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Listopad 2021 
 

Z obsahu – bydlí s námi plazi – nauč se dívat na kopyto – vánoční setkání – novinky z farmy – úklid 

zahrady - ekotipy 

 

Zveme vás 
 

Bydlí s námi plazi – 10.listopadu (16:00 – 17:30) 
 

Přijďte odhalit pozoruhodné vlastnosti a schopnosti plazů!  

Seznámíme vás z blízka s naším hadem Plížilem a želvami Leonardem a Donatelem. 

Popovídáme si o tom, jací jsou i jak se o ně správně postarat. Děti si na závěr vyrobí a 

odnesou na památku vlastní hadí talisman. 

Více informací a přihlášky zde. 

 
 

Nauč se dívat na kopyta – webináře I. a II. 

10. a 24. listopadu (19:00 – 22:15) 
 

Každý majitel koně by si měl vycvičit oči na 

to, jak mají vypadat zdravá a funkční koňská 

kopyta. Tento krátký tříhodinový webinář má za 

cíl ukázat posluchačům, jak obecně vypadá 

zdravé a funkční kopyto českého domácího 

jezdeckého či vozatajského koně. Řekneme si na 

něm, jak se na kopyta dívat, co na nich sledovat 

a jak hodnotit. 

Více informací, přihlášky 10.listopad a 

24.listopad. 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/bydli-s-nami-plazi
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/nauc-se-divat-na-kopyta-i-webinar-s-mvdr-dominikou-svehlovou
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/nauc-se-divat-na-kopyta-ii-pokracovaci-webinar-s-mvdr-dominikou-svehlovou
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Připravujeme pro vás 
 

Vánoční setkání se zvířaty nejen pro adoptivní rodiče – 18. prosince   
 

Každý rok se v období adventu 

sejdeme na farmě a v zouukoutku 

nejen s adoptivními rodiči našich 

zvířat, ale i dalšími zájemci o zvířata a 

jejich welfare. 

Součástí akce bude tradičně 

předávání dárků zvířatům, malá 

dílnička pro účastníky i tvorba 

velkého přání pro zvířata na rok 2022. 

Připravujeme pro vás na farmě i 

vánoční překvapení, doufáme, že to 

Ježíšek stihne. 

Nechte si prostor v diáři, budeme se 

na vás těšit. Více informací bude na 

začátku adventu na webových 

stránkách. 

 

Novinky a střípky od nás 
 

 

Zvířata mají svoje vlastní biologické hodiny a bez ohledu na to, co si myslíme my lidé, si 

dělají to, co sama chtějí. Přestože nám to přijde nerozumné, kachna i jedna z hedvábniček 

vyvedly mláďata. Na dvorku to vypadá jako na jaře, přestože stromy již shodily větší část 

listí, o pestré barvy se starají zvířata. 

Zajděte někdy na návštěvu, ať si trochu té krásy užijete. 
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Welfare osvěta 
 

Zahradu ukliďte až na jaře 
 

Všechno spadané listí a uschlé stonky trvalek i letniček jsou velice užitečné pro zimování 

různých drobných i větších zvířátek i jako zdroj potravy pro ptactvo. 

Hromadu větviček a listí někde v koutě velmi ocení ježci, hadi, ještěrky i obojživelníci, 

kteří se vám pak na jaře rádi odvděčí likvidací zeleninožravých živočichů, jako jsou šneci, 

slimáci, housenky nebo hlodavci. 

Drobným bezobratlým, jako jsou pavouci, škvoři nebo slunéčka bude stačit i listí jen tak 

nechané na zemi, případně zafoukané do škvír, které zároveň omezí vysychání půdy během 

zimy. Střevlíci, což jsou draví brouci, ocení kus trouchnivějícího dřeva. 

Pro ptáky, třeba pro stehlíky a sýkory, jsou užitečná uschlá květenství, na kterých zbyla 

semínka. Ponechané stonky chrání i samotné rostliny, před mrazem a vyschnutím. 

Takže neuklízejte, nehrabejte a získaný čas můžete věnovat obdivování zahrady 

v paprscích podzimního slunce :) 

 

Ekotip 
 

Znáte lísku tureckou? 
 

Na rozdíl od naší domácí lísky obecné jde o poměrně mohutný strom, který se s oblibou 

vysazuje v parcích.  

Možná jste si už někdy všimli poněkud podezřelých plodenství napadaných pod stromem. 

Nezralá jsou zelená a lepkavá, po dozrání zhnědnou, seschnou a oříšky z nich vypadají.  
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Z vypadaných oříšků je většina plná a ačkoliv je skořápka tvrdší než u lísky obecné, získané 

oříšky jsou stejně dobré 

 

 

 

Domácí lepidlo – ekologické a za pár haléřů 
 

Konec listopadu je doba tvorby 

adventních věnců. Mnozí z nás si 

pro tuto činnost oblíbili tavnou 

pistoli, se kterou připevníme 

dekorace na základ věnce raz dva. 

Pokud vám ale vadí, že kvůli tomu 

končí po svátcích jinak zcela 

přírodní výrobek ve směsné 

popelnici místo na kompostu, zkuste 

snadné domácí lepidlo.  

Do 1 dcl vody přidejte lžíci mouky 

a za stálého míchání povařte. Po 

odstavení z plotny vmíchejte lžíci 

octa, nechte vychladnout a můžete 

se pustit do díla. Jedinou nevýhodou 

je, že směs schne několik hodin a 

spoj drží až poté.  

Na bočních stranách věnce si tedy 

pomozte třeba kolíčky na prádlo. 

Toto kompostovatelné bezobalové 

lepidlo za pár haléřů funguje i na 

papír a další materiály, takže ho 

využijete při kreativních aktivitách 

celoročně. 
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Zavzpomínejte na svoje blízké, kteří s vámi již nemohou být a přejeme klidné 

vplutí do času adventu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


