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Září 2022 
 

Z obsahu – loučení s prázdninami – Den zvířat – pastevečtí psi – swap – střípky ze SRAZu 

 

Nenechte si ujít 
 

Loučení s prázdninami – středa 31. srpna  

(15:00 – 18:00) 
 

Prázdniny jsou u konce, pojďme si užít poslední 

akci. 

Připravili jsme pro vás hledačky, šifry a hádanky, 

které rozehřejí vaše mozkové závity na maximum. 

Ve škole vás pak již nic nepřekvapí. Ani mladší 

děti nepřijdou zkrátka, úkoly čekají i na ně.  

Pro úspěšně řešitele jsou připraveny drobné ceny. 

Děti i dospělí, kteří mají rádi hudbu, se mohou 

těšit na koncert Rubinetu. Hrát se začíná od 17 

hodin. Více zde 

 
 

Zveme vás 
 

Den zvířat na téma „Kde bychom byli bez zvířat“ – úterý 4. října (14:30 – 18:00) 
 

Bez zvířat bychom přišli nejen o spoustu potravin! Jejich nenahraditelnou pomoc v historii i 

současnosti si často už ani neuvědomujeme. A někdy zapomínáme i na to, co bychom my, lidé, 

měli poskytovat domácím zvířatům. 

V areálu bude připraveno několik stanovišť s aktivitami pro nejmenší i větší děti, kde se 

dozvíte víc o známých i méně známých službách, které pro nás zvířata dělají. 

 Doprovodný program obstarají cizí i místní hosté z řad lidí i zvířat – těšit se můžete nejen na 

stříhání ovcí, ale i ukázku práce policejních koní. 

 
 
 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/louceni-s-prazdninami-2
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Agility závody na Toulcově dvoře – sobota 10. září 
 

Na jízdárně Toulcova dvora proběhnou v září opět agility závody. 

 Na programu je od 8 hodin III. Mistrovství ČR Kooikerhondje. Jedná se o plemeno 

Holandského kachního psa, který se v ČR těší narůstající oblibě.  

Od 11 hodin pak proběhnou zkouškové běhy podle výkonnostních kategorií pro všechna 

plemena.  

Diváci jsou vítáni a neplatí žádné vstupné. 
 

Welfare osvěta 
 

V Čechách přibývají vlci a s nimi i pastevečtí psi 
 

V českých lesích přibylo výrazně predátorů v podobě vlků. V lokalitách s jejich výskytem je 

nutné zabezpečit hospodářská zvířata, aby byla před vlky chráněna. Nejefektivnější ochranu 

poskytují pastevečtí psi, kterých proto zcela logicky přibylo. I když na první pohled vypadají 

dobromyslně, nejsou to žádní mazlíčci. Ačkoli tak nevypadají, jsou velmi hbití a velice rychlí. 

Střeží stáda 24 hodin denně bez ohledu na počasí. Jsou aktivní hlavně od večera do rána, přes 

den většinou pospávají někde ve stínu tak, aby měli stádo na dohled. 

Jak se chovat, když se vypravíte do míst, kde stáda hlídají pastevečtí psi? Dodržujte několik 

zásad, aby vás psi nepovažovali za ohrožení jejich svěřeného stáda. 

 Pokud je to možné pastvinám se psy se vyhněte. 

 Pokud není možné jít jinudy, udržujte odstup, nechoďte těsně u ohrady. 

 Nedrážděte psy a nesnažte se s nimi komunikovat. 
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 Rozhodně nevstupujte do ohrad. 

 Pokud máte s sebou psa, musíte ho mít pod kontrolou a na vodítku. Nenechejte ho 

vběhnout do ohrady, i kdyby to byla čivava s červenou mašličkou. Pes je v očích 

pasteveckého psa ohrožením pro stádo. Pastevečtí psi šarvátky s jinými psy nezačínají, 

ale končí. 

 Pokud jedete na kole nebo na koni, je lepši sesednout a kolem ohrad jít pěšky. 

V maximální míře se snažte nekomplikovat těžkou a náročnou práci pastevců a chovejte se 

ohleduplně. I tímto způsobem zlepšíte šanci na lepší soužití člověka a šelem. 

 

Ekotip  
 

Poprvé na swap? Praktický návod, jak si to užít a nezahltit domácnost nepotřebnostmi. 
 

Výměnami věcí mezi sebou si pomáháme navzájem k tomu, abychom vlastnili to, co budeme 

používat, nosit a spotřebovávat. Je to dobrá možnost, jak lokálně nabídnout věci, které vám 

doma leží a přinést něco, co budeme používat. 

Jak to zvládnout se ctí? 

 Než vyrazíte, přečtěte si pravidla akce. Zjistěte od organizátorů, co můžete přinést a 

kolik kusů. 

 Na akci se registrujte. 

 Věci noste funkční, bez poškození a výrazného opotřebení. 

 Věci na swap připravte, organizátorům ušetříte práci, pokud je rozdělíte podle druhů 

do jednotlivých tašek. Věci, které patří k sobě, spojte gumičkou. 

 Zaplaťte vstupné, i když je dobrovolné. Organizace těchto akcí je náročná, někde je 

nutné hradit nájemné. 
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 Vezměte si tašku, kam budete dávat svoje vyswapované „poklady“. Oblečení a boty si 

nejlépe přímo na místě vyzkoušejte. Taška se vám rychle zaplní a tak před odchodem 

ještě jednou proberte její obsah – opravdu tohle všechno budete využívat? Při druhém 

pohledu pravděpodobně vrátíte pár kousků, které by vám doma jenom lapaly prach.  
 

Chcete to zkusit? Podívejte se, kde jsou v Praze nejbližší SWAP akce a dejte se do toho. 
 

 

Střípky od nás 
 

Doprovodné akce pro klienty hiporehabilitace a jejich rodiny 
 

V květnu a červnu proběhly akce pro klienty, 

kteří k nám docházejí na hiporehabilitaci. V 

květnu se uskutečnil "HR oheň" Do plamenů 

se nás dívalo celých 74.  

V červnu jsme připravili "HR vodu". Pro 

velký zájem jsme nakonec vyčlenili dokonce 

dva víkendy. První parta s námi sjížděla úsek 

na Berounce a druhá parta o týden později na 

Jizeře. Počasí nám přálo, vody teklo 

přiměřeně, všichni udrželi balanc i pádlo za 

správný konec. Oba víkendy se moc povedly, 

máme krásné zážitky. 
 

Přínosem podobných aktivit je vzájemně strávený čas a propojování rodin dohromady, vzniká 

tak prostor pro drahocenné předávání zkušeností. Dalším benefitem je rozšíření aktivit pro děti 

s handicapem - mnohé se na vodu dostávají poprvé, zažívají spaní pod stany – jsou to pro 

všechny nezapomenutelné zážitky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Už teď se těšíme na příští rok! Za HR Monika Šťastná Kohoutová. 

https://www.swapprague.cz/
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Děkujeme všem, kteří s námi prožili léto na akcích SRAZu. 
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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“. 


