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Únor 2021 
 

Z obsahu – příměstské tábory – koňské semináře – nové želvy – mléčný koloběh - den mokřadů –

novinky na farmě 
 

Připravujeme  
 

Blíží se přihlašování na letní farmářské 

příměstské tábory 
  

Během úterý 2. února 2021 budeme vkládat do 

kalendáře na webových stránkách jednotlivé 

tábory, abyste si mohli v dostatečném předstihu 

prohlédnout informace ke každému termínu.  

Registrace bude spuštěna v úterý 9. února 2021 

v pravé poledne (12:00).  

Připravujeme nové celotáborové hry, kvízy a 

dílničky. Už se těšíme na léto, až se tu s Vámi 

setkáme.  

 

Veterinární minimum s MVDr. Švehlovou - 17. dubna (10 – 18 hod) 
 

Na semináři se mimo jiné naučíte 

vyšetřit koně a poznat, že není zdravý a 

odhadnout závažnost jeho zdravotního 

stavu, případně rozpoznat některé 

běžné zdravotní problémy koně a 

poskytnout mu první pomoc (úrazy, 

rány, koliky, dýchací potíže, otoky, 

onemocnění oka apod.). 

Naučíme se správně komunikovat s 

veterinářem a vysvětlíme si, proč se 

řídit jeho pokyny. 

Řekneme si také, co by bylo dobré 

mít v koňské lékárničce a jak se o 

zdravotnický materiál postarat, aby se „nezkazil“. Přihlášku na seminář najdete zde. 

 

A pokud chcete vlastnímu vzdělávání věnovat celý víkend, můžete u nás přespat a hned 

v neděli získávat další vědomosti. 

 

Horsemanship I. s V. Bořánkem - 18. dubna  

(10 – 18 hod) 
 

V programu je teorie horsemanshipu, jeho principy 

a vysvětlení proč a jak fungují. 

Těšit se můžete na promítání příkladů z praxe a 

rozebrání jednotlivých situací. 

Součástí semináře jsou ukázky v kruhové ohradě. 

https://www.toulcuvdvur.cz/td-akce?categories%5B0%5D=7
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/veterinarni-minimum-s-mvdr-dominikou-svehlovou
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Nebude chybět prostor na dotazy účastníků, sdílení praxe a výměnu zkušeností. 

Přihlášku na seminář najdete zde.  
 

Novinky ze zookoutku 
 

Ninja v akci 
 

Náš zookoutek se rozrostl o dva nové 

chovance – Donatella a Leonarda. Jsou to 

želvy stepní a postupně se u nás zabydlují. 

Ve volné přírodě želvy v tomto období spí 

a zimní spánek je důležitý pro následné 

jarní rozmnožování. Protože jsme želvy 

dostali darem a nebyly na zimní spánek 

připravené, tuto zimu budou aktivní, 

budeme je krmit a svítíme jim. 

Potřebují správnou péči a tak jim 

předkládáme i doplňky stravy. Koukněte na 

video, jak jim u nás chutná. 
 

Welfare osvěta 
 

Koloběh mléčné produkce 
 

Aby dojnice tvořila mléko, musí mít každoročně tele. Její březost trvá podobně jako u lidí - 

9 měsíců. Telata krátce po narození putují do samostatných ohrádek s umělým mlékem a 

farmář začíná krávu dojit. 

Prvních pár měsíců je mléka hodně, u některých plemen až kolem 50ti litrů denně (což je 

výsledek šlechtění) a udržuje se intenzivním dojením. Pak začne množství klesat a po deseti 

měsících je dojení ukončeno. To už má ale kráva v břiše další (a celkem velké) tele! 

Krávy se obvykle připouštějí tři měsíce po porodu, velkou část březosti tedy kráva ještě 

dojí mléko po předchozím potomkovi. Toto načasování by fungovalo podobně i v 

přirozeném stádě, ale produkce mléka by byl podstatně nižší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hhttps://www.toulcuvdvur.cz/akce/horsemanship-i-s-vaclavem-borankem
https://youtu.be/mZcJ8goQ2p8
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Po pár sezonách takového koloběhu je kráva vyřazena, důvody jsou hlavně poruchy 

plodnosti, záněty, kulhání... Přitom se krávy můžou snadno dožít i přes dvacet let. 

Pokud vás zajímá etický chov krav, přečtěte si zajímavý článek. 

 
 

Ekotip 
 

Den mokřadů – 2. února 

Snad žádná jiná místa nejsou tak proměnlivá jako mokřady. 

Ten náš na Toulcově dvoře je jeden den zamrzlý, druhý den rozbředlý. Někdy je 

zasněžený, jindy je na něm led lesklý jako zrcadlo. 

A na jaře, když se probouzí, to jsou teprve proměny. Postupně rozkvétá, bují a kváká, až 

nakonec před létem skoro celý zaroste rákosím a kopřivami. V létě někdy zcela vyschne, 

jindy se v něm voda drží až do podzimu, kdy do ní napadá listí. 

Všechny mokřady jsou chráněny a v úterý 2. února mají svátek. Udělejte si proto 

procházku do některého z nich, nebo si vyhlédněte nějaký blízko domu a choďte ho denně 

pozorovat. 

Jedná se o jeden z nejcennějších biotopů na Zemi. 

 

 
 

 

  

http://www.domacimlekar.com/eticky-chov-krav/#comment-2000
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SRAZové novinky 
 

Ferda už je dočista ochočený  
 

 
 

 

Malé hedvábničky rostou jako z vody   Koníci mají sníh rádi 
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Selata si užívají teplého chlívku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


