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Z obsahu – novoroční zamyšlení - o hadech a hadicích – havěť jako mazlíček – léto 2019 – akvárium -  
– kniha pro celou rodinu 
 
Novoroční zamyšlení 

 

Doba mezi Vánocemi a Novým rokem je přímo 
stvořená k bilancování a zamýšlení se nad 
dalším směřováním. A to se týká nejen 
osobního, ale i toho pracovního života. 

Určitě jste zvědaví, jak se budou posouvat 
aktivity SRAZu i celého Toulcova dvora. 
Některé plány jsme už začali uvádět do praxe, 
jiné jsou zatím ve fázi úvah a opatrném kreslení 
myšlenek. 

 I v roce 2019 chceme pokračovat v osvětě a 
vzdělávání o welfare zvířat a jejich ochraně. Hned 
v lednu se uskuteční první ze seminářů „Mění 
domestikace chování zvířat?“, tématem nás 
provede prof. Luděk Bartoš (přihlašování zde).  

Připravit se můžete i na další semináře.  
Jsme moc zvědaví na letošní mláďata a na to, 

jestli naše zvířata přivezou z výstav nějaké poháry. 
Na Toulcově dvoře připravujeme stavební úpravy, aby prokouklo i hospodářské křídlo a 

abychom lépe hospodařili s dešťovou vodou. 
Těšíme se, co nám rok 2019 přinese. Buďte s námi, ať o žádné novinky nepřijdete. 

 
Připravujeme 
 

O hadech a hadicích – středa 23. ledna (16:00 – 17:30)  
 

Přijďte odhalit pozoruhodné vlastnosti a schopnosti hadů! 
Veronika, která má s hady letité zkušenosti, se s vámi 
podělí o zajímavé příběhy z chovatelské praxe. Zjistíte, jak 
plazího mazlíčka opečovávat, jaké druhy se hodí do Vaší 
domácnosti a na co by měl být budoucí majitel připravený. 
A jací jsou hadi na dotek? To si vyzkoušíte na vlastní kůži. 
Setkáte se s naší užovkou Plížilem a přivítáme i dalšího 
šupinatého hosta. Děti si na závěr vyrobí na památku hadí 
talisman. Ať už zvažujete pořízení takového zvířátka, nebo 
jen chcete zkusit překonat obavy z kontaktu s hady, je to 
akce pro Vás! 

Přihlašování a informace zde.  
 

 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2272&xref=31071118
http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2287&xref=31071248
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Doporučujeme 
 
Havěť jako mazlíček – středa 27. února (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 obřího švába pro vás bude možná překvapivě 
příjemné! Zjistíte také, jak o takové tvory správně 
pečovat, aby se jim u vás dobře žilo.  

Přihlašování a informace zde. 
 

 

 
Prázdniny 2019   
 

Přehoupli jsme se do dalšího roku a někteří z vás již píšete 
netrpělivé dotazy, kdy bude zahájeno přihlašování na 
příměstské tábory a další letní akce.  

Také se ptáte, co jsme pro vás letos vlastně připravili. 
Příměstské tábory budou tradičně se zvířaty na farmě a 

kromě jednoho krátkého velikonočního, budou pětidenní 
cykly v rámci celých letních prázdnin.  

Přihlašování na příměstské tábory bude spuštěno 7. února 
zde.  

Informace o pobytových táborech a akcích pro dospělé a 
rodiny s huculskými koníky se objeví v únoru zde. 

 
Trocha welfare osvěty 
 

Chcete akvárium do bytu? A víte něco o rybách?? 

 

Dobře zařízené a udržované akvárium se mnohým lidem jeví především jako bytový doplněk. 
Podléhají iluzi o snadném chovu akvarijních ryb, a pokud si jejich ratolest přeje něco živého, 
velmi často se jedná o rychlou volbu. Určitě jste už někdy zaslechli: „když se budeš umět 
postarat o rybičky, můžeme se bavit o psovi“. 

Jenže jak k tomu ty ubohé ryby přijdou, být 
pokusným živočichem v domácnosti? To, že se 
nemohou zvukově ohradit při nevhodném 
zacházení, přeci neznamená, že je můžeme trápit. 
Konečně i na ryby se vztahuje zákon na ochranu 
zvířat proti týrání. 

Velmi často se potkávám se zanedbaným 
akváriem, s nemocnými rybkami, s chybějícím 
potřebným vybavením pro chov. Akvarijní ryby 
jsou nejčastějším „utýraným“ zvířetem 
v domácnosti. 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2286&xref=31071247
http://www.toulcuvdvur.cz/categoryevents/
http://www.toulcuvdvur.cz/categoryevents/prazdninove-akce-s-konmi
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Co doporučujeme?  
Kromě toho, že si předem nastudujeme všechny informace o zvoleném druhu rybek, jejich 

přirozeném prostředí, vhodné teplotě a krmivu, nepodceníme velikost nádrže. Prostorné 
akvárium je základ. 

Samozřejmostí je správně zvolené osvětlení i filtrace chovné nádrže. 
A úplně nejdůležitější je počítat s časem, který nám péče o akvárium zabere. Zdaleka se 

nejedná o pár vteřin, spíš počítejme s přibližně 10 hodinami měsíčně. 
A rada na závěr? Nenechme se ukolébat prohlášením, že se jedná o nenáročný druh rybek – 

všechny totiž potřebují náš čas a finanční prostředky.  
 

Ekotip 
 
Chodíte s dětmi rádi ven?   
 

Právě vám je určena nové kniha z nakladatelství Slovart 
„Od jara do zimy“, kterou napsal přední český zoolog a 
báječný dědeček M. Anděra pro svoje vnučky. 

Kniha je rozdělena na 12 částí podle měsíců v roce a 
v každé části najdeme průvodce tím, co je možné potkat 
venku, zápisník pro objevitele, nápady pro fotografy a 
celou řadu krásných fotografií a kreseb. Najdete zde i 
celou řadu nápadů, co s dětmi v daném měsíci podnikat. 

A nejlepší zpráva nakonec - knihu si můžete 
v Infocentru Toulcova dvora zakoupit se stokorunovou 
slevou, její autor má totiž pro Toulcův dvůr tak trochu 
slabost. 

 
Vstupte do roku 2019 s úsměvem! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


