala svého jezdce přes hlavu.  

Byla skvělou společnicí při putováních a výbornou 

učitelkou v jezdecké škole.  

V rámci hipoterapie se dopracovala až na TOP "mimi 

koně“ pro ranou péči. V roce 2020 byla zaslouženě 

zvolena koněm roku České hiporehabilitační společnosti. 

O rok později se zúčastnila Evropské konference 

hiporehabilitace v Praze jako zástupce huculského 

plemene. 

Velké poděkování Sáro, že jsi s námi byla a za všechnu 

tu skvělou práci, co jsi odvedla. Zůstaneš v našich srdcích 

a vzpomínkách. 
 

Zveme vás 
 

Ukliďme Česko – sobota 2. dubna (10 – 17 hod) 
 

Ukliďme společně okolí Toulcova dvora!  

Aby příroda mohla po zimě začít pučet a růst, potřebuje prostor. Přes ležící odpadky se stěží 

prorůstá.  

S pomocí dobrovolníků (vítáni jsou jednotlivci i rodiny s dětmi) plánujeme uklidit nejbližší 

okolí našeho areálu - zaměříme se na meandry Botiče a další veřejná prostranství.  

Čím více lidí dorazí, tím 

větší prostor se nám podaří 

uklidit. Pojďte se zapojit a 

přispět ke zvelebení míst, 

která máme rádi.  

Na ty, kteří se nenechají 

odradit počasím a pracovní 

sobotou čeká v 16 hodin 

připravený společný oheň 

s možností opéci si první 

jarní buřtík nebo jablko. 

Více informací zde. 

 

 
 
 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/uklidme-spolecne-okoli-toulcova-dvora-1
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Nenechte si ujít 
 

Den Země – sobota 23. dubna – začínáme za 5 minut 12 
 

Letošní Den Země bude zaměřen na 

přírodní zákoutí a biotopy nejen 

Toulcova dvora. Můžete se těšit na různá 

stanoviště a dílničky. Součástí programu 

bude vernisáž výstavy kreseb krajiny 

Ladislava Hojného Tady tudy krajinou, 

komentovaná vycházka o planých 

rostlinách k jídlu a slavnostní otevření 

nové naučné stezky. 

Pochutnáte si na benefičních moštech, 

děti potěší pohádka od Dřevěného 

divadla a dospělé koncert skupiny 

Mateřská.com. Přijďte s námi oslavit 

Den Země. Více informací zde. 
 

Připravujeme pro vás 
 

Křtiny mláďat – sobota 14. května (14 – 17 hod) 
 

Na sobotu jsme připravili křtiny letošních mláďat. Těšit se můžete na jehňátka, kuřátka, malé 

králíčky i telátko. Pro všechny účastníky je připraven malý dárek a drobná dílnička. U toho 

rozhodně nemůžete chybět  

Součástí akce bude i prodejní výstava obrazů Dagmar Šimkové. Dagmar vystudovala SOŠV, 

studovala u akad. malíře M. Kesla a u sochaře prof. Duška. Nynější tvorba v surrealistickém 

pojetí je zaměřená na pomoc floře a fauně. 

Přihlášky a více informací zde. 
 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/den-zeme-2
hhttps://www.toulcuvdvur.cz/akce/krtiny-mladat-2
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Welfare osvěta 
 

RDS peří 
 

Duben - to už mnoho z nás myslí na letní 

dovolenou, spřádá plány a někteří pořizují 

výbavu. Pokud přemýšlíte zakoupení 

péřového spacáku nebo bundy, je na místě 

uvažovat i o původu hřejivé výplně.  

Namísto zažité představy kachen na 

rybníce žijí tito ptáci běžně v přeplněných 

halách podobně jako slepice. Potřeby 

zvířat jsou řešeny daleko za ekonomickou 

efektivitou.  

První vlaštovkou hlásající snahu o změnu 

je certifikace RDS (Responsible Down 

Standard), která má být udělována 

zodpovědným farmám. Produkty, které se 

jí pyšní, jsou k dostání i v Česku.  

Chovatelé ucházející se o základní stupeň značky musí doložit, že z kachen a hus nebylo peří 

škubáno zaživa. Není to úplně častá praktika, ale její případy byly odhaleny i v Evropě. Dále je 

zapovězen násilný výkrm. Tato krutá metoda je spojena především s produkcí kachních jater 

zvaných foie-gras. RDS myslí i na podmínky při porážce a certifikována tak musí být i jatka. 

Ačkoliv je nutné ocenit, že se díky značce začíná o původu peří hovořit, její podmínky ochrany 

ptáků nejsou příliš ambiciózní. Alternativním řešením, kterým ochráníme drůbež i životní 

prostředí, může být třeba bunda s umělou výplní, kterou jsme sehnali z druhé ruky.   

   

Ekotip 
 

Podpora rostlin - mykorhiza 
 

Někteří z nás si matně pamatuje ze školy, 

že mykorhíza je o soužití rostlin a hub. 

Jedná se nejen o věc zajímavou, ale 

především příklad skvěle fungující 

symbiózy. 

Vlákna mykorhizních hub buď napevno 

srůstají s kořeny rostlin, nebo je obalují a 

pak pomáhají vstřebávat vodu i živiny 

z půdy. V lesích tvoří kořeny stromů a 

vlákna hub hustou síť, která propojuje celý 

les, přenáší živiny i informace. Některé 

rostliny, například orchideje, bez pomoci 

hub nedokážou ani vyklíčit. 

Podobné sítě mohou existovat i na zahradách. Leckde už mykorhizní houby jsou, spousta 

z nich je nenápadných, dokonce ani nemusí tvořit plodnice. Jinde je můžeme doplnit, bude to 

pro zahrádku prospěšné. Houby podpoří výživu rostlin, jejich odolnost proti suchu i chorobám. 

Jen pozor - klasické zahrádkaření s použitím umělých hnojiv houbám příliš nesvědčí. 
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Střípky od nás 
 

Agility dvojzkoušky  - 9. dubna 2022 
 

Již poněkolikáté se na jízdárně Toulcova dvora budou konat závody agility. Pejsci se 

představí v několika kategoriích, podle pokročilosti od nejjednodušších překážek kategorie 

nula v ranních hodinách po nejtěžší kategorii 3 během odpoledne.  

Každý tým pak poběží celkem dva parkury agility, kde se bude snažit předvést co nejlepší 

souhru psovoda a psa a překonat danou dráhu co nejrychleji a bez chyb.  

Přijďte se podívat, jak jsou rychlí a přesní, vstup je pro diváky zdarma.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky do 25. dne daného 

měsíce na mail: skoupa@toulcuvdvur.cz s označením „Zpravodaj“. 


