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Z obsahu: letní koňské akce – kozí skotačení - Den Země - hodina pro Zemi – Semínkovna – ochrana 
tetřívků – kočka jako predátor 
 
Zveme vás 
 

Volná místa na letních pobytech s koňmi 
 

Většina letních pobytů je již obsazena. Volná místa máme na Putování Rájem a prvním 
turnusu dětského tábora. 

Putování Rájem je určeno plnoletým jezdcům, ale občas vezmeme i větší šikovné děti 
z našich jezdecko-chovatelských kroužků.  

Každý den ujedeme na koních kolem dvaceti kilometrů, postaráme se o koně, pastviny i 
naše žaludky. Nocujeme v objektu malé usedlosti, ve vlastních stanech či "pod širákem“. 
Zkrátka, jak si kdo ustele, tak si lehne. Registrace na akci zde. 

Dětský tábor se inspiroval u lovců mamutů, kteří žili v souladu s přírodou a dokázali 
fungovat bez moderních vymožeností. Také věděli, jak to chodí v tlupě a že nejvíce platí 
právo silnějšího. 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. 

 
 
Kozí skotačení – středa 10. dubna (16:00 – 17:30)  
 

Chcete pomoct farmáři s péčí o kozí rodinku? 
Připravíme pro ni krmení a odvedeme naše stádečko 

z pastvy. 
Podíváme se, jak se kozy dojí. Řekneme si, co 

všechno můžeme z kozího mléka vyrobit. 
Ukážeme si, jak vypadá správná pastvina, kozí chlév 

a dozvíme se o těchto šikovných a mlsných zvířatech 
mnoho dalšího. 

Přihlašovat na akci se můžete zde. 
 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2328&xref=31071440
http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2324&xref=31071436
http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=31071508&xref=31071508
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Nenechte si ujít 
 

Den Země a oslava 25 let Toulcova dvora – středa 24. dubna (15:00 – 19:00) 
 

Letos nás čeká téma „Odpovědně každý den“. 
Snažíme se o tento přístup v našem životě 
a chceme přinést další inspiraci. 

Čeká vás téměř 20 stanovišť, která vám 
pomohou najít odpovědi nejen na otázku: "Je 
toto odpovědné k Zemi a k našim dětem?", ale i 
na celou řadu dalších. Stanoviště nabídnou nové 
informace, ale i zábavu. 

Součástí oslav bude výstava fotografií z historie 
Toulcova dvora, beseda s panem Toulcem, který 
na statku vyrůstal, přednášky, promítání filmu. 
Pro milovníky hudby je připraven koncert 

skupiny Ekopela. 
Na akci není nutné se registrovat a je pro návštěvníky zdarma. 

 
Hodina Země spojená s Temnou prohlídkou – sobota 30. března (20:12 – 21:30)  

 
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená 

Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). Při ní 
domácnosti, podniky i veřejné instituce, a zejména 
kulturní památky, vypnou osvětlení a elektrické 
spotřebiče po dobu jedné hodiny na podporu zvýšení 
informovanosti o změně klimatu. 

Temná prohlídka Toulcova dvora se koná u 
příležitosti HODINY ZEMĚ 2019 a je výjimečnou 
možností zjistit, jak velká může být v Praze tma. 

Sejdeme se ve 20:15 na Infocentru Toulcova dvora. Ve 20:30 zhasínáme a vyrážíme. 
Podíváme se do středověkého sklepení a poslechneme si zvuky v setmělém mokřadu a 
třešňovém sadu. Baterky si nechte doma. 

Registrovat na akci se můžete zde. 
 

Doporučujeme 
 

Semínkovna na Toulcově dvoře 
 

MŠ Semínko zřídila SEMÍNKOVNU, která je umístěna na 
Infocentru Toulcova dvora. Lidé si z ní mohou brát semínka 
pro svou vlastní pěstitelskou potřebu. Stejně tak je žádoucí 
semínka do ní vracet. Můžete se také podělit o své přebytky. 

Jedná se (v našem případě) o dřevěnou krabičku, pomocí 
které mohou zahradníci mezi sebou bezplatně sdílet osivo ze 

svých zahrádek. Osivo by mělo být výhradně v „bio“ kvalitě, tedy nemořené a z chemicky 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2147&xref=31070493
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neošetřovaných rostlin. Může jít o výsledek domácího semenaření. Semínka jsou nabízena 
bezplatně v malých dávkách pouze pro osobní spotřebu. 

