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Z obsahu – připravované akce – Den zvířat – povinné vycházky? – SWAP 
 

Zveme vás 
 
Loučení s prázdninami – 31. srpna (15 – 18 hod) 

 

Přijďte se k nám rozloučit s prázdninami a zároveň se s 
dětmi seznámit s aktivitami na Toulcově dvoře.  

Pekli už jste někdy hady? Chytali jste drobné podzemní 
predátory? Jestli vám tato zkušenost chybí, určitě přijďte. 

Nejen pro děti budou připravena stanoviště se 
zajímavými a tvořivými aktivitami, nebude chybět 
prohlídka zookoutku. 

Těšíme se na Vás. 

 
Den zvířat - zvířecí smysly a nesmysly - 30. září (14:30 – 18:30)  

 
Vytříbené smysly jsou pro zvířata v přírodě podmínkou 

přežití, ať už k získání potravy, obraně před predátory 
nebo k orientaci v prostoru.  

Citlivost jejich vnímání nás může někdy skutečně 
překvapit. Zjistíme, jaké smysly si zachovala od svých 
předků domácí zvířata a co nás díky tomu můžou naučit. 
Přijďte tedy oslavit letošní světový den zvířat k nám 
pěkně smysluplně!  

 
Doporučujeme 

 
 

Horsemanship II. - 5. září (10:00 – 18:00) 
 
Přijďte k nám na seminář přirozené 

komunikace s koněm pod vedením Václava 
Bořánka na téma - Horsemanship - práce ze 
země a praxe na kruhovce. 

Čeká na vás malé opakování teorie 
Horsemanshipu, praktické ukázky základů 
práce s koněm v kruhové ohradě a základy 
práce s koněm ve volnosti a na vodítku. 

Nebude chybět prostor na dotazy, diskusi a 
výměnu zkušeností. 

Více informací a přihlášení zde. 
 
 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/den-zvirat-zvireci-smysly-a-nesmysly
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/prace-ze-zeme-s-vaclavem-borankem
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Nenechte si ujít 
 

O ježcích – 7. října (17:30 – 19 hod) 
 

Přijďte na Toulcův dvůr na setkání s ježky.  
Kromě toho, že se dozvíte mnoho zajímavého o ježčím 

životě, se budete dobře orientovat v tom, co udělat, když na 
podzim najdete malého, nedorostlého ježka. 

Možná si budete moci malého pichláče i pohladit. 
 
Více informací a přihlášení zde. 
 

 
 

Welfare osvěta 
 

Povinné procházky pro psy v Německu? 
 

Vláda v Berlíně připravuje zákon, podle 
kterého by pejskaři museli venčit svoje miláčky 
alespoň dvakrát denně na hodinu. 

Podle vyjádření ministryně zemědělství 
Julie Klöckner nejsou psi hračky, ale živí 
tvorové a jejich potřeby je nutné brát v potaz. 

Návrh vyvolává vášnivé spory a jeho odpůrci 
argumentují zasahováním do osobní svobody 
nejen majitelům, ale i psům samotným. 

Psi jsou podobně jako v Česku jedním 
z nejčastěji chovaných domácích mazlíčků a žijí 
přibližně v každé páté domácnosti.  

Jaký názor na to máte vy? 
Mají psi chovaní v domácnostech dostatek 

pohybu nebo je jejich majitelé zanedbávají? 
 
 

Ekotip 
 

SWAP 
 

Pojem swap pochází z anglického jazyka a v českém prostředí se ujal pro označení 
výměny mezi dvěma lidmi, ať už výměny věcí, které jeden již nevyužije a druhému mohou 
posloužit, nebo oblečení, doplňků do domácnosti, knih, kytek, domácích přebytků, atd. 
Swap představuje alternativu k nákupům nových věcí, a tudíž podporuje filozofii 
udržitelného životního stylu a neplýtvání. 

V současné době se swapy oblečení a dalších předmětů staly běžnou záležitostí a jsou stále 
oblíbenější zejména u mladší generace. 

Swapy mohou probíhat buď v reálném světě, kdy se účastníci akce sejdou na jednom místě 
a věci si vyměňují, anebo v on-line prostředí. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/o-jezcich-1
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Pokud je vám tato myšlenka blízká, chcete si swap vyzkoušet nebo se do něj zapojit, více 

informací najdete například zde. 

 
 
Přejeme všem příznivcům a členům SRAZu dobrý vstup do dalšího školního roku. 
 

https://www.facebook.com/groups/swapprague.skupina/
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Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky vždy do 25. dne 
daného měsíce na mail: skoupa@toulcuvdvur.cz s označením „Zpravodaj“. 


