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Červen 2022 
 

Z obsahu – výtvarná soutěž – rozcvička pro koně – výstava Zvířata v naší mysli – od vlka ke psovi – 

knižní novinka - kompostování 

 

Připravujeme pro vás 
 

Výtvarná soutěž pro děti „Žijeme spolu – pomáháme zvířatům“ 
 

Také v letošním roce vypisujeme výtvarnou 

soutěž pro děti od 3 do 18 let. Využijte 

deštivé odpoledne nebo volné prázdninové 

dny a tvořte – kreslete, malujte, modelujte. 

Svoje díla nám pošlete do 23. září, kdy je 

uzávěrka celé soutěže. 

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 4. října 

2022 na Dni zvířat v Toulcově dvoře, 

následně se výstava bude přesouvat do 

prostor Městské knihovny Opatov. Na autory 

nejlepších prací čeká odměna. Na zadní 

stranu obrázku nám proto nezapomeňte uvést 

celé jméno a aktuální věk autora, kontaktní e-

mail a telefon. 

Obrázky pošlete na adresu: Sdružení SRAZ, 

Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 

nebo přineste   

Rádi se s vámi uvidíme a na všechna díla se 

těšíme. 

 

Zveme vás 
 

Rozcvička pro koně s Dominikou Kellerovou 

– sobota 11. června (9 – 17 hod) 
 

Chcete zlepšit rovnováhu, symetrie a 

ohebnost koní? Přijďte se seznámit s vhodnými 

cviky a protahováním. Máme ještě poslední 

2 volná místa na semináři. Seznámíme se s 

biomechanikou pohybu, s každodenní rutinou 

ovlivňující fyzické zdraví koně a s nejčastěj-

šími fakty a mýty o protahování koní ze země.  

V praktické části si pak názorně předvedeme 

a naučíme se cviky vhodné pro každodenní 

péči o koně. Přihlášky a více informací zde. 
 
 

 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/rozcvicka-pro-kone-s-dominikou-kellerovou
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Nenechte si ujít 
 

Výstava obrazů Zvířata v naší mysli – do 27. června 2022 
 

Zveme vás na prodejní výstavu 

obrazů Dagmar Šimkové. 

Dagmar vystudovala SOŠV, 

studovala u akad. malíře M. Kesla a u 

sochaře prof. Duška. 

Nynější tvorba v surrealistickém 

pojetí je zaměřená na pomoc floře 

a fauně. 

Část výtěžku z prodaných děl bude 

určena zvířatům v Toulcově dvoře. 

Pokud by vás některý z obrazů 

zaujal, kontaktujte nás, 

zprostředkujeme vám jeho zakoupení 

i s případným věnováním pro 

zájemce. 

 

Od vlka ke psovi – středa 8. června – 18:00 – 19:00 
 

Co mají psi společného s vlky? Chovají se podobně? Živí se stejnou potravou? Nejenom na 

tyto otázky se během akce dozvíte odpovědi. 

Setkání se zúčastní také českoslovenští vlčáci, se kterými se budeme moci blíže seznámit, a 

prohlédnout, ale možná se nebudou bránit ani bližšímu kontaktu. 

Více informací a přihlášku najdete zde. 

 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/od-vlka-ke-psovi


 

 Zpravodaj Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 

 

 

Welfare osvěta 
 

Zvířata nejsou bez citu – Per Jensen 
 

Obvykle nedělám reklamu vycházejícím knihám, 

tentokrát si vzhledem k tématu dovolím udělat výjimku. 

Per Jensen je profesorem etologie na univerzitě ve 

švédském Linköpingu, a minulý měsíc vyšla v češtině 

jeho velmi zajímavá kniha. Autor vysvětluje emoční 

fungování u nejběžnějších druhů hospodářských zvířat – 

slepic, ovcí, prasat, krav a ryb, aniž by ovšem hodnotil 

počínání lidí či moralizoval. Tím motivuje k úvahám 

o tom, zda je dnešní způsob zacházení s hospodářskými 

zvířaty adekvátní. 

Píše o rozdílech mezi smyslovým vnímáním u člověka 

a u zvířat, o zvířecích stresorech, o komunikaci se 

zvířaty, o tom, co ve zvířatech vzbuzuje příjemné 

emoce, o široké paletě zvuků, které vydávají, o zvířecí 

řeči těla, jejich zvířecí identitě i o poměrech ve skupině 

zvířat. Zamýšlí se také nad odlidštěním našeho vztahu k 

hospodářským zvířatům. 

Text je doplněn odkazy na odborné studie 

a informacemi z českého prostředí. 
 

 

Ekotip 
 

Kompostuji, kompostuješ, kompostujeme... 
 

V květnu proběhl mezinárodní týden kompostování. Organizátoři chtějí upozornit na to, že 

vyzrálý kompost může dodat půdě to, co stále více postrádá – úrodnou a vodu zadržující 

organickou hmotu. Navíc bioodpad je snad jediný druh odpadu, u kterého můžeme mít celý 

proces recyklace zcela pod kontrolou. 

Dříve bylo zpracování zelených zbytků z kuchyně záležitostí vlastníků zahrádek, dnes se 

rozšiřují možnosti, jak je využít i ve městě. Můžete si pořídit vermikompostér – 

minikompostér do bytu, kde proměnu biomasy 

obstarají žížaly. Novým trendem je kompostér 

Bokashi, kde se o proces starají mikroorganismy.  

Kdo si netroufá na tyto domácí experimenty, 

může odnést svůj bioodpad do některého 

z veřejných kompostů. Kde je najdeme? Může 

vám pomoct mapa kompostů. Třeba zjistíte, že 

máte některý kousek od bydliště. 

V některých komunitních zahradách nebo 

v kompostárně města Prahy ve Slivenci si za 

odložení bioodpadu můžete odebrat výsledek 

procesu, který potěší vaše rostliny. 

 

https://www.mapko.cz/
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Střípky od nás 
 

Úspěšně jsme pokřtili všechna mláďata a tak se do dalších domovů budou postupně přesouvat 

býček Lívanec, jehnička Rozárka a houser Ruda. 

S dětmi z chovatelských kroužků jsme o víkendu přespávali na farmě, abychom zjistili, co 

dělají zvířata v noci a hlavně brzy zrána. Děti i pořádně pomohli farmářům se o všechny 

živáčky postarat. 

Zabydleli se u nás noví valášci z Janovy Hory a postupně je seznamujeme se stádem a do 

života na Toulcově dvoře. 

Do prázdnin nás ještě pár akcí čeká, ale především intenzivně připravujeme prázdniny 

a všechny letní tábory a akce s koňmi. 

Užívejte si i vy krásného začátku léta. 
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Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky do 25. dne daného 

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


