
 

 Zpravodaj Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 

 

 

Leden 2022 
 

Z obsahu – volná místa na chovatelských kroužcích – havěť jako mazlíček – obezita domácích zvířat – 

ekotip dárkový  
 

Zveme vás 

Chovatelské kroužky na farmě – volná místa  
 

Od září nám přibyl jeden chovatelský kroužek, 

takže se nyní na farmě celoročně schází pět skupin 

dětí. Pomáhají pečovat o naše zvířata, učí se o 

nich, hrají hry a jsou zkrátka součástí Toulcova 

dvora.  

Je pro nás nesmírnou radostí vidět, jak nám 

během let děti rostou před očima a některé se 

postupně stávají součástí lektorského týmu.  

Pokud by Vaše děti lákalo přidat se k nám, 

máme ještě místa v kroužku s přírodovědecko-

chovatelským zaměřením ve středu, více 

informací zde. 

Několik míst se nám uvolnilo od druhého pololetí 

také na úterním kroužku, více informací zde. 

Těšíme se na schůzky v novém roce, až se opět sejdeme v naší partě, třeba i s novými tvářemi 

v našich řadách!  

 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/chovatelsko-prirodovedny-krouzek
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/chovatelsky-krouzek-s-janou-a-vitkem
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Havěť jako mazlíček – 19. ledna (16:00 – 17:30)  
 

Odhoďte předsudky a poznejte několik úžasných zvířátek, která se můžou stát milými a 

nenáročnými domácími mazlíčky. 

Pochovat si strašilku, oblovku nebo tropickou mnohonožku pro vás bude možná překvapivě 

příjemné! Zjistíte i to, jak o ně správně pečovat, aby se jim dobře žilo. 

Sraz na akci je 15:50-16:00 na hlavním dvoře před Hostelem. Ve čtyři hodiny spolu vyrazíme 

do zookoutku, kde se bude akce konat.   

Více informací a přihlášky zde. 

 

Welfare osvěta 
 

Překrmování mazlíčků - aneb od nového roku správná životospráva nejen pro nás :-) 
  

Zhruba třicet procent domácích mazlíčků v ČR trpí nadváhou 

nebo obezitou. 

Psi a kočky, podobně jako lidé, tloustnou kvůli špatným 

stravovacím návykům, kdy jim "páníčci" dávají zbytky ze svých 

jídel, nebo z nedostatku pohybu. Často bývá problematický pouze 

jeden člen rodiny, který smutným očím zvířete neodolá, a 

překrmuje ho. Potíže způsobí i to, že většina majitelů do denního 

příjmu potravy vůbec nezapočítává pamlsky, které mohou 

v součtu znamenat 1/4 krmné dávky.  

Problém je i překrmování druhů, které v přírodě konzumují jen 

velmi chudou stravu. Například suchozemské želvy nebo osmáci 

jsou po většinu roku zvyklí na suchou trávu. Časté přilepšování 

v podobě olejnin (třeba slunečnice) nebo sladkostí (jablka a jiné 

sladké ovoce), jim může způsobit vážné zdravotní komplikace. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/havet-jako-mazlicek
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Ekotip 
 

Kam s dárky, které se nepovedly? 
 

Všichni známe povánoční přemýšlení nad dárky, které vám nesedí, Ježíšek se netrefil do barvy 

nebo vašeho vkusu. Dostáváme se k nerudovské otázce „Kam s ním?“ 

Na jednu stranu se nechceme dotknout dárce, který to myslel dobře, na stranu druhou nechceme 

mít plné skříně a poličky věcí, které nevyužijeme. 

Některé obchody nabízejí výměnu dárku, jenom si s ní musíme pospíšit do 30 dnů od zaplacení. 

Většinou se jedná o obchody s elektronikou nebo oblečením a ne každý obchodník tuto službu 

nabízí. 

Pokud neuspějeme tímto způsobem, stále ještě máme šanci. Na sociálních sítích existuje celá 

řada skupin, které se specializují na výměnu vánočních dárků, stačí jen zapátrat. 

A pokud neuspějete ani na této platformě, můžete využít SWAP. Jeden z prvních lednových 

proběhne 15. – 16. 1. 2022 ve Vršovicích. Jen je třeba se předem registrovat. 

Snad se podaří dát dárku druhou šanci. 

 

 

 

Střípky od nás 
 

Proběhlo Vánoční setkání se zvířaty 
 

Těsně před Vánoci jsme se s adoptivními rodiči potkali a popřáli zvířatům krásný rok 2022 a 

rozdali jim drobné dárky. Akce se moc povedla a my už se těšíme na další plánované setkání 

na jaře při křtinách mláďat.   

 

 

https://www.facebook.com/events/438752404453945/
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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“. 


