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Září 2021 
 

Z obsahu – nový kroužek - loučení s prázdninami – akce se zvířaty – jezdecké semináře – měsíc 

biopotravin – evropský týden mobility 
 

 

Novinka od září 
 

Chovatelsko-přírodovědný kroužek – středa (14:30–15:30) 
 

Nový kroužek pro děti od 1. do 4. třídy zve do svých řad 

nadšence pro zvířata a přírodu. Někdy strávíme schůzku v 

našem zookoutku nebo na farmě, jindy se vydáme do 

zajímavých přírodních zákoutí Toulcova dvora. Zkusíme si 

něco z práce chovatele i přírodovědce. Budeme se zájmem 

zkoumat vše živé a otázka: "Proč?", rozhodně nebude na 

seznamu zakázaných slov! 

Více informací a možnost přihlášení zde. 

 

Zveme vás 
 

Loučení s prázdninami – 31. srpna  

(13:00 – 17:30) 
 

Na konci léta nesmí chybět řádné 

ukončení prázdnin a vy si rozlučku můžete užít 

s námi. Nebudou chybět lovy beze zbraní, 

ohňové zkoušky nebo rodinné týmové hrátky.  

Závěr akce bude pod taktovkou Dřevěného 

divadla a pohádky pro malé i velké. 

Těšíme se na vás, více informací zde. 
 

 

Na drůbežím dvorečku – 8. září (16:00 – 17:30) 
 

Život opeřených obyvatel našeho dvorku je 

zajímavý a my ho uvidíme pěkně zblízka! 

Zjistíme, že husy, kachny a slepice mají na 

spoustu věcí odlišný názor a jejich životní 

zvyky se dost liší. Zkontrolujeme kurník i 

kachník a podíváme se, co nesmí na 

dvorečku pro spokojenou drůbež chybět. 

Nabídneme slepičkám něco dobrého a 

uvidíme, zda přijdou nejblíže k nám 

hedvábničky s krásnou chocholkou nebo 

chytré zlaté kropenky. Farmářské činnosti 

proložíme drůbeží hrou. 

Více informací a přihlášky zde. 
 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/chovatelsko-prirodovedny-krouzek
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/louceni-s-prazdninami-1
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/na-drubezim-dvorecku
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Zvířátka na statku – 22. září  

(16:00 – 17:30) 
 

Společně prozkoumáme celou farmu.  

Podíváme se, kam slepice snáší vajíčka, 

kde spí ovečky, co je za dvířky králičího 

kotce nebo jaké to je v kozím výběhu.  

Některá zvířata si pohladíme, jiná 

nakrmíme. Zjistíme především, co my lidé 

musíme dělat pro ně, aby byla celý život 

spokojená. 

Více informací a přihlášky zde. 

 
 

Nenechte si ujít 
 

Seminář Teorie jízdy pro jezdeckou praxi – 25. září (10:00 – 18:00) 
 

Seminář Václava Bořánka prohlubuje 

vědomosti z oblasti obecného 

jezdectví, cíleně navazuje na znalosti 

horsemanshipu při práci ze země.  

Na semináři se věnuje základním 

stavebním kamenům klasického 

vzdělání v kontinuitě na jednotlivé 

druhy a způsoby ježdění na koni nebo 

sporty. 

Více informací a přihlášky zde. 

 

Welfare osvěta 
 

Září – měsíc biopotravin 
 

 V současné době je v ČR certifikováno více než 4.300 

ekofarem a více než 570 výrobců biopotravin, kteří jsou 

pravidelně kontrolování v  systému stanoveném a 

garantovaném národní i evropskou legislativou. 

Ekologické zemědělství není pouze moderním 

světovým trendem, který reflektuje potřebu reagovat na 

současné problémy a zachovat zdravou půdu, vodu i 

obecně přírodu a přírodní zdroje příštím generacím.  

Systém ekologického zemědělství vychází z tradičních agrotechnických postupů 

používaných našimi předky. Tyto postupy dále rozvíjí a doplňuje o moderní vědecké i 

praktické poznatky. Výsledkem ekologického zemědělství jsou kvalitní, nutričně bohaté 

potraviny s žádným nebo minimálním množstvím reziduí chemických látek. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/zviratka-na-statku-4
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/teorie-jizdy-pro-jezdeckou-praxi-s-vaclavem-borankem
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Samozřejmostí pak je trvale udržitelný způsob hospodaření s respektem ke všemu životu i 

k chovaným hospodářským zvířatům. 

Využijme tento měsíc k tomu, abychom se zamysleli při nákupech nad tím, jaké potraviny 

a v jaké kvalitě nakupujeme. Při menších objemech nákupů by určitě i naše peněženky v 

září zvládly více bio.  

Udělali bychom něco pro welfare zvířat a v dlouhodobějším horizontu i nás samých. 

 

Ekotip 
 

Týden evropské mobility 16. – 22. září 
 

Téma letošního ročníku tohoto týdne zní: „Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou!“ - tak 

neváhejte, zapojte se a přijďte se inspirovat, jak se po městě dopravovat zdravěji! 

Součástí týdne bude celá řada akcí po celé Praze, soutěže, open-air aktivity i Zažít město 

jinak. 

Program se ještě dolaďuje, následně ho naleznete zde. 

I my na Toulcově dvoře se do programu budeme zapojovat a to nejen v rámci Dne bez aut. 

Sledujte webové stránky a FB, určitě vás nějaká akce zaujme. 
 

 

 

hhttps://etm.praha.eu/jnp/
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Prázdniny jsou nenávratně pryč, ale čeká nás spousta krásných dnů plných 

prožitků, setkání i nových zkušeností. Těšme se z každého z nich. 

 

 

 

To nevadí, že vstáváme rozcuchaní, hlavně s radostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


