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Z obsahu: Den zvířat – výstava obrázků z výtvarné soutěže – Den stromů – Semínkovna – pozitivní 
změny v ZOO  
 

 
Doporučujeme 

 

Den zvířat aneb „Co to jen to zvíře dělá?“ - středa 2. října 2019 15:00-18:00 
 
 

Přijďte s námi společně oslavit tento 
významný mezinárodní svátek! 

Letošním tématem je etologie, která 
se zabývá chováním zvířat.  

Nad čím takový etolog může bádat? 
Třeba jak zvířata shání potravu, co 
dělají v ohrožení, kde ráda odpočívají, 
jak pečují o mláďata, jak komunikují... 

Je pro vás připravena řada stanovišť, 
kde se hravou a zábavnou formou 
dozvíte o etologii více.  

Součástí akce je zajímavý 
doprovodný program a výstava 
výtvarných prací dětí „Žijeme spolu“.  

Více informací o tom, na co se 
můžete těšit, naleznete včetně 
podrobnosti zde. 

 
 

Zveme vás 
 

Výstava obrázků z výtvarné soutěže 
„Žijeme spolu – lidé a zvířata“  
2. - 14. října 2019  

 

Zajímá vás, co všechno zvládnou děti 
namalovat a nakreslit? A jaký je jejich 
postoj k soužití lidí a zvířat? 

Přesně o tomto byla naše výtvarná soutěž. 
Sešlo se nám velké množství děl a jsou 
opravdu nádherné. 

Přijďte se podívat a přesvědčit se, kolik 
nadějných umělců dříme v našich dětech. 
Výstava je v budově historického Špýcharu 
a určitě stojí za vidění. 

Více informací zde. 

http://www.toulcuvdvur.cz/akce/78
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/vystava-obrazku-vytvarne-souteze
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Nenechte si ujít 
 

18. října – Den stromů (13:30 – 17:00) 
Zveme vás na oslavu Dne stromů.  
Přijďte si zpříjemnit páteční odpoledne aktivitami 

na téma stromy, návštěvou výstavy a výsadbou 
stromů. Více informací zde. 

Mimo jiné bude k vidění i výstava Na stromech. 
Jde celorepublikový výstavní happening na podporu 
důstojné práce. Letošní ročník je zaměřený na 
podmínky pěstování kakaa v Pobřeží slonoviny 
(Côte d’Ivoire). 

 

 

Ekotip 
 

Semínkovna v Toulcově dvoře 
  

Je podzim a nejvhodnější čas na sdílení semen ze zahrady 
v Semínkovně. Semínkovna, ať už je to skříňka, košíček, 
nebo krabička, je místem, kde zahradníci mohou mezi sebou 
bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek.  

Osivo by mělo být výhradně v „Bio“ kvalitě, tedy nemořené a  z chemicky neošetřovaných 
rostlin. Mělo by jít o výsledek domácího semenaření. Semínka jsou nabízena bezplatně 
v malých dávkách pouze pro osobní spotřebu. 

Jedna ze Semínkoven je i v Toulcově dvoře. V Infocentru naleznete dřevěnou krabičku, 
kde lze přebytky semen nechat. Pracovníci vám případně i mohou poradit, jak na to. Více 
informací o sdílení semínek naleznete zde. 

 

Welfare osvěta 
 

Posun dobrým směrem - ZOO 
 

Evropská asociace zoologických 
zahrad již delší dobu řeší, jakým 
směrem se mají zoologické 
zahrady ubírat ve svých chovných 
programech.   

Často jsme totiž svědky toho, že 
ve snaze po atraktivitě a vyšší 
návštěvnosti ZOO chovají 
křížence, anomálie jako bílé lvy, 
tygry i další zvířata.  

Například bílý tygr (symbol 
města Liberec) není živočišným 
druhem ani poddruhem, jedná se o genetickou anomálii. Všechna bílá zvířata mají jediného  

http://www.toulcuvdvur.cz/akce/den-stromu
https://seminkovny.com/jak-na-to/
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zakladatele – samce, který byl v roce 1951 odchycen v Indii a měl bílé zbarvení srsti. Samec 
byl v zajetí připouštěn na normálně zbarvené samice. Z potomků byli v dalších generacích 
vybíráni ti bílí, kteří se dále křížili mezi sebou.  

To způsobilo současnou situaci, kdy je populace tzv. bílých tygrů nejen blízce příbuzná, 
ale především trpí celou řadou geneticky vázaných zdravotních a tělesných poruch. 

Hlavní úlohou zoologických zahrad by ale měla být ochrana přírody a udržení ohrožených 
druhů. Z tohoto úhlu pohledu je nový trend v zoologických zahradách určitě krokem 
správným směrem.  

 
 

 

Léto už patří minulosti, ale krásné vzpomínky zůstávají. 

 

 

 

 

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

