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Z obsahu – připravované akce – prázdniny s koňmi – predátoři v krajině – ekotip – SRAZové zprávy 
 

Zveme vás  
 

Slepičky a kuřátka – středa 27. května (16:00-17:30)  
 

V květnu se nám budou ještě líhnout kuřata, rádi 
bychom se tedy s Vámi podělili o radost z těchto 
mláďátek. Jestli jste zvědaví, co všechno se děje 
ve vajíčku, než se kuřátko vyklube a jak se vlastně 
dostane z vajíčka ven, dozvíte se to právě tady! 
Kuřátka si také opatrně pohladíme. Pozornost 
budeme věnovat i maminkám slepičkám. 
Prozkoumáme jejich nejoblíbenější činnosti, jaké 
prostředí potřebují k jejich provozování a ke své 
spokojenosti. Dopředu prozradím, že naše krmení 
pšenicí u nich bude mít rozhodně úspěch! 

Více informací a přihlášení zde. 
 

Zvířátka na statku – středa 3. června (16:00-17:30)  
 

Společně prozkoumáme celou farmu. Podíváme se, kam slepice snáší vajíčka, kde spí 
ovečky, co je za dvířky králičího kotce nebo jaké to je v kozím výběhu. Některá zvířata si 
pohladíme, jiná nakrmíme. Zjistíme především, co my lidé musíme dělat pro ně, aby byla 
celý život spokojená. Více informací a přihlášení zde. 

 

Kozí skotačení – středa 10. června (16:00-17:30)  
 

Pomůžeme farmáři s péčí o kozí rodinku. Připravíme pro ni krmení a odvedeme naše 
stádečko z pastvy. Podíváme se, jak se kozy dojí, jak vypadá správný kozí chlívek 
a dozvíme se o těchto šikovných zvířatech mnoho dalšího. 

Více informací a přihlášení zde. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/slepicky-a-kuratka
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/zviratka-na-statku
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/kozi-skotaceni
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Připravujeme 
 

Zvířátka na statku – středa 17. června (16:00-17:30)  
 

Společně prozkoumáme celou farmu. Podíváme se, kam slepice snáší vajíčka, kde spí 
ovečky, co je za dvířky králičího kotce nebo jaké to je v kozím výběhu. Některá zvířata si 
pohladíme, jiná nakrmíme. Zjistíme především, co my lidé musíme dělat pro ně, aby byla 
celý život spokojená. 
 

Doporučujeme 
 

Letní prázdninové akce s koňmi na Vápně 
 

Máme radost, že můžeme pořádat plánované letní akce 
s koňmi. Na některých jsou ještě volná místa, podívejte 
se. Třeba bude dovolená v koňském sedle na Vápně 
dobrodružnější a příjemnější než u moře na Maltě. Na co 
se můžete těšit a kdy? 

7.7. – 10.7. Relax pobyt  
11.7 – 18.7 Letní dětský tábor 
2.8. – 6.8. Putování Rájem 
 
Na všechny se těšíme. 
 

Welfare osvěta 
 

Predátoři na farmách 
 

Každý jistě zaznamenal v médiích případy vlků, kteří napadli stádo ovcí a potrhali nebo 
usmrtili řadu zvířat. V podobných případech se dostávají do sporu ekologové s chovateli. 

Z mého pohledu šelmy do zdravé krajiny patří a pomáhají udržovat potřebnou rovnováhu. 
Na straně druhé mám jako chovatel povinnost zajistit welfare svých zvířat a ochránit je před 
napadením. Že to není snadné, víme i my v Praze. 

Každý rok i na naší malinké farmě uprostřed města začne 
působit nějaký predátor mezi drůbeží. Letos jsme po návštěvě 
lišky a usmrcení 2 mladých slepiček sáhli k technologickému 
řešení a pořídila jsme samouzavírací dvířka do kurníku. Reagují 
na světlo a samy se zavřou při setmění. Drůbež totiž chodí do 
kurníku ještě před tím, než padne tma a tak tento systém funguje 
dobře. Radovali jsme se, že máme vyhráno, ale bohužel nás 
příroda převezla. 

Vzhledem k současnému stavu byl Toulcův dvůr zavřený pro 
veřejnost, na farmě se odpoledne pohybuje minimum lidí. 
Příležitost i pro jinak opatrné predátory. A tak jsme zaznamenali 
již 2 útoky jestřába. Řešení zatím hledáme, ale snadné to nebude. 
Držte nám palce, ať situaci brzy úspěšně vyřešíme. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/relax-pobyt
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/letni-detsky-jezdecky-tabor-i
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/putovani-rajem-ii-1
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Ekotip 
 
Doba nahrává minimalismu 

 

Pravidelní čtenáři vědí, že v této rubrice 
často píšeme o úsporách, opravování věcí 
namísto nákupu nových, k šetření potravinami 
a sdílení věcí. 

Současná situace mnohým ukázala, bez čeho 
všeho se obejdeme, když musíme. Možná nám 
tato doba trochu víc otevírá oči a nastavuje 
zrcadlo způsobu života, který jsme vedli 
v době předkoronové. 

 
Poučíme se? Dokážeme změnit svoje návyky 

a spotřebitelské chování? To dnes nedokáže 
nikdo odhadnout. 

Ale kdy jindy by byla lepší doba, než teď? 
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Tento týden odjela Karkulka do svého nového domova na farmu do Chocerad. 
Přejeme jí krásný a zdravý život a ať svým novým majitelům dělá radost. 
 

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


