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Doporučujeme 
 

Bob a Bobek, králíci z klobouku - 13. listopadu  
(16 – 17:30) 
 
Opravdu žijí králíci v klobouku? A co všechno musíme 

vědět, než si přineseme králíka domů? 
Kromě mnoha zajímavostí nás čeká i kontakt s ušáky ze 

zookoutku. Také se společně postaráme o večerní krmení 
v králíkárně na farmě. 

Více informací a přihlášení zde. 
 

 

Zveme vás 
 
 

Principy horsemanshipu v jezdecké praxi – 9. listopadu (10 – 18 hod) 
 

Můžete se těšit na další seminář s báječným 
lektorem Václavem Bořánkem. 

Seminář má připravené téma „Principy 
horsemanshipu v každodenní chovatelské 
a jezdecké praxi aneb odpovědi na otázky jak 
a proč“. 

Zajímá vás, jak být se svým koněm v každém 
okamžiku? Chcete zažít pocit důvěry, a 
vzájemný respekt? Víte kdy koně pochválit, kdy 
usměrnit a jak? 

Tohle všechno a nejen to se můžete naučit. 
Více informací a přihlášení zde. 

 
Vánoční setkání se zvířaty – 1.12. (15:00 – 16:30) 
 
Přijďte zahájit adventní čas návštěvou naší farmy. Společně se 

podíváme, jaká zvířata u nás bydlí. 
Zamyslíme se, co by si tak mohla přát nejen o Vánocích a jak 

jim to lidé můžou splnit. Pokusíme se vymyslet vhodné dárky 
pro zvířátka nejen u nás, ale i na jiných místech, třeba v přírodě. 

Za naši péči se od nás možná nechají pohladit! 
Více informací a přihlašování zde. 

 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/bob-a-bobek-kralici-z-klobouku
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/principy-horsemanshipu-v-chovatelske-a-jezdecke-praxi
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/vanocni-setkani-se-zviraty
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Nenechte si ujít 
 

Výstava obrázků z výtvarné soutěže „Žijeme spolu – 
pomáháme zvířatům“ 

 
Nestihli jste výstavu obrázků v Toulcově dvoře? Nemusíte být 

smutní. Část expozice se přesouvá do Městské knihovny v Praze - 
pobočka Opatov. 

Od 31. října do 29. listopadu zde najdete výběr z obrázků dětí 
všech věkových kategorií a samozřejmě nechybí oceněné práce. 

Tak můžete vyrazit a zároveň si vypůjčit nějaké krásné 
podzimní čtení. 

Více informací o otevírací době zde. 
 

 
Ekotip 

 

Minimalismus jako životní styl? 
 

O minimalismu se již občas mluví a stále častěji se potkáváme s lidmi, kteří ho žijí. V kostce 
se jedná o snahu žít pomalejší, skromnější a jednodušší život s méně věcmi. Ten nám má 
přinést více času pro to skutečně důležité, více spokojenosti a zároveň napomáhá v omezování 
odpadu a snižování naší ekologické stopy. 

Je zde ale háček. Život bez odpadu je v současné době trendem. Stává se příležitostí pro 
firmy, aby vyráběly stále nové eko vychytávky, které se nám snaží prodat. Potřebujeme ale 
opravdu všechny tyhle věci? Využijeme sedmý látkový sáček na ovoce? 

Minimalismus není jen o oblečení, knihách 
nebo telefonech. Týká se i oblasti mentální, 
která pro nás bývá mnohem obtížnější. 
Dnešní doba klade velký důraz na 
produktivitu a efektivitu. Měrná jednotka 
výkon ale minimalismus v zásadě popírá. 

Minimalismus nám dává prostor 
vyhodnotit, co je pro nás v životě důležité. 
Pak můžeme ze života odstranit to, co je tam 
zbytečné a nepřináší nám radost. 

Může se jednat i o přehodnocení závazků, 
volnočasových aktivit, zaměstnání, ale třeba 
i partnerských nebo dalších vztahů. 

Pak se můžeme soustředit pouze na to, co 
je pro nás důležité a žít svůj život tak, 
abychom byli spokojeni. 

 

 

https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/opatov/
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Welfare osvěta 
 

Přikrmování vodních ptáků 
 

Na zimní procházky kolem vody s sebou neberte staré pečivo. Proč? 
V záchranných stanicích se každoročně ošetří stovky ptáků, které poškodil člověk v naivní 

snaze přilepšit jim dodáním krmiva. Někteří ptáci toto lidské "přilepšení" nepřežijí a hynou. 
Na vině je pečivo, které je ve větším množství pro vodní ptáky, jako jsou labutě, kachny a 

další velmi škodlivé. Přestože ho ptáci přijímají s oblibou a preferují ho jako snadno dostupný 
zdroj energie před jinými druhy potravy. 

Pečivo však nemá velkou výživovou hodnotu – obsahuje především sacharidy. Ptáci tak sice 
mají plné žaludky, ale zároveň trpí podvýživou. Chybí jim vitamíny, minerály i stopové prvky 
z jiné potravy. To je nebezpečné zejména pro mláďata, která ke správnému vývoji potřebují 
všechny důležité živiny. 

A čím krmit, abyste vodnímu ptactvu neublížili? Pro labutě, kachny a další vodní ptáky volte 
vždy jen základní potraviny. Vhodné jsou obiloviny (kukuřice, pšenice, žito, oves), nakrájený 
hlávkový salát, zeleninové odřezky, mražený hrášek nebo kukuřice (rozmražené, není nutné 
vařit), případně granule pro vrubozobé ptáky (k zakoupení v obchodech s chovatelskými 
potřebami). 

Přikrmováním pak nezpůsobíme zvířatům žádné zdravotní komplikace. 
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Den zvířat se i přes deštivé počasí vydařil. 

Více než sto dětí se vzdělávalo v oblasti etologie zvířat a na sedmi stanovištích si 
mohly v praxi vyzkoušet to, co se během návštěvy naučily. 

 

 

 

 

Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky vždy do 
25. dne daného měsíce na mail: skoupa@toulcuvdvur.cz s označením 
„Zpravodaj“. 

 

mailto:skoupa@toulcuvdvur.cz

