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Září 2021 
 

Z obsahu – Den zvířat – podzimní farmářský tábor – králíci z klobouku – den stromů – koňský 

seminář – I. mezinárodní hiporehabilitační konference – agility – vzdělávání o změně klimatu 

 

Den zvířat – 7. října 14:30 – 18:00 
 

Z divočiny do stáje 
 

Na Toulcově dvoře oslavíme na Dnu zvířat 

především domácí zvířata. Žijí s námi již po 

staletí, poskytují nám nezanedbatelný užitek i 

radost. Prozkoumáme potřeby a projevy chová-

ní domácích zvířat a jak jim lépe porozumět. 

Na jednotlivých stanovištích, často přímo v 

prostoru farmy, nás čekají aktivity o jejich 

pozoruhodných životech, chovu i zdomácnění. 

Čeká nás bohatý doprovodný program, na 

kterém nebudou chybět záchranářští psi, 

vernisáž výstavy „Pomáháme zvířatům“ nebo 

divadelní představení. 

Více informací zde. 
 

Zveme vás 
 

Podzimní farmaření - příměstský tábor 

(27. října a 29. října) 

 

Láká vás stát se na chvilku farmářem, který se umí 

postarat o zvířata nejen na farmě, ale i v zookoutku? 

Chcete si vyzkoušet odvést kozy na pastvu, nakrmit 

králíky nebo zjistit, jak se vaří večeře pro ovečky? 

Kromě péče o zvířata si i něco zajímavého zahrajeme 

a vyrobíme. 

Můžete přijít i na jeden den. Více informací, 

přihlášky zde. 

 

 

Bob a Bobek, králíci z klobouku – 13. října  

(16:00 – 17:30) 
 

Co potřebují králíci ke spokojenosti, když ne klobouk? 

Co všechno obnáší chov takového mazlíčka? Dozvíme 

se mnohé o životě jejich divokých předků a naučíme se 

díky tomu něco z králičí řeči. Pohladíme si zakrslé 

ušáky v zookoutku a nakonec pomůžeme farmářům 

s večerním krmením v králíkárně na farmě. 

Přihlášení zde. 
 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/chovatelsko-prirodovedny-krouzek
https://www.toulcuvdvur.cz/td-akce?categories%5B0%5D=7
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/bob-a-bobek-kralici-z-klobouku-2
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Nenechte si ujít 
 

Den stromů 20. října (14:00 – 17:00) 
 

Letošní Den Stromů pořádáme u příležitosti 

85. výročí založení Švehlova sadu, o který stále 

pečujeme. Připraveno pro vás bude několik 

stanovišť zaměřených na stromy. 

Součástí této akce je „Výstava, které se můžete 

dotýkat, a která se dotkne i vás“, dřevomalby pana 

Tomáše Záborce. 

V průběhu celého odpoledne bude volný vstup 

na farmu a do areálu. 

Více informací zde. 

 

Připravujeme pro vás 
 

Koňověda s Václavem Bořánkem 

– 20. listopadu (10:00 – 18:00) 
 

Kurz je určen pro okruhy, na které 

nezbývá v praktických jezdeckých 

kurzech časoprostor. Například chov 

koní a odchov hříbat, výpočet krmné 

dávky, krmné doplňky, úprava kopyt, 

péče o pastviny, odčervení koní atd. 

Pokud máte z domova všechny možné 

otázky, přineste je s sebou. 

Více informací a přihlášky zde. 

 

 

Novinky a střípky od nás 
 

10. - 11. září se konala I. mezinárodní hiporehabilitační 

konference pod záštitou České hiporehabilitační společnosti. 

V rámci konference se propojilo téměř 400 účastníků ze 37 

zemí a více než 250 lidí se zúčastnilo osobně. Konference byla 

nabitá odbornými zkušenostmi z celého světa. 

Sdružení SRAZ se účastnilo v několika rovinách - v pátek 

terapeutka Monika Šťastná Kohoutová prezentovala odbornou 

kazuistiku jednoho z našich klientů a zapojila se jako 

moderátorka. 

