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Poděkování 
Děkujeme všem příznivcům SRAZu a našich zvířat za 

velkou podporu, které se nám od vás dostává nejen formou 

finančních darů, adopcí zvířat, ale i v podobě mailů, dopisů 

a obrázků od dětí. Je to pro nás v dnešní době zásadní a 

velká opora. 

Začátek jara je každoročně pro chovatele náročnější 

období, rodí se mláďata, která vyžadují další péči navíc, 

často spojenou s nočními službami a zajišťováním porodů 

a napájení mláďat. 

Potýkáme se nejen s výpadkem příjmů, ale také 

s personálními problémy. I v době nemocí a nařízených 

karantén pracovníků musíme zajistit každodenní péči 

o zvířata a pohybování koní, dovoz sena, odvoz hnoje a 

všechny provozní záležitosti, které jsou součástí naší 

krásné práce. 

Buďte, prosím, i nadále s námi, je to pro nás opravdu 

důležité. 

 

Mláďata na farmě 
 

Na farmě to v posledních dnech opravdu žije a mláďaty se to jenom hemží. 

Porodily už všechny kozy a tak je ve stáji veselo, přeci jen šest kůzlat to už je nějakého 

skotačení. Letos jsou síly vyrovnané, poměr kozlíků a koziček je 3:3. 

První dvojčata porodila ovečka Dora a každým dnem očekáváme i další jehňátka. 
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Postupně se rozbíhá snáška vajec u českých kropenek, vejce bychom chtěli dávat do líhně 

v první polovině března. Netrpělivě očekáváme první vejce od husy Barky. 

Mnozí z vás se ptali, jak se daří našim prosincovým hedvábničím kuřatům. Ta už jsou 

opravdu velká, chodí ven, ale jenom když je pěkné počasí. Jakmile je trochu sychravo a 

vlhko, vystrčí z kurníku jenom špičku zobáku a honem zpátky. 

Víme, že byste nejraději všechna mláďata viděli naživo při některé z akcí na farmě. 

Bohužel s tím nic nemůžeme udělat. 

Ale abyste přeci jen měli nějaký kontakt a poučení, připravila pro vás naše koza Princezna 

a kameramanka a střihačka Jana krátký film o tom, co se děje v kozím chlívku po porodu. 

Ti z vás, kteří Janu znají jako lektorku, jasně vidí, že je to renesanční bytost. Přesvědčit se 

můžete zde. 

Zveme vás 
 

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. Vyzkoušíte si rozpoznání 

některých zdravotních problémů koní a 

poskytování první pomoci (úrazy, rány, 

koliky, dýchací potíže, onemocnění oka 

apod.). 

Naučíte 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I7cbVO0Zk7w&feature=youtu.be
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/veterinarni-minimum-s-mvdr-dominikou-svehlovou
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Velikonoční kvíz pro návštěvníky Toulcova dvora 
 

Popeleční středou začal velikonoční půst a my se blížíme pomalu, ale jistě k Velikonocům. 

Pokud se chcete o těchto svátcích dozvědět více, stáhněte si náš kvíz a přijďte si ho k nám 

vyřešit. 

Na hlavním nádvoří kolem stepi jsou umístěny obrázky s texty, na kterých nejdete kvízové 

odpovědi. Dozvíte se určitě něco nového a alespoň trochu načerpáte sváteční atmosféru. 

Zde najdete více informací a kvíz ke stažení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Welfare osvěta 
 

Využití principů horsemanshipu při hiporehabilitaci 
 

Na semináře o horsemanshipu jsme Vás již mnohokrát ve Zpravodaji zvali. Tento přístup 

k výcviku koně vychází z komunikace ve stádě a získal si mnoho příznivců. I my ho 

prosazujeme, přináší oproti klasickým metodám nejen vyšší welfare pro koně, ale také jeho 

lepší ovladatelnost a spolehlivost. 

Jak si ověřit, zda má horsemanship opravdu 

lepší výsledky v reálné situaci, jako je například 

provoz hipoterapie?  

O to se pokusila studentka České zemědělské 

univerzity, která navštívila deset hiporeha-

bilitačních středisek (včetně Sdružení SRAZ) a 

pozorovala v každém z nich několik koní během 

terapie s klienty. Reaguje kůň klidně na doteky? 

Spolupracuje ochotně při nasedání? Nevyděsí se 

při náhlém hluku v okolí? Každý kůň získal 

svoje bodové skóre v osmi takových otázkách. 

Pracovníci střediska pak popsali v dotazníku, 

jakým výcvikem kůň prošel. 

A jak to dopadlo? Ukázalo se, že koně, kteří 

byli připravováni na práci s pomocí 

horsmanshipu, si vedli téměř u všech kritérií 

průkazně lépe než ti, kteří prošli klasickým výcvikem. Byli tedy klidnější, vyrovnanější a 

https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/velikonocni-kviz
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lépe spolupracovali, což je zvláště u hipoterapie nepostradatelné. Určitě by tyto vlastnosti 

přivítali i lidé v dalších oblastech soužití s koňmi. A v neposlední řadě by to mnohdy ocenili 

i ti koně. 
Autokar výzkumu: Barbora Chmelíková 2016 

 

Ekotip 
 

Hodina Země - 27. března (20:30 – 21:30) 
 

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce 

zavedená Světovým fondem na ochranu přírody 

(WWF), která se pořádá vždy poslední sobotu 

v březnu. Jedná se o nejrozsáhlejší klimatickou 

akci, při níž si lidé připomínají nutnost snížení 

příspěvku lidstva ke změně klimatu. 

Při Hodině Země domácnosti, podniky i veřejné 

instituce a kulturní památky vypnou osvětlení 

a elektrické spotřebiče na dobu jedné hodiny na 

podporu zvýšení informovanosti o změně klimatu. Symbolické zhasnutí na jednu hodinu 

samozřejmě nestačí. Proto se ti, kdo se k Hodině Země přihlásí, můžou zároveň zavázat 

k další činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. K Hodině Země se můžete 

přidat i vy doma. Toulcův dvůr bude připravovat na tento čas vysílání. A tak zhasněte světla 

a nalaďte se na nás. 

 

Ukliďme Česko - 27. března  
 

Zapojíme se do „Ukliďme Česko“? Doufám, že ano. I když třeba nebude doba nakloněna 

pro organizaci dobrovolnických akcí pro přírodu, můžeme vyrazit uklízet i jako jednotlivci. 

Na některých místech určitě budou pytlomaty. Je to místo, kde si mohou dobrovolníci 

individuálně odebrat pytle na sběr odpadu. Součástí pytlomatu by měly být instrukce, která 

místa/trasy jsou doporučeny k úklidu, 

případně kde zanechat sesbíraný odpad. 

Pokud se jedná o úklid drobného nepořádku 

/litteringu a nedává smysl soustřeďovat 

odpad na jedno místo, dává se sesbíraný 

odpad do svých, případně veřejných nádob 

na směsný odpad. 

Pokud budete odpad třídit (např. plast, 

sklo, nápojové plechovky), měla by u 

pytlomatů být informace, kde v okolí 

najdete nádoby na tříděný odpad. 

Nenechme se současnou situací kolem nás 

zastavit a věnujme 27. březen přírodě. 

 

 

 

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/hodina-zeme

