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Prázdniny 2021 
 

Z obsahu – výtvarná soutěž – pozvání na loučení s prázdninami – aplikace zamiluj si přírodu – 

kopřivy pro živočichy – letní osvěžení 
 

Poděkování 
 

Děkujeme všem příznivcům a fandům za finanční dary a podporu projektu „Kůň pro 

hipoterapii“. Díky Vám jsme vybrali víc než 120.000 Kč. Mimo vašich příspěvků nás 

podpoří ještě ČSOB v rámci projektu „ČSOB pomáhá regionům“.  

Můžeme hledat vhodného koně a po jeho zakoupení začít s výcvikem. Kromě výcviku 

nám budou finance stačit i na složení specializačních zkoušek nového koníka. 

Děkujeme všem za podporu, bez vás bychom to nezvládli. 
 

Zapojte se 
 

Výtvarná soutěž pro děti a mládež Pomáháme 

zvířatům – žijeme spolu“   
 

Nenechejte o prázdninách zahálet svůj výtvarný 

talent a zapojte se do soutěže pro děti ve věku 3-

18 let. Svoje díla můžete nosit a posílat do 25. 

září na Toulcův dvůr, Sdružení SRAZ. Nejlepší 

práce budou odměněny a jejich autory pozveme 

na vernisáž výstavy. Ta se uskuteční v Toulcově 

dvoře, následně se umělecké výtvory budou 

přesouvat do Městské knihovny Prahy 11.   

Nezapomeňte na obrázky napsat kromě jména 

také věk, město, kde bydlíte a především kontakt, 

abychom vás v případě umístění mohli oslovit.  

Těšíme se na všechna díla. Více info zde. 

  

Zveme vás 
 

Loučení s prázdninami – 31. srpna 
 

Prázdniny jsou teprve na začátku, ale 

my jsme už začali s přípravami 

podzimních akcí. Na konci léta nesmí 

chybět řádné rozloučení s prázdninami, 

to víme. A tak si tuhle rozlučku můžete 

užít s námi. Nebudou chybět lovy beze 

zbraní, ohňové zkoušky nebo vodní 

rodinné hrátky. Závěr akce bude pod 

taktovkou Dřevěného divadla a pohádky 

pro malé i velké. 

Těšíme se na vás, určitě si akci zapište 

do diáře.  

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/vytvarna-soutez-pro-deti-zijeme-spolu-pomahame-zviratum
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Nenechte si ujít 
 

Aplikace na procházku: Zamiluj si přírodu 
 

Chcete své děti nadchnout pro přírodu, aby se v ní cítili dobře, měli ji rádi a vnímali její 

pozoruhodnost? A jediné, co Vás vždy napadne, je „Podívej, to je jitrocel, tohle jetel a 

tamto zvíře se jmenuje kobylka luční“?  Zkuste aplikaci „Zamiluj si přírodu“, kterou 

připravila organizace Rezekvítek.  

Najdete v ní pestré náměty na jednoduché a přitom hluboké zážitky. Je léto a vy se 

nacházíte u potoka? Vyfiltrujte si tuto kombinaci a pusťte se do dobrodružství. Něco z toho 

jsou možná věci, co jste zažili 

sami v dětství, něco naopak nové 

netradiční inspirace. Důležité je, 

že vše můžete realizovat hned na 

místě téměř bez přípravy.  

Zkoušeli jste někdy poznat, 

jestli vám někdo položil na záda 

kamínek nebo šišku? Nebo si 

nakreslit mapu zvuků, které 

slyšíte kolem sebe? Pro děti to 

může být překvapivě velký 

zážitek! Aplikace nabízí mnoho 

dalších nápadů, které vtáhnou 

Vás i děti do přírody všemi 

smyly. 

Stáhnout si ji můžete zde. 
 

Welfare osvěta 
 

Nechme kus prostoru kopřivám 
 

Patříte mezi pečlivé zahrádkáře, kteří, nestrpí ani náznak šířících se plevelů a kopřivy 

okamžitě a nemilosrdně likvidují? Možná byste měli vzít kopřivy na milost a nechat jim 

někde v koutku zahrady trochu prostoru.  

Na jaře se mladé lístky hodí do jarních 

očistných čajů, poslouží do nádivky nejen 

na Velikonoce a skvělé jsou i tepelně 

upravené do špenátu. 

Pro přírodu a její biodiverzitu jsou 

kopřivy důležité pro zachování populace 

motýlů.  Housenky baboček jimi nikdy 

nepohrdnou.  

Dospělí motýli babočky paví oko, 

babočky admirál nebo babočky 

kopřivové se sice živí především sladkým 

nektarem květů, šťávou z přezrálého 

ovoce nebo mízou stromů, svoje vajíčka 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dev.rezekvitek.zamilujsiprirodu&hl=cs&gl=US
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ale s oblibou kladou právě na listy kopřiv, kterými se následně vylíhlé housenky krmí. 

Obětujte proto kousek zahrady právě kopřivám, motýli u vás budou jako doma. A ze 

starších rostlin můžete připravit jíchu, která je výborným hnojivem pro stromy, keře ale také 

zeleninu.  

Ekotip 
 

Letní nápoje ze zahrady 
 

Horké letní dny vyžadují velký příjem tekutin a kdekoho zlákají sladké vychlazené 

limonády. Vyrobit si zdravou alternativu je přitom jednoduché a zároveň zábavné – 

v přírodě či na zahrádce najdeme spoustu ingrediencí, se kterými vykouzlíme každý den 

jinou příchuť, a z vody se po chvíli louhování stane lahodný nápoj.  

Skvěle nám poslouží listy máty (divoké i ze záhonu), meduňky a mateřídoušky. Květy 

vodu nejen ovoní, ale také moc hezky vypadají. Použít můžeme například květy růže, fialek, 

lípy, bezu, levandule nebo měsíčku. Přiměřené množství citronu nápoj vylepší a zvýrazní 

chuť ingrediencí. Přidat můžeme i sezonní ovoce. A kdo dává radši přednost čaji, stačí 

cokoliv z výše uvedeného zalít horkou vodou.  
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Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny, spoustu nových zážitků a 

příjemných setkání ať již na táborech s námi, nebo kdekoli jinde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


