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Prosinec 2021 
 

Z obsahu – nauč se dívat na kopyto – vánoční akce a výstavy – připravujeme – welfare v prosinci -  

ekovánoce – novinky od nás 

 

Zveme vás 
 

Nauč se dívat na kopyta – webinář 

8. prosince (19:00 – 22:00) 
 

Každý majitel koně by si měl 

vycvičit oči na to, jak mají vypadat 

zdravá a funkční koňská kopyta. 

Tento 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 zde 

 

Výstava betlémů  
 

Po celou dobu adventu až do 2. ledna se můžete 

přijít podívat na menší výstavu betlémů. Najdete 

ji v Infocentru. Betlémy pocházejí ze soukromých 

sbírek a zatím jste je na Toulcově dvoře neměli 

možnost obdivovat.  

Dnešní doba si žádá neotřelá řešení, kolem stepi 

jsme pro vás připravili adventní kvíz, můžete si 

ho samostatně vyluštit a ověřit si svoje znalosti. 

Víte třeba, proč chodily do domácností Barborky?  

 
 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/nauc-se-divat-na-kopyta-ii-pokracovaci-webinar-s-mvdr-dominikou-svehlovou-1
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Připravujeme pro vás 
 

Konec kalendářního roku pro většinu z nás znamená spřádání plánů na příští období. 

Nejinak je tomu i u nás. 

Pustili jsme se do příprav seminářů i v poslední době oblíbených webinářů. Těšit se 

můžete kromě koňských témat i na etologickou abecedu.   

Vymýšlíme základní dějovou linku celotáborové hry, hledáme v mapách nová místa na 

vyjížďky v koňském sedle. Nezapomínáme ani na děti z kroužků a příměstských táborů, 

zkoušíme nové výtvarné dílničky i krátké hry na farmu a do zookoutku. 

Začínáme se pomalu těšit, co nám rok 2022 přinese. 

 

 

Welfare osvěta 
 

Co dělat pro welfare zvířat v prosinci 
 

Čas adventní vede čím dál víc lidí k zamyšlení nad tím, jak udělat život nejen lidí, ale i 

zvířat příjemnější. Často ale snaha něco změnit nevede k dobrým výsledkům. Proto jsme 

pro vás připravili seznam věcí, kterých je lepší se vyvarovat. Snad vám ve vašem snažení 

pomohou. 

1. Nepořizujte dětem živý dárek bez předchozí dlouhé úvahy. 

2. Do ptačích krmítek patří různorodá semínka, kachny a labutě přikrmujte salátem nebo 

kukuřicí. Pečivo napáchá mnoho škody. 

3. Psům po procházce důkladně ošetřete tlapky od posypové soli. 

4. Vánočního kapra je lepší nekoupit, než vypustit do Vltavy. Tam ho čeká smrt hladem. 

5.  Nenechávejte vaše psy běhat v přírodě na volno, rušená zvěř ztrácí mnoho energie a 

může zvláště v zimě uhynout.  
 



 

 Zpravodaj Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 

 

 

 

Ekotip 
 

Eko Vánoce jsou in  
 

Že jsou za dveřmi Vánoce, poznáte okamžitě. Obchody 

praskají ve švech, auta s balíky jezdí jako o závod a 

lidem se v očích usadil uštvaný výraz. Zkuste letos 

změnit zvyky, šetrné Vánoce šetří nejen peníze, ale i 

naši psychiku.  

Začněte od šetrného úklidu. Moje metoda je uklízet 

po částech a ne moc. Pokud jsem celý rok nedělala 

pořádek ve skříni, klidně to mohu nechat na leden.  

Jak na nákupy? 

Stromeček – kupuji vždy stromeček v květináči, který 

na jaře sázím společně s dalšími nadšenci do lesa.  

Vánoční papíry – ty považuji za zbytečné obaly a 

odpad, proto je nahrazuji mašličkou s přáníčkem. 

Potraviny – každý rok jich nakupuji méně. Předem se zeptám, co komu skutečně chutná, 

podle toho nakoupím a uvařím. Není nic horšího, než jíst o Vánocích bramborový salát a 

smaženou rybu, když to neradi. Ani s pečením to nepřeháním – 5 druhů cukroví je až dost. 

Dárky – jsem v tomto ohledu velmi minimalistická, obvykle věnuji nějaké pochutiny, často 

mnou produkované, jako je vánoční medovina nebo naložené houby. Oblíbené jsou dárky 

v podobě pozvání na domácí švestkové knedlíky nebo poukaz na zmenšení kalhot. Pokud 

patříte do kategorie „zvířomilů“, můžete se zapojit do akcí pro zvířecí útulky, nebo třeba 

adoptovat nějakého chlupáče z Toulcova dvora. 

Na čem se snažím nešetřit? Na čase, který trávím s přáteli, s rodinou a blízkými lidmi. 

Chodíme na adventní výlety, návštěvy, se staršími nebo hodně vzdálenými si vzhledem 

k epidemii hodně telefonuji.  

A myslím si, že tohle je dobrá volba.  

 

Střípky od nás 
 

Novinky z České hiporehabilitační společnosti 
 

Naše terapeutka Monika Šťastná Kohoutová se 

stala předsedkyní České hiporehabilitační 

společnosti.  

Do této funkce byla zvolena na členské schůzi 

ČHS koncem listopadu. 

 Přebírá žezlo od Věry Lantelme, která 

povýšila svou funkci na mezinárodní úroveň - do 

představenstva v HETI.  

Monika bude ve vedení ČHS do roku 2024. 

Přejeme jí hodně sil a nových nápadů 

v předsednické funkci.  

 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/adopce


 

 Zpravodaj Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 

 

 

 

Dopis Ježíškovi 
 

Dnes jsme ve slámě našli dopis Ježíškovi od našich zvířátek. Kdybyste chtěli s dárky 

trochu pomoci, určitě se zlobit nebude  
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Výstava dětských prací výtvarné soutěže „Pomáháme zvířatům – žijeme spolu“ 

v městské knihovně Praha 11 Opatov měla velký úspěch. 

Těšíme se na příští ročník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


