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Z obsahu – farma citycamp – zdravý chov koní – mloci – nábytková banka – novinky z farmy  

 

Situace v celém světě je vyhrocená a většina z nás s obavami očekává vývoj věcí příštích. 

Toulcův dvůr je především vzdělávací institucí, přicházejí k nám děti a dospělí všech 

národností. Ztotožňujeme se s přístupem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

v názoru, že stejně jako do škol válečné nepřátelství nepatří, nepatří ani k nám. 

Prioritou v nadcházejících dnech bude zvládat každodenní emoce, zapojit se osobně do 

pomoci, připravit se v rámci organizace na dlouhodobou pomoc formou, kterou umíme a 

máme s ní zkušenosti. 
 

Zveme vás 
 

Farma citycamp (29. 8. – 31. 8. 2022) 
 

Máte děti 12-15 let, Toulcák a zvířata vás 

pořád baví, ale všechny tábory jsou jen pro 

menší děti? Zkuste tuhle letošní novinku!  

Program o zvířatech i o nás samotných, 

chovatelství i hry. Prostě to, co máte u nás rádi, 

ušité na míru těm nejstarším! Přihlášky a více 

informací zde. 

 
 

Připravujeme pro vás 
 

Zdravý chov koní s MVDr. D. Švehlovou (30. dubna – 1. května) 
 

Dvoudenní praktický seminář pro každého majitele a ustajovatele koní, na kterém se 

seznámíte s potřebnými základy zdravého chovu – od krmení, přes ustájení až po potřebné 

preventivní úkony. V sobotu se budeme věnovat výživě a zoohygieně v chovu, v neděli se 

zaměříme na veterinární prevenci s větším důrazem na parazitologii. 

Přihlášky a více informací zde. 
 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/farma-citycamp
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/zdravy-chov-koni-s-mvdr-dominikou-svehlovou
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Welfare osvěta 
 

Jarní welfare – pozor na mloka 
 

Mlok skvrnitý patří mezi naše silně 

ohrožené druhy a v mnoha ohledech je to 

živočich opravdu pozoruhodný. Jedná se 

o ocasatého obojživelníka, který svým 

zbarvením varuje případného predátora 

před svou účinnou chemickou zbraní - 

toxiny, jež produkuje v kožních žlázách. 

Proto před nepřáteli nikdy prchat nemusel 

a je charakteristický svým pomalým 

pohybem. Po dlouhá tisíciletí si to mohl 

dovolit, ale na silnicích a lesních cestách 

je to handicap opravdu fatální.  

Problém nastává zejména v prvních 

jarních měsících. Mloci většinu roku tráví 

ve vlhčím prostředí hlavně v lesích, na 

vodu nejsou přímo vázáni. Po páření 

koncem léta se vajíčka vyvíjejí v kloace 

samice až do následujícího jara. Právě 

v tomto období samice vyhledává vodní 

prostředí a částečně vyvinuté larvy klade 

do čistých vod potoků, studánek či tůněk.  

Protože jarní tahy nebývají tak 

hromadné jako u jiných druhů 

obojživelníků, neprobíhají ani na jediné 

místo, ani ve stejnou dobu, nelze úplně 

snadno mloky účinně chránit pomocí 

přechodů nebo přenášení přes 

komunikace jako třeba žáby. Mloci patří mezi dlouhověká zvířata a oproti ostatním druhům 

obojživelníků neprodukují tisíce vajíček, ale samice se snaží úspěšnost přežití menšího počtu 

potomků zvýšit ochranou malých larev ve svém těle. Usmrcení jedné samice na cestě za 

kladením larev je proto pro populaci velmi citelnou ztrátou. 

Až se budete na místech výskytu mloků na jaře pohybovat třeba na kole nebo i v autě, 

dávejte, prosím, pozor na černožluté zbarvení mloků a důsledně se jim vyhýbejte. Prokážete 

tím naší přírodě neocenitelnou službu.    
 

Ekotip 
 

Roční fungování nábytkové banky 
 

Nábytková banka sídlí na pomezí městských částí Praha-Libuš a Praha-Kunratice. Lidé nebo 

firmy sem mohou přivézt použitý nábytek a spotřebiče, které už nechtějí, nebo pro ně nemají 

využití. Do banky je možné věnovat i nábytek s drobnými vadami, které lze opravit. Právě k 

tomu slouží plně vybavená truhlářská dílna, která je umístěna přímo v areálu nábytkové banky.  
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Všechny věci jsou následně 

na základě spolupráce se 

sociálními službami a 

sociálními odbory městských 

částí distribuovány lidem v 

nouzi na území hlavního 

města Prahy. 

Do budoucna chce 

Nábytková banka zefektivnit 

a zjednodušit a zrychlit celý 

proces od příjmu nábytku po 

jeho doručení potřebným. 

Více informací a otevírací 

doba zde. 

 

 

Střípky od nás 
 

Novinky z farmy 

 

Jahoda už porodila a na farmě je nový kluk. Do péče se zapojila i Jitka a malý býček je tak 

pod trvalým dohledem dvou našich rohatých princezen. A to je ještě bezpečnější, než kdyby ho 

střežil drak. Teď mu vybíráme vhodné jméno, začínající písmenem L. 

Narodila se jehňátka, v současnosti jich je 5, ale ještě se bude bahnit Čertice a tak se stádečko 

možná ještě trochu rozroste.  

V králíkárně jsou i první králíčci, začaly snášet kachny i husy. Slepičí vejce jdou zítra do 

líhně a tak za 3 týdny uvidíme, jaká drobotina nám z nich vyskáče. 

 

https://nabytkovka.cz/
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Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky do 25. dne daného 

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


