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Z obsahu – kravičky a telátky – příměstské tábory – léto s koňmi – zimní ekotip – africký mor prasat – 
doplnění vitamínů 
 
Zveme vás  
 

Kravička a telátka – středa 15. ledna (16:00-17:30) 
 

Jste zvědaví, jak se bude jmenovat naše malá jalovička, která se nám nedávno narodila? 
Přijďte na její křtiny a budete první, kdo se to dozví! Kromě návštěvy našeho tříčlenného 
stáda prozkoumáte, kde krávy tráví noc, čím se krmí a co všechno dalšího potřebují nejen 
k životu, ale i ke spokojenosti. Navíc budete mít možnost podílet se na přípravě jejich 
večeře a otestovat svojí zručnost na dojícím trenažeru. 

Více informací a přihlášení zde. 
 

 
 

 
Připravujeme 
 

 Příměstské tábory 2020  
 

Zahájili jsme přípravu farmářských příměstských 
táborů.  

Na webu je najdete od 13. 2.2020, ale budou jen pro 
informaci zájemců, bez možnosti registrace.  

Můžete se podívat na to, pro které věkové kategorie 
jsou jednotlivé termíny určeny a rozmyslet se, na který 
tábor byste chtěli. 

Vlastní registrace se spustí až 5. 3. 2020 od 12:00. 
 

 
 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/kravicky-a-telatka
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Doporučujeme 
 
Letní akce s koňmi a na koních 
 

Součástí naší práce v zimních měsících je příprava léta. Jako jiné roky jsme i letos 
naplánovali tábory a putování na koních. Pokud se některé budete chtít zúčastnit, najdete je 
na webu od 15. ledna. Tak si datum hlídejte, ať vám akce, kterou máte rádi, neuteče. 

Těšíme se na vás. 
 

Zimní ekotip 
 

 Super rychlé lyžařské vosky  
 

Pokud patříte k milovníkům 
zimních radovánek a zejména 
běžek, jistě jste zaznamenali 
novinku posledních let – lyžařské 
vosky s obsahem fluoru. Výrobci je 
označují různými názvy, jejich 
kouzlo spočívá v obsahu PFC – 
polyfluorkarbonů, které vzhledem 
ke své nesmáčivosti a nízkému 
tření umožňují enormní rychlost. 

 PFC látky se šíří životním 
prostředím, byly objeveny už i na 
Antarktidě.  

Jsou velmi špatně rozložitelné a 
kumulují se v organismech. Lyžařským servismanům byly v krvi naměřeny mnohanásobně 
větší hodnoty než běžné populaci. 

Polyfluorkarbony jsou součástí potravního řetězce, vyšší rizika hrozí samozřejmě 
organismům, které jsou v řetězci nejvýše. PFC jsou dávány do souvislosti s řadou 
zdravotních ohrožení. Mají vliv na imunitu, zhoršují plodnost, patří ke karcinogenům.  

Kromě poškozování životního prostředí při vlastní výrobě lidé nevědomky vnáší PFC 
přímo do nejcennějších přírodních lokalit na skluznici. To potvrdil výzkum půdních 
organizmů v okolí sjezdovek.  

Výrobci si složení vosků přísně střeží, takže těžko v obchodě vybírat. Rozhodně je dobré 
se vyhnout všemu, co má v názvu „fluoro“, případně velké F. Je dobré zvážit, jestli nutně 
potřebujeme na každém výletě nebo sjezdu být nejrychlejší.  

Už se dají i v ČR koupit vosky, které tvrdí, že jsou ekologicky šetrné, ale žádné výzkumy 
na toto téma jsme nenašli. 

Řešením jsou i běžky se stoupacími pásy, které se dnes vyrábějí v mnoha provedeních. 
Na nich ale bohužel nejrychlejší nebudete. 
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Welfare osvěta 
 

Vepřové maso  
 

 Určitě jste zaznamenali v obchodech vyšší ceny vepřového masa a možná vás napadlo, 
že se jedná důsledek zlepšování chovatelských podmínek pro zvířata. 

Pravda je však jiná, méně příznivá. Navíc asi nikdo nedokáže odhadnout globální 
důsledky současného stavu, který se jmenuje africký mor prasat. 

Toto silně infekční onemocnění napadá prasata - ať již volně žijící nebo chovaná lidmi – 
a vyznačuje se až 100% mortalitou. V České republice bylo před rokem zaznamenáno 
ohnisko nákazy ve Zlínském okrese. Nyní se u nás neobjevuje, ale naši sousedé (Polsko a 
Slovensko) s jeho výskytem v současnosti bojují. 

Obrovskou epidemii řeší Čína, která přiznává 500 miliónů uhynulých zvířat. Čína je 
zároveň nejvyšším spotřebitelem vepřového masa, jeho nedostatek se snaží dotovat 
dovozem z USA. Ten již nepostačuje a tak se dohodla i se státy EU na nákupu přebytků 
z jejich chovů. Jaký bude další vývoj těžko odhadovat. 

Všechny velkochovy jsou z hlediska jakýchkoli nákaz problematické. Pokud v jednom 
prostoru máte 5 tisíc zvířat a infekce se tam dostane, těžko zabráníte přenosu a je 
pravděpodobné, že přijdete o celý chov. 

Malé chovy jsou zase více ohroženy zvnějšku – jsou obvykle méně chráněny před cizími 
osobami a třeba i zvířaty, tak hrozí vyšší riziko zavlečení nákazy. Případné úhyny jsou ale 
nižší. 

Já za lepší variantu považuji menší chovy s dobrými podmínkami pro zvířata, ale dávající 
možnost vhodných preventivních zooveterinárních opatření.  

 
Jednou ze zásad welfare chovu zvířat je prevence nemocí. Pokud byste v Toulcově dvoře 

někdy narazili na zavřenou farmu, je to právě z tohoto důvodu. Zdraví zvířat je pro nás 
priorita. 
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Leden je nejchladnější měsíc v roce 

Je zároveň měsícem, kdy nám docházejí zásoby vitamínů v těle. Jak je doplňovat co 
možná nejpřirozenějším způsobem?  

Buďte hodně venku, především když svítí slunce – trochu tím doplníte chybějící vitamín 
D. Pijte šípkový čaj a jezte kysané zelí, ideálně vše z domácích zdrojů, abyste měli přísun 
vitamínu C. Pokud jste na podzim nesbírali šípky ani nenakládali zelí, nezoufejte, nic není 
ztraceno. 

Zařaďte do jídelníčku více brambor a zkuste si napěstovat řeřichu. Při výsevu si vystačíte 
s miskou či nějakým polystyrenovým nebo plastovým táckem a vatou nebo papírovými 
utěrkami či ubrousky. Tento podklad složte do misky a vydatně zalijte vodou, až se voda 
vsákne, hustě vysejte řeřichu.  

Podklad udržujeme stále vlhký, semena nesmí v žádném případě zaschnout. Při teplotě 
nad dvacet stupňů spolehlivě vyklíčí do druhého dne. Nenecháme přeschnout ani naklíčené 
rostliny. Sklízet můžete za pět až šest dnů. Lístky odstříhávejte i s částí stonku a čerstvé 
použijte v kuchyni. 

 
 
 
 
 
 
Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky vždy do 25. dne 
daného měsíce na mail: skoupa@toulcuvdvur.cz s označením „Zpravodaj“. 

 

https://www.zesemen.cz/272-nuzky

