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Leden 2021 
 

Z obsahu – koňské semináře – akce na farmě – minimalizace – teplotní komfort zvířat – nekrmit –   

ohlédnutí za rokem 2020 
 

Připravujeme  
 

Semináře s koňskou tématikou 
 

I v tomto roce jsme pro zájemce o 

veterinární problematiku, přirozenou 

komunikaci s koňmi a jezdectví 

připravili celou řadu seminářů. 

Budeme dělat všechno pro to, aby se 

mohly uskutečnit tak, jak jste bývali 

zvyklí – tváří v tvář a především 

prakticky. 

Už teď najdete nabídku seminářů zde. 

Můžete si s dostatečným předstihem 

vybrat ten správný právě pro vás. 

Těšíme se na všechny zájemce o 

vzdělávání v koňovědě. 

 

Doporučujeme 
 

Osvětové akce na farmě 
 

Protože jsme zase zpátky v systému PES 5, 

neodvažujeme se plánovat termín akcí příliš 

dopředu. Máme pro vás připravených pro rok 2021 

minimálně 10 akcí a začneme je pořádat hned, jak to 

bude možné. 

Těšit se můžete na akce o slepičkách a kuřatech, na 

stříhání oveček i povídání spojené s péčí o králíky. 

Samozřejmě nezůstaneme dlužni nic ani ostatním 

zvířatům z farmy a zookoutku. 

Pokud vás akce zajímají, koukněte občas na náš 

web s akcemi, nebo na SRAZový facebook. Tady 

najdete novinky z farmy, aby vám nic neuteklo. 

Budeme se těšit na setkání. 

  

Zveme vás 
 

Jak se zbavovat věcí a minimalizovat je – online webinář – 13. ledna od 18 hodin  
 

Chcete začít s úklidem a minimalismem a nevíte jak. Jde to a dokonce i s dětmi. Zkuste 

následující webinář. 
 

https://www.toulcuvdvur.cz/td-akce?tags%5B0%5D=67&_submit=&do=eventsFilter-submit
https://www.toulcuvdvur.cz/td-akce?tags%5B0%5D=6&_submit=&do=eventsFilter-submit
https://www.facebook.com/sdruzenisraz/events/admin/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_admin_bar%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22page_id%5C%22%3A501663293214727%7D%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D.
https://www.facebook.com/Farma-Sdru%C5%BEen%C3%AD-SRAZ-178139975676609
https://zijememinimalismem.cz/webinare/
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Welfare osvěta 
 

Není těm zvířatům zima? 
 

Zimní počasí nutí nás, lidi, navléknout se do několika vrstev oblečení a obout teplé boty. 

Zvířata ale vnímají odlišně než my - a hlavně každé jinak. 

Zatímco si váš tropický plaz užívá vyhřátého terária, dojnice nejvíc ocení teploty kolem 

nuly. Ani koně netouží po vytopených stájích, a dokud neuhodí tuhé mrazy, je jim na 

pastvině dobře i bez deky. 

Co kravám i koním vadí, je však letní vedro, ať už v dusné stáji nebo ve výběhu beze stínu. 

Vysoké teploty špatně snáší i psi. Bohužel se najdou majitelé, kteří svého zdravého psíka 

s příchodem zimy navlečou do obleku s kapucí, ale v létě ho nechají během nákupu dlouho 

čekat na rozpáleném chodníku, případně v horkém autě. 

Optimální teplota je ale jen jeden z příkladů, na kterém je vidět, že potřeby zvířat nelze 

vždy odhadnout podle těch našich. Máme se zvířaty mnoho společného, avšak co jednomu 

nevadí, druhému může vážně uškodit. Vzpomeňme na to třeba ve chvíli, až budeme 

odolávat pokušení podělit se s mazlíčkem o narozeninový dort. 
 

Ekotip 
 

Míra blahobytu přináší problémy i volně žijícím zvířatům 
 

V minulých stoletích byly běžnou součástí života hladomory. Ať již hladomory z neúrody, 

kdy za panování Marie Terezie (1771 – 1772) v Čechách zemřela více než desetina obyvatel 

a v celé monarchii více než milión lidí, v důsledku politických vlivů (ve 30. letech za 

Stalinovy vlády, Čína v letech 1958–1961, kdy následkem politiky Mao Ce-Tunga zemřelo 

hlady nejméně 30 milionů lidí), nebo jako následek sopečné činnosti a klimatických obtíží 

(výbuch sopky Laki 1783 na Islandu  - zahynula 1/5 Islandské populace). 

Dnes se potýkáme s úplně opačnými problémem v podobě plýtvání s potravinami. 30 – 

50% všeho jídla, které se na světě vyprodukuje, skončí v popelnici. Jde přibližně o 1,2 a 2 

miliard tun potravin ročně. A celých 30 % plodin se ani nesklidí, protože nesplňují přísné 

podmínky na odpovídající vzhled. 

Nadbytek potravin na stolech 

vede k tomu, že lidé tyto 

přebytky nosí zvířatům a krmí je. 

Překvapivě se nejedná jen o 

domácí zvířata, lidé nosí svoje 

zbytky vodním ptákům, ale i do 

krmelců v lesích. 

Zvířatům hrozí následkem 

nevhodného krmiva smrt, to si 

ale většina lidí neuvědomuje. 

Nakupujme jenom tolik jídla, 

kolik reálně sníme. A hlavně – 

nekrmte žádná zvířata, vašim 

dětem taky cizí lidé jídlo 

nedávají! 
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SRAZové ohlédnutí za rokem 2020 
 

 

Sára se stala hiporehabilitačním koněm roku 2020 
 

  
 

Na farmě jsme odchovali více než 200 mláďat 
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Příměstské i běžné tábory s námi prožilo více než 250 dětí 

 

Děkujeme, že jste byli s námi na akcích, seminářích či přispěli darem na naše zvířata. 

 

Těšíme se, co nám přinese rok 2021  

 

 

 

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

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