V sobotu Terka Zahradníčková skvěle předvedla naši kobylku 

Sáru na přehlídce plemen, užívaných v České republice pro 

hiporehabilitaci. Odpoledne se SRAZová klientka Bára 

zúčastnila jako figurantka ukázky logopedie v hipoterapii pod 

vedením americké logopedky Beth Macauley. 

hhttps://www.toulcuvdvur.cz/akce/den-stromu-2022
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/konoveda-s-vaclavem-borankem
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Náš poster o zapojení huculských koní do hiporehabilitace zdobil 

v průběhu konference přednáškovou aulu a mohli jsme tak 

představit toto úžasné koňské plemeno celému světu. 

Věříme, že konference spolu se sdílením zkušeností přispěje 

k dalšímu zkvalitnění hiporehabilitace nejen na Toulcově dvoře, 

ale také v dalších střediscích v ČR i ve světě. 

 

Welfare osvěta 
 

Správná péče o psa není jen o krmivu - agility na Toulcově Dvoře 
 

Pes je obvykle plnoprávným členem rodiny, jeho majitelé by měli zajistit, aby prožil 

šťastný a bohatý život. Všichni psi sice nejsou stejní, ale každý z nich potřebuje fyzické i 

duševní vyžití – tak jako my lidé. 

Že ke spokojenému životu psa patří pohyb, je všeobecně známo. Hodně lidí si 

neuvědomuje, že důležitá je i psychická zátěž. Tou se v případě psa rozumí nějaká práce, 

jejímž základem je poslušnost. Jednou z možností, která spojuje fyzično i psychiku je 

agility. 

Na naší jízdárně můžete kromě koní potkat pejsky běhající přes překážky. Sport, který 

trénují je agility. Podobně jako u koňského parkuru psovod vede svého psa po trati z 

překážek (skokové překážky, tunel, kladina, houpačka, slalom atd.). Agility se může na 

první pohled zdát jednoduché, ale jde o souhru a spolupráci mezi psovodem a psem, správné 

provedení překážek i dobré načasování při vedení psa. Cílem je bezchybné a co nejrychlejší 

překonání určené dráhy. 

Na Toulcově dvoře trénuje tým Jump&Fun Praha, jehož členky letos vyhrály Mistrovství 

České republiky v agility družstev. 

Několikrát za rok se k nám můžete přijít podívat na závody. Ty nejbližší se uskuteční 

v sobotu 30. října. Možná kouzlu tohoto sportu podlehnete a společně se svým psíkem 

začnete trénovat právě u nás.   
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Foto J. Bartošová 

Ekotip 
 

Vzdělávání o změně klimatu  
 

Klimatická změna je velkým tématem, 

které se bude promítat ve volbách stejně 

jako v našem budoucím životě. 

A vzdělávání o této problematice je 

zatím na začátku, přestože pochopení 

příčin a důsledků klimatických změn je 

zásadní pro jejich předcházení. 

Jsme proto rádi, že můžeme v letošním 

roce pořádat pro Magistrát hl. m. Prahy 

krajskou konferenci environmentálního 

vzdělávání „Vzdělávání o změně 

klimatu“. 
Konference proběhne 4. listopadu on-line. Není určena pouze pro pedagogy, připojit se 

snadno můžete ze sborovny, kabinetu, kanceláře nebo domácího počítače. 

Na co a na koho se můžete těšit? Předně na přednášky a diskusi s předními odborníky na 

vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti změn klimatu. Čeká nás představení nové publikace 

"Klima se mění – a co my? Proč a jak se učit o změně klimatu." jedním z autorů, Petrem 

Danišem. Připojí se k nám M. Pešek, jeden ze zakladatelů spolku Učitelů za klima, který se 

snaží tématizovat problematiku klimatické změny ve školství a prohloubit dialog mezi žáky 

a učiteli. Těšit se můžete i na Petra Ajse Kucku, lektora Akademie ochrany klimatu, 

soběstačnosti a udržitelnosti a občanského aktivistu. 

Program se postupně dokončuje, naleznete ho i s přihláškami zde. 

 

 

 
 

 

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

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

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/online-konference-environmentalniho-vzdelavani-hl-m-prahy-na-tema-vzdelavani-o-zmene-klimatu

