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Připravujeme 
 

Farmářský den – 18. dubna 
 

Už se děti těší na jarní farmu s mláďaty?  
Na velikonoční prázdniny opět chystáme 

jednodenní příměstský tábor pro děti od první do 
čtvrté třídy.  

Přijďte nám pomoci postarat se o zvířata na 
farmě i v zookoutku, zahrát si nějaké hry a 
vyrobit si malou dekoraci. Určitě si den na farmě 
společně moc užijeme. 

Přihlášky budou k dispozici od 1. února  zde. 
 
Prázdniny – pobyty a příměstské tábory  
 

Příměstské tábory budou tradičně v duchu farmaření se zvířaty. Připravili jsme pro vás 
pětidenní „Školy malých farmářů“ v rámci celých letních prázdnin. Zajímají vás věkové 
kategorie jednotlivých turnusů? Najdete je už o víkendu zde.  

Pokud máte v plánu přihlásit své dítě na jeden z našich letních farmářských příměstských 
táborů na Toulcově dvoře, zaznamenejte si termín 7. února! Kolem druhé hodiny odpoledne 
se začnou objevovat tábory zde. 

Informace o pobytových táborech a akcích pro dospělé a rodiny s huculskými koníky na 
Vápně (Liberecko) se objeví nejpozději 1. února zde. 

Těšit se můžete na tábory, putování na koních i akce pro rodiče s dětmi. 
 

Zveme vás 
 

Masopust v Toulcově dvoře – sobota 2. března (13:00 – 16:00)  
 

Setkání masek při oslavě konce masopustního období. Představení tradičních masek, 
průvod starou Hostivaří, tanec, scénky, masopustní občerstvení, ocenění zajímavých masek 
z řad návštěvníků. Nebudou chybět dobroty, pivo a zpěv při harmonice.  

 

http://www.toulcuvdvur.cz/categoryevents/
https://www.facebook.com/sdruzenisraz/
http://www.toulcuvdvur.cz/categoryevents/
http://www.toulcuvdvur.cz/categoryevents/prazdninove-akce-s-konmi
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Doporučujeme 
 
Slepičky a kuřátka – středa 27. března (16:00 – 17:30)  
 

Přijďte přivítat první vylíhlá kuřátka!  
Povíme si, jak se dostala na svět a co nám o sobě 

prozradí obyčejné vajíčko. Čeká na vás kraťoučký film 
o líhnutí našich kuřat. Prozkoumáme také běžně 
nepřístupný dvoreček, kde slepičky žijí.  

Na závěr si uděláme pro radost malý výrobek. 
 

Ekotip s pozvánkou 
 

2. února -  Světový den mokřadů 
Svátek budou mít všechny močály, bažiny, slatě, rašeliniště, blata, podmáčené louky, slepá 

ramena, lužní lesy a také náš mokřad na Toulcově dvoře. Na seznamu mokřadů mezinárodního 
významu je zapsáno i 12 českých.  

Význam mají i menší mokřady. Nejen díky velkému počtu živočichů a rostlin, které jsou na 
ně vázány, ale také pro množství vody, kterou dokáží zadržet. Mokřady se významně podílejí 
na koloběhu vody v přírodě, udržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí velkým 
výparem, který spotřebovává většinu tepla ze slunečního záření. Pohlcují nadbytečný oxid 
uhličitý z ovzduší. V době změny klimatu, kdy se u nás střídají sucha a povodně, význam 
mokřadů stále vzrůstá. 

Jak můžeme mokřadům pomoci my?  
Vhodným hospodařením v krajině či vytvořením a údržbou jezírek na svých zahradách. 
Zadržováním vody v krajině při výstavbě rodinných domů a budov vytvořením zasakovacích 
pásů nebo jezírka. Můžete finančně přispět na vykoupení nějakého mokřadu, či zaregistrovat 
malý mokřad na webu www.nasemokrady.cz. 
Chcete se dozvědět více a jít se přímo do mokřadu podívat? 

Přijďte v pondělí 4. února od 16 hodin na exkurzi. Dozvíte se zajímavosti nejen o 
rostlinách a živočiších, které v našem mokřadu rostou a žijí, ale řekneme si také, jak 
důležitou roli hrál mokřad Toulcova dvora při povodních na Botiči v roce 2013. 
Prohlédneme si lužní les kolem Botiče a jednu velice zdařilou, přírodě blízkou revitalizaci 
na Kozinově náměstí. Registrace zde. 

 
 

http://www.nasemokrady.cz/?fbclid=IwAR1bLWDrcrpK64r_l38G46GzNUc9scl1H9kaNQwBGujC-pv_XkrWQTUsIzQ
http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1840&xref=31069352
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Malé zamyšlení nad welfare osvětou 
 

Poslání SRAZu je vychovávat k ochraně a welfare zvířat. Protože potřebujeme hodnotit, jestli 
se nám to daří a naše činnost má opravdu nějaký dopad, udělali jsme v průběhu letních 
farmářských škol podrobné dotazníkové šetření, které jsme následně podrobili přísným 
vědeckým statistickým metodám a teď vyhodnocujeme a analyzuje výstupy. 

Výsledky nám udělaly radost a je z nich jasné, že naše výchovné aktivity mají vliv nejen na 
znalosti dětí o zvířatech, ale rovněž na jejich postoje k welfare a ochraně zvířat. To nás moc 
těší. 

Na druhou stranu nám dotazníky ukázaly něco, s čím jsme nepočítali a co vlastně nebylo 
jejich smyslem. Ale ve své podstatě to má velký význam pro celou společnost a její fungování. 

Děti se dokážou dobře vcítit do zvířat a jejich potřeb, ale v minimální míře berou v potaz jeho 
majitele. Tedy to, že téměř každé domácí zvíře má svého majitele a my se zvířetem nemůžeme 
nakládat a manipulovat bez jeho souhlasu. V praxi to znamená – sice vím, co mohu dát praseti 
k snědku, ale není to moje zvíře a nemám mu bez domluvy s majitelem dávat nic – tohle děti 
vůbec nemají zažité. Stejná paralela je i s prostorem kolem nich – parkem, záhonem, polem. 

Už malé děti na pískovišti učíme, že když si chtějí hrát s cizí lopatičkou, musí si nejprve 
vyžádat souhlas jejího vlastníka. Tak proč to nefunguje u přírodního prostředí nebo u zvířat? 

Pokud otrhám v ulici růže, které jsem nesázel a nestaral se o ně, pokud nakrmím v ohradě 
ovce, o které denně nepečuji, je něco špatně. I když si to určitě odůvodním. Růže by stejně 
odkvetly a ovce přece tak smutně 
koukaly. Jenže – i lidé, kteří přijdou po 
nás, by rádi přivoněli ke kvetoucí růži. 
Majitel nechce, aby jeho ovce žraly 
z rukou někoho cizího, protože mu je 
stejným způsobem někdo před lety 
otrávil. 

Asi se na nás všech trochu projevuje 
50 let socialismu a výchovy „všechno 
patří všem“. Každý z nás by měl 
přehodnotil svoje postoje a přizpůsobil 
tomu svoje chování. Pak teprve 
nastane šance, že se odpovědný přístup 
bude přenášet z dospělých i na děti.  
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5. února vstupujeme do roku zemského vepře 
Čínský horoskop na rok 2019 předpovídá bohatství a štěstí, vlnu radosti, přátelství a lásky 

pro všechna znamení čínského zvěrokruhu.  
Podle čínské astrologie byste se tedy neměli bát navazovat nové kontakty, neboť se vám v 

roce 2019 mohou hodit jak v pracovní, tak osobní oblasti.  
Poslední dobrou zprávou je, že čínský horoskop na rok 2019 předpovídá víceméně šťastný 

a pohodový rok téměř pro všechna znamení zvěrokruhu. Vepř je totiž pozitivní, činorodé a 
aktivní znamení zvěrokruhu, a tak na sebe v roce 2019 přitáhne úspěch téměř v každé oblasti 
života. Ať se vám daří. 
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