Semínkovny by měly  fungovat v podstatě jako knihovna, kde si ale místo knih půjčíte 
osivo. Každý si může vybrat osivo, které se mu líbí a po sklizni přinést svá semínka zpět a 
nabídnout je ostatním. 

Více informací o sdílení semen najdete zde. 
 

Ekotip 
 

Záchrana černého rytíře 
 

Touto přezdívkou znalci označují jednoho z našich 
nejvzácnějších ptáků – tetřívka obecného. Odkazují se 
tak na temnou barvu peří tetřívčích kohoutků a pověstné 
souboje při jeho toku. 

Počet samců podle posledního sčítání v roce 2017 
klesl už na pouhých 74 kohoutků v Krkonoších a 30 
v Jizerských horách. Mezi hlavní důvody mizení 
tetřívků je rušení člověkem a úbytek vhodných biotopů. 

Uškodilo mu i vysušování rašelinišť a podmáčených smrčin. Nepříznivé jsou také vysoké 
stavy lišky obecné a prasete divokého, podílejících se v některých oblastech významně na 
predaci hnízd a mladých ptáků. Negativně působí zvyšující se tlak na turistické a sportovní 
využití území. 

Ke zlepšení situace může přispět každý návštěvník. Lokalitami s výskytem tetřívků by měli 
všichni procházet s maximálním respektem – nehlučet, nevstupovat (zejména v zimě) mimo 
značené cesty a svého psa mít na vodítku. Tetřívka na jeho zimovištích v karech (sněhové 
záhraby) ruší skialpinisté a snowboardisté. Pták v zimě nespí, ale snaží se pod sněhem přežít s 
minimálním výdejem nedostatkové energie. Každé vyrušení může být fatální a může stát 
tetřívka život. 

Na jaře ohrožují tetřívčí tok návštěvníci i fotografové, kteří lační po jeho sledování. 
Tetřívkovi neuškodí, když si na konci léta nasbíráte borůvky pro vlastní potřebu, třeba na 

koláč, ale hřebeny a kbelíky nechte doma, aby zbyly plody i na tetřívky – před zimou se 
potřebují pořádně najíst, aby vůbec přežili. 

Respektujte značené lokality výskytu tetřívka a snad se podaří nepříznivý vývoj jeho 
populace zvrátit. Více informací najdete na stránkách KRNAP. 

 

Welfare osvěta 
 

Kočky jsou vrcholový městský predátor 
 

Kočky jako super-predátor fungují ve městech po celém světě. Ať už 
se jedná o zvířata žijící zcela divoce, nebo domácí mazlíčky, kteří se jen 
občas dostávají ven, vždy je jejich dopad na ekosystém zásadní. 

O chování městských koček toho víme jen velmi málo, údaje se špatně 
získávají. Z odborného výzkumu Jennifer L. McDonaldové ale 
vyplynulo, že obyčejná domácí kočka, která žije napůl s lidmi a napůl 
venku, zabije přibližně 30 kusů zvířat za měsíc. Pokud na nějakém 

https://seminkovny.com/jak-na-to/
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sídlišti žije 10 koček, za rok pobijí asi čtyři tisíce zvířat. Protože hlodavců obecně spíše ubývá, 
nejčastěji se kořistí stávají ptáci. Nejvíce přitom ubývá drobných pěvců – sýkor, pěnkav, 
rehků. 

Jaká opatření můžeme zajistit my? 
V první řadě je namístě kastrace koček – přemnožené volně žijící 

kočky jsou opravdovou hrozbou. O kastrace se stará celá řada 
útulků, i těch soukromých a tak můžeme například přispět 
finančním darem. 

Pokud do parků nebo zahrad instalujeme podpůrné opatření pro 
ptactvo (budky, krmítka, pítka apod.), vždycky je nutné myslet na 
bezpečnostní opatření proti kočkám. 

Hnízdní budky by nikdy neměly mít před vletovým otvorem 
„bidýlko“ – snadno se o něj může kočka opřít. 

Krmítka nebo pítka můžeme udělat závěsná v dostatečné výšce, 
aby se k nim kočky nedostaly, případně větší mísy mají připravené 
uchycení na tenkou nožičku nebo kůl. 

Základem všeho je, aby se „ptačí prostřený stůl“ nestal zároveň místem hodokvasu i naší 
Micky. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

