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      Prázdninové dvojčíslo 2019 
 

Z obsahu: prázdniny – E.On Global Energy – není zvěř jako zvěř – sekání trávy – léto v útulcích – 
podzimní sezóna  
 

Prázdniny už klepou na dveře 
 

 A my finišujeme s přípravou. 
Stavíme táborovou základnu na Vápně, 

dokupujeme pomůcky, tiskneme hrací kartičky 
a po nocích tajně dolaďujeme programy. 

Moc se těšíme na léto, na vás – naše členy, 
příznivce, milovníky lidí, koní a dalších 
živáčků. 

Na brzkou shledanou  
 

 

Doporučujeme 
 

Podpořte nás v soutěži E.ON Energy Globe 
 

Energy Globe Award hodnotí již od roku 2000 projekty a inovativní nápady z celého světa, 
v oblasti  ochrany přírody a úspor energií. Cílem soutěže E.ON Energy Globe je ocenit 
projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. 

Jedná se o mezinárodní soutěž, která na národní úrovni probíhá ve 177 zemích světa.  
Toulcův dvůr se svým projektem „Environmentální vzdělávání na statku“ postoupilo do 

finále. 
Vítězství v kategorii „Vzdělávání“ nám 

můžete pomoci i vy. Pošlete nám svůj 
hlas, ať můžeme dále propagovat 
udržitelný životní styl v praxi. 
Hlasovat pro nás můžete zde. 

 

 

Nenechte si ujít 
 
Není zvěř, jako zvěř 
 

Chystáte se v létě do Krkonoš? Ročně navštíví Krkonoše miliony lidí. Příroda Krkonoš je 
evidentně stále lákavější cílovou destinací. Negativními dopady turistických výletů je ale 
množství odpadků, které po sobě turisté v parku zanechávají. 

Proto startuje kampaň #NeniZverJakoZver! Cílem kampaně, která potrvá dva měsíce, je 
upozornit návštěvníky parku, aby dbali na to, že po nich v parku nesmí zůstávat odpadky. 
Příroda si s nimi totiž sama poradit nedokáže. 

Odpadky se s určitou mírou nadsázky stávají invazivními druhy, pro které realizátoři 
kampaně identifikovali novou čeleď - čeleď odpadkoušovitých.  

 

https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky
http://www.energyglobe.info/
https://www.energyglobe.cz/projekty/-a176827--06m-n13x/toulcuv-dvur-odpovedne-environmentalni-vzdelavani
https://www.facebook.com/hashtag/nenizverjakozver?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD2uz-ZSX2Pyu2VN3cbqUUWDwiOWRuPhfqcOou1dkQw9Gfa6Zgj583K0oo7X3D990mVlBXb-PV4YdeejgRKF3huUSXvpu5oWFCSVywaaJIpkMtpd6aq3npq4zTn4Myro8Im3Op4KW6Fz5DK2NXRY3CKcobGa6Nbdq1AL7TShLicADAL7pAbXqIMYs21tszAPSPhc6b9phYKSZ-cstnTtuLOWF7zZ37gfVqmX0v7xhTbXlXey68Y2eJ19zfgRvvWerQV1E_Eb4Znsl_5auS58wfw70-xL4LWS2U7PjDuvMXgd2hpXW3LnIHN4-EDx-U5kpH2wCAmFmN7JS96BCXUPTW1V_c&__tn__=%2ANKH-R
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Z nejčastěji se vyskytujících druhů v Krkonoších lze jmenovat zejména petlahvoně 

odhozence, vlhčence ubrouskového, sáčkovce šustilku nebo obalíka sušenkovitého.  
Lidmi zavlečené druhy z přírody nemizí, ba naopak se rozmnožují co do počtu i druhů. V 

příštích týdnech se vypraví do Krkonoš expedice mladých zoologů, jejímž cílem bude 
vytvoření taxonomie všech odpadkoušů, které se v krkonošské přírodě objevují. 

