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Červen 2021 
 

Z obsahu – osvětové akce se zvířaty – víkend otevřených zahrad – včelí rojení – pocitová mapa Prahy 
 

Poděkování 
Děkujeme všem příznivcům a fandům za zaslané hlasy na podporu projektu „Kůň pro 

hiporehabilitaci“ v rámci výzvy ČSOB Pomáhá regionům. 

Povedlo se a divoká karta je naše.  
 

Zveme vás 
 

Zvířátka na statku – středa 2. června (16 – 17:30)  
 

Výprava za zvířaty z farmy, při které prozkoumáme všechna zákoutí dvorečku a život na 

něm. Navštívíme králíkárnu i výběhy zvířat v třešňovém sadu. Budeme pozorovat, co dělají 

prasátka, nasypeme zrní slepičkám a zavítáme do kozího stáda. Zjistíme, co všechno od nás 

lidí zvířata potřebují, aby mohla prožít spokojený život. Některá z nich si i pohladíme. 

Přihlášky zde. 
 

Kozí skotačení – středa 16. června (16 – 17:30)  
 

Pomůžeme farmáři s péčí o kozí rodinku. 

Připravíme pro ni krmení a odvedeme naše 

stádečko z pastvy. Podíváme se, jak vypadá 

správný kozí chlév, zkusíme si něco z farmářské 

práce a dozvíme se o těchto šikovných zvířatech 

mnoho zajímavého. Přihlášky zde. 

 

Zvířátka na statku – středa 23. června (16 – 17:30)  
 

Výprava za zvířaty z farmy, při které prozkoumáme všechna zákoutí dvorečku a život na 

něm. Navštívíme králíkárnu i výběhy zvířat v třešňovém sadu. Budeme pozorovat, co dělají 

prasátka, nasypeme zrní slepičkám a zavítáme do kozího stáda. Zjistíme, co všechno od nás 

lidí zvířata potřebují, aby mohla prožít spokojený život. Některá z nich si i pohladíme. 

Přihlášky zde. 

      

Zveme vás 
 

Víkend otevřených zahrad 12. – 13. června 
 

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares 

Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a stal se postupně tradičním po celé Evropě. 

V České republice se konal poprvé v roce 2010 pod záštitou Národního památkového 

ústavu. Do projektu jsou zapojena i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým 

programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci.  

Cílem akce je v tento víkend prezentovat veřejnosti význam vegetace a posílení jejího 

postavení ve společnosti. Tato akce zvyšuje informovanost a povědomí lidí o zahradním 

umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/zviratka-na-statku-2
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/kozi-skotaceni-2
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/zviratka-na-statku-3
http://www.opensquares.org/winter/home/1998.php
http://www.opensquares.org/winter/home/1998.php
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Toulcův dvůr je v současnosti největší certifikovanou přírodní zahradou v ČR a do 

víkendu otevřených zahrad je zapojený. Podíváte se do běžně nepřístupných venkovních 

prostor a dozvíte se, co děláme, aby se v přírodním areálu líbilo nejen lidem, ale i divokým 

zvířatům a rostlinám. Více informací a registrace zde. 

 

Welfare osvěta 
 

Je čas včelího rojení 
 

Přichází červen a s ním i nejčastější období rojení včel, které je jejich způsobem množení. 

V určitém okamžiku začne být včelám úl či hnízdní dutina malá. Vystaví proto matečníky - 

buňky pro následovnice včelstva. Matka do nich naklade běžná oplozená vajíčka, z kterých 

se běžně líhnou dělnice. Aby se z nich vylíhly nové matky, krmí larvičky včely pouze 

mateří kašičkou. 

Zároveň s tím včely přestávají krmit starou matku krmit, ta přestává klást vajíčka a opět se 

stává letuschopnou. Následně se včelstvo se vyrojí. Zhruba polovina včel všech "profesí" 

(létavky, kojičky, stavěčky, strážkyně, pátračky) spolu se starou matkou vyletí před úl. 

Těsně před tím si odlétající včely naplní medné váčky ("bříška") medem z plástů a zásobí se 

na cestu. 

Matka se usadí někde v blízkosti úlu a včely se k ní shluknou, vytvoří rojový hrozen. Ten 

na místě vydrží několik hodin, leckdy i den či dva. Včely pátračky mezitím hledají novou 

dutinu pro hnízdění. 

Lidé z rojících se včel mají obavy. Do jisté míry je to přirozené, přeci jen je to velké 

množství žihadel na jednom místě. Ale obecně platí, že včely jsou při rojení neagresivní a 

nebodají. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/prirodni-zahrady-toulcova-dvora
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Proč? 

 protože mají plné medné váčky (i sytý člověk je příjemnější než hladový) 

 protože nemají místo, které by bránily  

Není-li člověk silně alergický (bodnutí jej ohrožuje na zdraví či životě) je zcela zbytečné 

bát se. Roj sám za pár hodin či dní odletí. Pokud nemáte dobrý pocit, nepřibližujte se k roji 

a pozorujte jej z větší dálky. A pokud se chcete podívat blíž, dělejte tak pomalu a vyvarujte 

se prudkých pohybů. 

Znáte-li včelaře ve vašem okolí, můžete jej o odchycení požádat. Hasiče volejte jen v 

případě akutního ohrožení – mají dost své práce a především roj po odchytu usmrtí. 

 

Ekotip 
 

Pocitová mapa Prahy 
 

Zapojte se do plánování rozvoje města pomocí pocitové mapy. Do ní lidé vyplňují 

informace o místě, kde žijí, pracují či tráví volný čas. Mohou zdůraznit místa, kam rádi 

chodí, nebo naopak mohou označit území problémová, na která se chodit bojí, kde 

odpočívají, kam vezmou návštěvu, kde se špatně parkuje. Ke každému bodu lze přidat 

zdůvodňující popis. Mapu vytvořila Národní síť zdravých měst ve spolupráci s Univerzitou 

Palackého. 

Data se budou shromažďovat až do konce léta. Po následném zpracování budou k 

dispozici městským částem i magistrátu.  

Mapu následně budou moci využít pražské městské části k plánům rozvoje. Může je využít 

i policie či magistrát. Data z pocitové mapy jsou zároveň pro politiky závazkem. Protože 

vyjádří-li lidé takto svůj názor, budou očekávat, že se s jejich informacemi náležitě naloží.  

https://www.pocitovemapy.cz/praha/
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Pocitová mapa je skvělým nástrojem místní Agendy 21, což je nástroj uskutečňování 

udržitelného rozvoje na lokální úrovni.  

A tak i vy se třeba s celou rodinou pusťte do vyplnění pocitové mapy. Sofistikovanou 

formou vyjádříte svůj názor a pomůžete do budoucna měnit svoje okolí k lepšímu.  
 

 

 

První den života, rodiče pilně střeží svůj zlatý poklad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


