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Z obsahu – volná místa na jezdeckých kroužcích – příměstské tábory – trichomonóza –kontejnery nově  
 

Zveme vás 

Jezdecko-chovatelský kroužek – volná místa  
 

Uvolnilo se nám místo na úterním 

kroužku pro mírně pokročilé a ve 

středečním kroužku pro pokročilé 

jezdce. 

Zájemci najdou bližší informace  zde. 

V případě zájmu o docházku na 

kroužek bude potřeba, aby budoucí 

jezdec, nebo jezdkyně ukázala 

trenérce svoje dovednosti. Pro toto 

vzájemné setkání nás kontaktujte, 

prosím na e-mailu:  

kone@toulcuvdvur.cz. 

 
 

Připravujeme pro vás 

Přihlašování na příměstské tábory  
 

Pomalu, ale jistě, se blíží začátek registrace na 

letní příměstské tábory!  

Od 15. února si budete moci zde na webu 

prohlédnout, co na Vás v kterém týdnu chystáme. 

Registrace bude spuštěna v úterý 22. 2. 2022 ve 

12:00. Pro děti z chovatelských kroužků a loňských 

farmářských táborů budeme nabízet přednostní 

registraci. Informace přijdou včas e-mailem.  

Letošní novinkou je příměstský tábor pro 

věkovou kategorii 12-15 let. Vnímáme, jak děti 

odrůstají, Toulcův dvůr a zvířata je přitom pro ně 

už srdeční záležitostí. Poslední tři dny prázdnin 

jsme proto vyhradili pro tyto zkušené účastníky, 

kteří se chtějí o zvířatech dozvědět ještě něco navíc 

a zažít program „pro starší“. Budeme mít na starosti 

většinu farmy. Rozšíříme si obzory v diskuzích 

nebo prakticky pojatých vzdělávacích aktivitách a 

užijeme si několik běhacích her. My se na to moc 

těšíme! 

Na webu se také zároveň objeví registrace na 

jednodenní velikonoční tábor 14. dubna.  

https://sraz.auksys.com/master/index.php?id=201
mailto:kone@toulcuvdvur.cz
https://www.toulcuvdvur.cz/td-akce?tags%5B0%5D=6&categories%5B0%5D=7&_submit=&do=eventsFilter-submit,
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Letní pobyty s koňmi 
 

Možná jste si letos ještě nestihli ani zalyžovat, a my už 

plánujeme léto   

Počasí posledních dnů se nějak hodí víc k plánování 

než dlouhému pobytu venku. A my už se těšíme na 

teplo, slunce a zelenou trávu. I koníci se do Chotiněvsi 

hodně těší. 

Připojte se k nám a vydejme se společně na putování 

úžasnou krajinou, odpočívat v sedle koní i při 

společném vaření nebo tvoření. 

Máme ještě pár volných míst na relaxu pro dospělé a 

pro jednu nebo 2 malé rodiny se najde místo i na pobytu 

pro rodiče s dětmi. 

Těšit se můžete na koňský i lidský SRAZový tým, 

zázemí statku i koupaliště přímo za stany. A program 

bude hvězdný  
 

Welfare osvěta 
 

Zvonek zelený – pták roku 2022 
 

Zvonek zelený je krásně zbarvený pták, jehož zpěv připomíná zvonění zvonku. Odtud jeho 

název. Ornitologové spočítali, že jeho stavy v posledních letech významně poklesly. Hlavním 

důvodem poklesu jeho stavů je šíření nákazy trichomonózy. To je také důvod, proč byl vybrán 

ptákem roku.  

Česká společnost ornitologická svou volbou upozorňuje na to, že krmítka, kde se shlukuje 

velké množství ptáků, jsou ideálním prostředím pro šíření různých chorob. 

Ptačí trichomonóza, nazývaná též krmítková nákaza, je parazitární onemocnění, které 

postihuje hlavně zrnožravé ptáky. Způsobují ji prvoci bičenky drůbeží, které cizopasí v krku 

ptáků. Bičenky se přenášejí přímým kontaktem, k čemuž snadno dochází právě na krmítkách. 

Napadeným ptákům zduří sliznice, nemohou polykat, postupně slábnou a hynou hlady třeba 

uprostřed plného krmítka.  

Pokud pozorujeme na krmítku a v okolí 

viditelně nemocné nebo dokonce uhynulé 

ptáky, je třeba okamžitě nechat krmítko řádně 

vyschnout nebo vymrznout. Sucho bičenky 

bezpečně zabíjí.  

Znovu začít krmit můžeme nejdříve po 14 

dnech. Je rozhodně lepší nutit ptáky hledat si 

přirozenou potravu na větším území než je 

vystavovat smrtelnému nebezpečí na plném 

krmítku.       
Foto Jiří Bohdal 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/relax-pro-dospele
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/pobyt-pro-rodice-a-deti-1
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Ekotip 
 

Místo 3 kontejnerů v Praze jen jeden 
 

Praha si dala závazek uhlíkové neutrality, cílem je do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého 

o 45 procent.  

Jedním z plánovaných kroků jsou změny v třídění odpadů. Už během léta město spustí 

provoz nové, v Česku unikátní, poloautomatické třídicí linky v Chrášťanech. Díky tomu 

v Praze ubyde kontejnerů. Kovy, plasty i nápojové kartony se tak budou moci vyhazovat do 

jedné popelnice.   

Nová poloautomatická linka díky digitalizaci a technologiím, mezi které patří magnety, 

infračervené záření nebo působení elektrostatického pole, je linka schopna oddělit od 

železných kovů neželezné (například hliník) a poradí si také se separací PET lahví podle barev, 

s HDPE obaly (vysokohustotní polyethylen) apod. 

Linka má vysokou efektivitu, vznikne tím minimum odpadu, který míří do spaloven. Výrazně 

to Prahu posune k reálné recyklaci. 

Už letos na podzim by mohlo začít pilotní testování, kdy se vybrané popelnice viditelně 

označí tak, aby do nich Pražané mohli vyhazovat i další odpad. 

Necháme se překvapit, jaké výsledky tento krok přinese. 
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Střípky od nás 
 

Farma v očekávání 
 

I když je leden, naše kachna Eliška se rozhodla, že z hnízda již nesleze. Snášela do něj vejce, 

nakonec ho zasypala prachovým peřím a teď sedí „jako přibitá“. Není úplně nejvhodnější doba 

na vyvádění mláďat, ale přírodě neporučíme. Tak se necháme překvapit, kolik kachňat Eliška 

odvodí. 

Jahodě se již začalo nalévat vemínko, termín porodu má 31. ledna. Držte, prosím, všichni 

palce, ať všechno proběhne tak, jak má a porod je snadný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