Zapojit se může každý návštěvník. Více informací zde. 

 

Ekotip 
 

Sekání trávy – otazníky a první zdařilé pokusy 
 

Některá města v Česku začínají omezovat sečení trávy na svých pozemcích. Chtějí tak 
podpořit rozmanitost druhů rostlin a živočichů. S tímto plánem přišla aktuálně Ostrava. Pozadu 
nezůstává ani Praha. Proč? 

Početnost hmyzu v krajině výrazně snižuje. Vyhynutí hrozí zhruba polovině druhů, 
ohroženy jsou včely nebo motýli. V návaznosti pak mizí ptáci, kteří jsou na hmyzu potravně 
závislí. 

Jak časté sečení je únosné podle biologů? 
Je to velmi individuální. Někde je to potřeba 

dělat častěji, protože je to například velmi 
často používaná plocha k procházkám nebo 
rekreaci. Někde to kosení stačí jednou nebo 
dvakrát do roka, protože zejména dnes máme 
nedostatek vody a vegetace roste pomalu. 
Důležité je, aby se to dělalo na různých 
místech různě. Jednoduše aby ten hmyz měl 
vždy nějaký kout, kde se může vyvinout a aby 
rostliny měly místo, kde mohou dozrát do 
semen. 

Pomůžeme současné krizi biodiverzity velmi 
efektivně a rychle. 

Kromě toho podpoříme hospodaření s vodou a ochlazování měst. 
  
 

https://www.facebook.com/nenizverjakozver/
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Welfare osvěta 
 

Letní starosti útulků pro zvířata 
 

Přichází čas prázdnin a dovolených, na 
který se tak těšíme! Ve zvířecích útulcích ale 
tolik radosti nemají, čeká je totiž 
nejnáročnější část roku. Jak to víme? Zeptali 
jsme se přímo jich. 

Kdy tedy přichází nejvíc zvířat? Po 
Vánocích se sice vždy objeví nechtěné 
dárky, ale největší nápor to není. Kromě psů, 
kteří na Silvestra v hrůze utečou pod palbou 
petard a jarní záplavě koťátek, je 
nejkrizovějším obdobím právě léto a zvláště 
září. Proč?  

Zdá se, že svou roli hraje obtížné zajištění 
péče o mazlíčky, když jsou majitelé na 
cestách. A v září se pak vrací do běžného 
režimu, ke svým aktivitám, kdy na zvíře už 

nezbývá tolik času. Některým rodičům dojdou i finance – nákup všech vodovek, aktovek, 
učebnic a platba kroužků pro děti může řádně vyprázdnit peněženku.  

A co by chtěly útulky lidem vzkázat? I malé zvíře je velký závazek. Není to hračka. Není 
to ani zábava na chvilku, ale zodpovědnost na celý zvířecí život a ten může být dlouhý. 
Každé zvíře je jiné, třeba morče nevycvičíte, potřebuje naopak svého kamaráda. Když je pes 
zlý nebo špatně vychovaný, nezlobte se na něj, způsobili to lidé a ti to zase musí napravit.   

Opuštění zvířete je trestný čin. Pořízení zvířete je závazek se vším všudy, kdyby to měli 
všichni lidé na paměti, útulky by si pak mohly oddechnout. 

Jana H.  
 

Zprávy ze SRAZu 
 
Zahájení podzimní sezóny ve SRAZu 
 
Už se těšíme na společná setkání na kroužcích a 
výcvicích v září. A kdy budeme začínat?  
• chovatelské kroužky v týdnu od 17. do 21. září 
• výukové programy v týdnu od 17. do 21. září 
• jezdecký výcviky a kroužky od 9. září  
• hiporehabilitace od 10. září 

 
  



 
 Zpravodaj Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 
 

 

 
 
 
 
 
Krásné a inspirativní léto přeje celý tým SRAZu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

