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Květen 2022 
 

Z obsahu – křtiny mláďat – rozcvička pro koně – žabí kvákání – výstava Tady tudy krajinou – ptáčata – 

vychytávky na energie  
 

Zveme 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. 
 

 

Připravujeme pro vás 
 

Rozcvička pro koně s Dominikou Kellerovou – sobota 11. června (9 – 17 hod) 
 

Chcete zlepšit rovnováhy, symetrie a ohebnosti koní? Přijďte se seznámit s vhodnými cviky  

a protahováním. 

Na semináři se seznámíme s biomechanikou pohybu, s každodenní rutinou ovlivňující 

fyzické zdraví koně a s nejčastějšími fakty a mýty o protahování koní ze země.  

V praktické části si pak názorně předvedeme a naučíme se cviky vhodné pro každodenní 

péči. Přihlášky a více informací zde. 
 

 

hhttps://www.toulcuvdvur.cz/akce/krtiny-mladat-2
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/rozcvicka-pro-kone-s-dominikou-kellerovou
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Nenechte si ujít 
 

Žabí kvákání – středa 4. dubna – 17:00 – 18:30 
 

Přijďte s námi zažít žabí koncert 

naživo. Zveme vás na návštěvu 

mokřadu, kde by koncertovat (kvákat) 

měli skokani skřehotaví, štíhlí, zelení, 

ropucha obecná a kuňka ohnivá.  

Naším průvodcem bude RNDr. Martin 

Šander, PhD,  z Polabského muzea 

HERPETA, který přiveze i živé 

zástupce. 

Akce bude celá venku a bude se konat 

i za deště. Proto bude dobré mít s sebou 

pláštěnku. 

Více informací a přihlášku najdete 

zde. 
 

Výstava obrazů Tady tudy krajinou – do 4. května 

 

Zveme vás na výstavu kreseb krajiny akademického malíře Ladislava Hojného. 

 Ladislav Hojný je český akademický malíř, ilustrátor, grafik a typograf a v současné době 

především vlastivědný vycházkář ve výslužbě. Do prostoru středověkého Špýcharu přináší 

prostřednictvím svých mnoha děl výjevy z české krajiny a českých vesniček, propojené 

nadsázkou se svými postřehy a komentáři. Přijďte se podívat a načerpat inspiraci kam zamířit 

příště… tady tudy krajinou… 

 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/zabi-kvakani-v-toulcove-dvore-3
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Welfare osvěta 
 

Kdepak ty ptáčku hnízdo máš… 
 

Na jaře se vše živé rozmnožuje. Asi 

nejnápadnější je v tuto dobu zpěv a 

hnízdění ptáků.  

Občas se stane, že nalezneme 

neopeřené ptáče mimo hnízdo. Ptačí 

rodiče se o mládě mimo hnízdo 

nepostarají, zajímá je pouze obsah 

hnízda. Vypadlé mládě na zemi 

přehlížejí a nejeví o ně žádný zájem. 

Základní pomoc je vrátit ptáče co 

nejrychleji zpět. Není nutné brát si 

rukavice. Ptáci k identifikaci svých 

mláďat používají výhradně zrak a sluch 

a nevadí, že na ptáče saháme. Pokud hnízdo nenajdeme, musíme ptáčeti pomoci sami. První 

pomoc je v udržení teploty, je třeba mládě zahřívat. Ostatní je dobré domlouvat se záchranou 

stanicí.   

Pokud najdete ptáče, které už je opeřené a dokonce před vámi utíká, nebude to bezdomovec 

z hnízda vypadlý. Některé druhy - například kos - opouštějí hnízdo dřív, než začnou létat. Pár 

prvních dní se skrývají v trávě a nízkých keřících. Rodiče tato mláďata dál krmí a chrání a na 

přiblížení k mláděti reagují hlasitým křikem a poletováním okolo. Tato ptáčata neodnášíme, 

pouze je můžeme odehnat z otevřené plochy do blízkého keře.  

Nejste-li si jistí, zda ptáče nějakou pomoc potřebuje, volejte odborníky v záchranné stanici a 

situaci jim popište. Zbytečné zásahy do života zvířat užitek nepřinesou. Na druhou stranu, 

pokud by jednoduchá akce pomohla, je zbytečné nechat na zemi umírat živého tvora. 

   

Ekotip 
 

Vychytávky na energie 
 

Ceny energií vyletěly nahoru, někteří dodavatelé krachují a více než kdy jindy je potřeba 

zamyslet se nad tím, jakým způsobem se dá elektřinou či plynem šetřit. Stačí dodržovat 

několik jednoduchých zásad a vaše rodina ušetří. 

Netopte víc, než potřebujete 

Snížení pokojové teploty o 1 °C ušetří až 6 % energie na vytápění. Ideální teplotu vnímáme 

každý jinak, ale není problém mít v obývacím pokoji 19–20 °C a v ložnici 17–18 °C. Přesto 

mnoho domácností topí i na víc než 25 °C. Je mnohem levnější vzít si doma mikinu nebo 

svetr, než vytápět byt na teplotu, na kterou jsme zvyklí v létě. 

Chladnička má být umístěna v chladu 

Pokud je chladnička nebo mraznička umístěna vedle tepelného zdroje (radiátoru, sporáku, 

myčky nádobí či pračky), spotřebuje více elektřiny na chlazení. Je proto potřeba ji umístit 

daleko od tepelného zdroje, nebo mezi něj a chladničku dát izolaci. Každý stupeň Celsia v 

okolním prostředí navíc znamená zvýšení spotřeby zhruba o 4 %. 
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Vaši spojenci – poklička a papiňák 

Mohlo by se zdát, že jde o drobnost, ale vaření v otevřených 

nádobách bez pokličky je na spotřebu energie náročnější o 150 –

300 %. Navíc trvá podstatně déle. Tlakový hrnec se pak vyplácí 

zejména při přípravě omáček a polévek – opět dosahujeme úspory 

energie i kratší doby vaření. 

Vypínejte počítač 

Ačkoliv na počítači zrovna nepracujete, stále spotřebovává až 70 % energie. Takže i během 

přestávky je lepší ho vypnout nebo převést do režimu spánku (ten se liší od tzv. úsporného 

režimu – v něm počítač dále spotřebovává elektřinu, i když méně než v běžném provozu). 

 

Střípky od nás 
 

Jaro je v plném proudu, všechno kvete… 

A pro nás čas běží tempem závratným. Připravujeme semináře, učíme, vedeme kroužky,  

začínáme intenzivně připravovat léto. 

Je na co se těšit. Programy akcí se vynořují z hlubin obecného zaměření, dostávají konkrétní 

obrysy, herní plány a pomůcky. Oprašujeme uložené kostýmy, hledáme zapomenuté kostky a 

vypracovaná pravidla. Pokud toho chcete být součástí, pár volných míst na jednotlivých akcích 

ještě nejdete ZDE. Chystáme se na křtiny mláďat, vybíráme nejhezčí jména. 

Snažíme se i pomáhat tam, kde to jde. Do chovatelských kroužků jsme přibrali pár 

ukrajinských dětí, pořádáme sbírky, budeme připravovat příměstský tábor. Každý z nás může 

udělat něco pro to, aby byl svět o kousek lepším místem k životu. 

 

 
 

https://www.toulcuvdvur.cz/td-akce?tags%5B0%5D=67&categories%5B0%5D=82
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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“. 


