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Z obsahu: Křtiny mláďat – dětský tábor s koňmi – výtvarná soutěž – férová snídaně – den otevřených 
dveří v TD – petice na ochranu krajiny – naše ptačí budka na webu – sure foot 
 
Zveme vás 
 

Křtiny mláďat – středa 15. května 
(16:00 – 17:30)  
 

Přijďte nám pomoci vymyslet jména pro 
naše nové přírůstky. 

Podíváme se na to, jak jednotliví rodiče 
pečují o svoje mláďata i na to, jak vlastně 
zvířata přicházejí na svět. 

Je pro vás také připravena speciální 
omalovánka. 

Přihlašovat na akci se můžete zde. 
 

Uvolnila se místa na dětském táboře s koňmi (13. – 20. července) 
 

Letos se přesouváme do doby lovců mamutů, 
kteří dokázali fungovat bez moderních 
vymožeností. Přežít nebylo lehké. 

Ve starší době kamenné si užijeme i spoustu 
her a legrace. V sedlech našich koní budeme 
dál pronikat do tajemství uvolnění a zásad 
přirozené komunikace. Nové síly nabereme při 
poledním klidu, u stolních her, při večerech u 
ohně, ve výtvarných dílnách i při vydatném 
spánku, pokud zrovna nebude noční bojovka. 
Registrace na akci zde. 

 
Výtvarná soutěž „Žijeme spolu – lidé a zvířata“  
 
 

Máte výtvarný talent? Tak ho nenechte zahálet 
a zapojte se do právě vypsané výtvarné soutěže. 

Svoje díla můžete nosit a posílat do 25. září na 
Toulcův dvůr, Sdružení SRAZ. Komise vybere 
nejlepší práce. Jejich autory nejen odměníme, 
ale pozveme na vernisáž výstavy. Tu uvidíte 
nejen v Toulcově dvoře, ale následně se obrázky 
budou přesouvat do Městské knihovny Prahy 11. 

Nezapomeňte na obrázky napsat kromě jména 
také věk, město, kde bydlíte a především kontakt 
na vás, abychom vás v případě umístění mohli 
oslovit. Těšíme se na všechna díla. 

 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2333&xref=31071509
http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2324&xref=31071436
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Nenechte si ujít 
 

Férová snídaně v třešňovém sadu – sobota 11. května (10:00 – 12:00)  
 
Princip snídaně je jednoduchý. 

Účastníci si v košíku přinesou 
fairtradové a lokální potraviny. Může 
to být salát z fairtradové quinoi, 
fairtradový čaj či káva, bábovka 
s fairtradovým cukrem a kakaem. To 
vše mohou doplnit lokálními produkty, 
jako jsou vajíčka, mléko, sýry či 
zelenina od místního farmáře či 
farmářky. 

Akce se koná v Česku již podeváté, a 
to vždy na Světový den pro fair trade. 
Na Toulcově dvoře proběhne od 10:00 
hodin v sadu Toulcova dvora před kravskou ohradou, v případě deště v dolním koňském 
altánu. 

Více informací zde. 
 
Den otevřených dveří Toulcova dvora – sobota 25. května (10:00 – 17:00) – Kde fondy 
pomáhají 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Toulcovým dvorem pořádá akci, při které se 
dozvíte, kde všude přispěly Evropské fondy a na jaké konkrétní aktivity. 

Nudit se určitě nebudete – čekají na vás prohlídky, aktivity pro malé i velké a také 
vystoupení cimbálovek. 

Přijďte se podívat, poslechnout si a zavzpomínat na posledních 10 let. 
 

Doporučujeme 
 

Na 1. máje místo do průvodu do přírody  
 
 

Je květen, příroda září barvami, všechno 
voní. Využijte volný den a běžte do 
přírody – do lesa, do parku, kamkoli. 

Užijte si klidu a ticha, nesportujte. 
Sedněte si na lavičku, lehněte si do trávy, 
odpočívejte a možná trochu přemýšlejte. I 
o tom, proč je pro nás a naše děti pobyt 
venku zásadní devizou. Jak si ho popřát 
v co nejvyšší míře a jestli nemůžeme my 
sami přírodě alespoň trochu něco vrátit. 

Těším se, že se možná potkáme.  
 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2381&xref=31071601
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Ekotip 
 

Vraťme život do krajiny 
 

Již deset let od nás ve Zpravodaji 
dostáváte tipy, jak žít šetrněji vůči 
životnímu prostředí a svému zdraví. 
Mohli jste například zjistit, jak zřídit 
přírodnější zahradu nebo jak změnit 
své nakupovací návyky.  

Za poslední desetiletí se lidská sídla 
stala útočištěm mnoha vzácných 
živočichů a rostlin. Jen v samotné 
Praze žijí téměř všechny druhy české 
flory a fauny. Jenže co venkov? Tam 

druhů rapidně ubývá.  
Z naší krajiny mizí ptáci a hmyz, mizí z ní i lidé. Vždyť kdo by se šel projít do rozpáleného 

pole, které je navíc pořádně pocákáno pesticidy? Zdá se, že život se stále více koncentruje do 
míst, kde se ještě žít dá. Do chráněných území a měst – v nich už přírodu chránit umíme. Jenže 
je potřeba pečovat i rozmanitost toho většinového zbytku naší vlasti.  

Proto podporujeme petici České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké 
jednoty „Vraťme život do krajiny“. 

Petici můžete podepsat on-line zde, nebo v Infocentru Toulcova dvora. 
  

Welfare osvěta 
 

Co se děje v ptačí budce? 
 

Určitě jste, podobně jako my, přemýšleli o tom, co se tak může dít v ptačí budce. 
Byli jsme vybráni jako jedno z míst, kam Fakulta životního prostředí ČZU nainastalovala 

budku a webovou kamerou. 
A tak můžeme sledovat to, že se do této budky nastěhovala sýkora koňadra, seděla na 

vajíčkách a po vylíhnutí mláďat 
začíná nosit potravu a svoje holátka 
krmit. 

Byla jsem překvapená, že vajec 
bylo celkem 10, vylíhlo se 6 mláďat. 
Jsem opravdu zvědavá, kolik se 
rodičům podaří odchovat nových 
sýkor. 

Webové kamery nám dávají přesná 
etologické pozorování a vědci tak 
mohou bez rušení hnízdních párů 
získávat potřebná data. 

Zajímá vás naše koňadra? Videa 
jsou k dispozici  zde. 

https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/
https://www.ptacionline.czu.cz/cz/zaznamy?video=516376
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Nové semináře ze SRAZu  
 

Sure foot – sobota 15. června (8:45 – 17:00) 
 

SURE FOOT® Equine Stability Program je jedinečný a inovativní způsob, který pomáhá 
zlepšit rovnováhu, pohyb a důvěru vašeho koně. S pomocí SURE FOOT® balančních 
podložek kůň zjistí, jak obvykle stojí a postupně se učí, jak se pohybovat a stát bezpečněji a 
účinněji a jak být více v rovnováze. Používání SURE FOOT® podložek slouží také k hluboké 
relaxaci koně a působí pozitivně na jeho nervový systém. 

Jde o úplně první seminář, který se koná v České republice. Lektorkou semináře je Brinja 
Riedel, tlumočení z němčiny je zajištěno. 

Odkaz na přihlášení a bližší informace naleznete zde. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2393&xref=31071628
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Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky vždy do 25. dne 
daného měsíce na mail: skoupa@toulcuvdvur.cz s označením „Zpravodaj“. 

 

mailto:skoupa@toulcuvdvur.cz

