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Zveme vás 
 

Slepičky a kuřátka – 27. března (16:00 – 17:30) 
 

Těšit se můžete na kontakt s prvními letošními kuřátky 
na naší farmě! Vypravíte se na exkurzi do slepičího 
ubytování a zkusíte posoudit, jestli by mu slepice daly 
pět hvězdiček.  

Věnovat se budeme i fascinujícímu příběhu líhnutí. 
Zjistíte třeba i to, jak se farmář může podívat do vajíčka, 
aniž by ho rozbil! Budeme se věnovat i tomu, jak žijí 
slepice nejčastěji, a odhalíme význam tajemných kódů na 
vejcích z obchodu.  

Registrace na akci zde. 
 

 
Jak beránek o rouno přišel – neděle 7. dubna 
(14:00 – 16:00)  
 

Jak se získává vlna? Mají všechny ovce vlnu 
stejnou? A jak se o ovečky postarat, aby byly 
spokojené? 

Tohle všechno se dozvíte a ještě mnohem víc. 
Společně naše stádo zaženeme do chléva a střihačka 
Eva nám pak předvede svoje umění.  

Těšit se můžete i na jarní jehňata!  
Přihlašovat na akci se můžete zde.  

 

Připravujeme 
 

Den Země a oslava 25 let Toulcova dvora – středa 24. dubna (15:00 – 19:00)  
 

Letos Toulcův dvůr oslavuje 25 let svojí činnosti. Oslavu 
narozenin logicky propojujeme se Dnem Země a mottem 
„Odpovědně každý den“.  

Připravujeme pro vás pestrý a zajímavý program. Čeká vás 
15 stanovišť, kde zjistíte mnoho praktických informací 
o tématech, která se odpovědnosti týkají. 

Součástí oslav bude výstava fotografií z historie Toulcova 
dvora, beseda s panem Toulcem, který na statku vyrůstal, 
přednášky, promítání filmu. Pro milovníky hudby je 
připraven koncert skupiny Ekopela. 

Určitě přijďte, užijeme si společně krásnou narozeninovou oslavu. 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=31071507&xref=31071507
http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=2319&xref=31071431
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Doporučujeme 
 
Březen – měsíc nejen knihy 
 

Březen se již dávno stal čtenářským symbolem. Pojďme pokračovat v této tradici a doplňme 
ji i o další žánry. 

Za zmínku určitě stojí dvě knihy z oblasti ochrany přírody. Tou první je Civilizace na planetě 
Zemi od prof. B. Moldana, která je v podstatě učebnicí environmentalistiky. Druhá k přečtení a 
zamyšlení je Doba jedová 2 od autorů A. Strunecké a J. Patočky. Kniha nabízí poutavé čtení o 
škodlivých látkách v potravinách, nápojích, kosmetice, lécích, potravinových doplňcích a 
životním prostředí vůbec. 

Ekologickou tématiku řeší také nový film Benedikta Erlingssona (autora filmu O koních 
a lidech). Jeho „Žena na válečné stezce“ disponuje zajímavým příběhem, islandskou 
paličatostí, severským humorem a krásně nasnímanou nádhernou krajinou. A za zmínku určitě 
stojí i skvělý hudební doprovod. Přes těžké téma je snímek divácky úspěšný, nenechte si ujít.  
 

Ekotip s pozvánkou 
 

Doprava a její vliv na ovzduší 
 

Přestože se celkový stav ovzduší v ČR 
za posledních 20 let znatelně zlepšil, kolem 
60 % obyvatel stále žije v oblastech, kde jsou 
překračovány zákonné limity pro obsah 
znečištění v ovzduší. Loni bylo vyhlášeno 
39 smogových situací. 

Kvůli znečištění ovzduší v ČR předčasně 
každý rok zemře kolem 11 000 lidí.  

Velký vliv na kvalitu ovzduší má doprava, 
která je dominantním zdrojem znečištění 
ve velkých městech (zejména v Praze a Brně). 

Řešení je celá řada - od vyvedení tranzitní 
dopravy z obydlených oblastí, rozšíření mýtného pro kamiony na silnice všech tříd, nebo 
nastavení systému celoplošného informačního systému pro veřejnost o zhoršené kvalitě 
ovzduší.  

I my sami můžeme svým chováním přispět ke kvalitě ovzduší podporou a rozvojem 
udržitelných forem dopravy.   

Omezit cesty autem a využívat v maximální míře městskou hromadnou dopravu nebo vlaky 
(po Praze jezdí taky). 

Můžete jezdit na kole nebo na koloběžce. 1. března se otevírá i oblíbená výzva Do práce na 
kole. Registrovat se můžete zde, začít jezdit ihned.  

V rámci této výzvy můžete využít vlastní nohy. Je ideální doba si přivstat a jít část cesty do 
práce pěšky. Slunce vychází chvíli před sedmou hodinou.  

Co nám to přinese? Protažení těla, zklidnění myšlenek, vnímání krásy, naladění na nový 
pracovní den. Je v naší moci dát každému dni šanci, aby se stal tím nejlepším v našem životě. 

 

https://www.csfd.cz/tvurce/71623-benedikt-erlingsson/
https://www.dopracenakole.cz/
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Welfare osvěta 
 

Skleněná laboratoř - utrpení akvarijních ryb 
 

V akvaristických prodejnách nejčastěji najdeme rodiny s dětmi, které chtějí do skomírajícího 
akvária přihodit něco zajímavého navíc. To je samozřejmě příležitost pro mnohé „chovatele a 
prodejce“. 

Některé druhy rybiček jsou přirozeně 
bez pigmentu a stávají se tak ideálním 
„podkladem“ pro hru laboratorních grafiků. 
Typickým případem je okounek sklovitý 
(Parambassis ranga), což je drobná asijská 
rybička s průsvitným tělem. V obchodech se 
zvířaty bývají „normální“ okounci k vidění 
vzácně. Pravděpodobněji narazíte na 
okounka s třpytivým pruhem podél hřbetu a 
břicha, který svítí jako neonka. Dobarvovaní 
okounci jsou typičtí především pro asijský a americký trh.            Wikimedia Commons – PD 

Násilná manipulace zanechá v rybkách traumata a podepíše se na jejich zdraví. Mnoho z nich 
(až 80 %) proceduru nepřežije. Dobarvované exempláře častěji trpí na běžné rybí choroby 
a obvykle umírají v řádu měsíců. Vpichování barviv do těla a tetování pomocí laseru, se 
nevyhýbá ani dalším druhům ryb – albinotickým sumečkům, tetrám či papouščím cichlidám. 

Kromě dobarvování a tetování se u akvarijních ryb často setkáváme s odchovem 
a posilováním náhodných mutací – jedná se zejména o různé varianty závojnatek. U nich 
chovatelé v průběhu staletí podchytili barevné mutace i náhodné deformity tvaru těla a ty dále 
rozvíjejí. 

Současné chovatelské formy mají často velké potíže s pohybem. Některé ryby nemohou 
pořádně plavat, jiné mají oči otočeny k nebi a nedokážou se dostatečně nakrmit. 

Některé organizace zabývající se chovem ryb se již 
delší dobu pokoušejí některé praktiky (především umělé 
dobarvování a chirurgické zásahy) ve své domovině 
zakázat. Díky cíleným kampaním se postupně daří 
snižovat poptávku u veřejnosti.  

Volba je totiž především na nás, zákaznících. Lítost 
a soucit totiž obchodníky nezastaví – to dokáže jedině 
nulová poptávka. Dokud budeme zmrzačené ryby 
kupovat, jejich utrpení nikdy neskončí. 

Wikimedia Commons – PD 
  

Zprávy ze SRAZu 
 

Přichází jaro  
 

A naše farma se plní mláďaty. Ve výběhu již skáčou jehňata, kůzlata už co nevidět začnou 
také chodit ven a malí králíčci se brzy vydají na průzkum svého kotce.  
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Jsme napjatí, kolik se letos podaří huse vysedět housat i jaké barvy se nám ukážou u 
hedvábniček. 
 Přijďte se podívat sami, nebo na květnové Křtiny mláďat. Těšíme se na vás. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


