
 

 Zpravodaj Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 
 

 

Říjen 2022 
 

Z obsahu – Den zvířat – podzimní farmaření výstava – akce a semináře se zvířaty – výstava obrázků 
z výtvarné soutěže – šetření energiemi - střípky ze SRAZu 
 

Nenechte si ujít 
 

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.  

Čekají vás stanoviště 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. 

O překvapení se v průběhu dne postarají děti 
z chovatelských kroužků, které pro vás mají připravenou 
interaktivní prohlídku po farmě. 

Tohle si prostě nemůžete nechat ujít! 
 

Podzimní farmaření – příměstský tábor 26. - 27. října 
 

Co se děje na farmě Toulcova dvora v době podzimních prázdnin? Společně to 
prozkoumáme, vyzkoušíme si něco z chovatelské péče a zase o kousek lépe porozumíme 
životům zvířat a jejich potřebám. Užijeme si několik táborových her a dalších aktivit.  

Přihlášky zde. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/podzimni-farmareni-1
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Zveme vás 
 

Bob a Bobek, králíci nejen z klobouku – středa 19. 
října (16 – 17:30) 

 

Opravdu žijí králíci rádi v klobouku?  
A co všechno bychom měli vědět, než si přineseme 

králičího kamaráda domů?  
Hravý program představí tato zvířata nejen dětem, 

ale i dospělým.  
Seznámíme se s králíky na farmě i v zookoutku a 

zkusíme si něco z péče o ně. Třeba se za to nechají 
pohladit! 

Přihlášení a více informací zde. 
 

Výstava výtvarné soutěže „Žijeme spolu – pomáháme zvířatům“ - 4. – 16. října  
 

Od 4. října si můžete přijít prohlédnout výstavu dětských prací účastníků výtvarné soutěže. 
Obrázků se nám sešla spousta, našla se mezi nimi i zajímavá 3D instalace. Nudit se na výstavě 
určitě nebudete a můžete ji spojit s návštěvou farmy nebo nějaké z připravených akcí. 
Výstava je otevřená denně od 10 do 17 hodin a vstupné je dobrovolné. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Připravujeme 
 

Teorie jízdy pro jezdeckou praxi s V. Bořánkem – neděle 23. října (10 – 18 hod)  
 

Seminář prohlubuje vědomosti z oblasti obecného jezdectví a navazuje na 
znalosti z horsemanshipu při práci ze země. Věnuje se základním stavebním 
kamenům klasického vzdělání v kontinuitě na jednotlivé druhy a způsoby 
ježdění na koni či sporty. 

Podrobné informace a možnost přihlášení zde. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/bob-a-bobek-kralici-nejen-z-klobouku-1
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/teorie-jizdy-pro-jezdeckou-praxi-s-vaclavem-borankem-1
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Trocha welfare osvěty 
 

Ach, ta kastrace 
 

V létě často přibydou v domácnostech kočičí 
společníci. Ať již se k nám domů zatoulali 
nebo jsme si je přivezli z dovolené. 

Po zajištění nových obyvatel základními 
kočičími potřebami, krmivy a návštěvou 
veterináře vyvstane otázka kastrace.  

A zde často dochází k prvním domácím 
rozkolům mezi zastánci a zásadními odpůrci 
tohoto zákroku. 

Já se jednoznačně řadím k propagátorům 
kastrací, pokud tedy nemáte doma kočičího 
šampiona určeného k dalšímu chovu. Co mě 
k tomuto názoru vede? 

1. Kočky se množí téměř geometrickou 
řadou a ferální populace koček roste. 

2. Kočkám „bezdomovkyním“ nezajistíme 
odpovídající životní podmínky. 

3. Kočky patří ve městech, ale i na vesnicích 
k nejúspěšnějším predátorům, velmi 
často v jejich zubech končí drobní pěvci, 
mnohdy ohrožených druhů. 

4. Kastrace je nejhumánnější způsob, jak 
předejít utrácení nechtěných koťat.  

Kastrujte, budete mít jednodušší život a vaše kočka i kocour také.  
 

Ekotip   
 

5 rad, jak ušetřit na elektřině v domácnosti 
 

Současná situace na trhu s energiemi dává zapravdu všem „zeleně smýšlejícím“, kteří již roky 
nabádají k úsporám a využití alternativních zdrojů 

Co můžete začít dělat hned a s minimálními náklady? 

 Sviťte LED žárovkami a zářivkami. Současná generace LED světel svítí stejně dobře 
jako klasické. A trocha matematiky – 10W LEDka má stejnou svítivost jako 60W 
klasika. Náklady na zakoupení nové žárovky se v současnosti vrátí asi za 2,5 měsíce. 

 Vařte chytře. Indukční desky jsou přibližně o 40% úspornější než sklokeramické. A 
pokud máte sklokeramiku, naučte se využívat zbytkové teplo. Vypínejte vařič 5 minut 
před dovařením, jídlo se na zbytkovém teple dovaří.  

 Při nákupu nových spotřebičů vybírejte hlavně podle energetického štítku, ideální je 
samozřejmě A. 
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 Lednici a mrazák pravidelně odmrazujte, ušetří se tím velké množství energie. 
V běžných podmínkách bytu nemusí lednice běžet na maximum, nastavte si 
ekonomický stupeň. 

 Uspávejte velké stolní počítače. Zejména ty výkonné, herní, mají vysokou spotřebu, 
která ve spánkovém režimu klesá na minimum 
 

Nemusíte sedět večer se zhasnutými světly při svíčkách, i když je to někdy příjemné. Jenom 
zbytečně neplýtvejte a určitě se to na spotřebě vaší domácnosti projeví. 

 

Střípky od nás 
 

 Kopytní kost kobylky Zambie přes léto 
srostla. Doufáme, že se bude moci brzo 
zapojit do hiporehabilitačního provozu. 
 

 Připustili jsme krávu Jahodu, a jestli 
bude všechno v pořádku, můžeme se 
v březnu těšit na telátko. 

 

 Po farmě běhá spousta kuřat, proto 
jsme vyměnili kohouta, abychom si 
některé slepičky mohli nechat.  
Nový kohout je opravdu fešák  
 

 Letošní housata byla krásná a z výstavy 
drobných hospodářských zvířat jsme 
přivezli pohár a čestnou cenu.  
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 Čas říjí se blíží a s tím se prodlužuje i pachová stopa našeho kozla. Už u hlavní brány je 

znát, že jsme hospodářství s plemeníkem. 
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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


