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 Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 

    NOVINKY Z FARMY 
 

Protože k nám na návštěvu v těchto dnech přijít nemůžete, chceme vám alespoň touto 
cestou představit novinky od našich zvířat. 
 

Mláďata roku 2020 
 

Prvními mláďaty letos byla na konci ledna kůzlata. Princezně se narodily 2 holčičky – rohatá 
a bezrohá. Ta bez rohů u nás bude zůstávat, je potřeba jí vymyslet vhodné jméno. A hned za 
dva dny byla na světě malá rohatá kozička od Rózy. 

Karkulka, telátko od Jitky, rychle roste a postupně budeme hledat nového majitele. Držte 
nám palce, ať se nám podaří najít jí krásný domov. 

 
Ovečky si letos s porody dávají načas. Jehňata přibývají 
postupně, každý týden od jedné ovce. Beran Fanda je na svoje 
potomstvo náležitě pyšný a pečlivě ho střeží nejen před 
případnými vetřelci, ale občas i před našimi farmáři. 
V zookoutku na nás každé ráno podmalovanýma očima kouká 
nejen Sněhurka, ale hlavně její 4 potomci. Pomalu ochutnávají 
pevnou potravu a vydávají se poznávat svět okolo. 
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Drůbeží dvorek se dočkal vánočního dárku už 
v loňském roce, kdy kachna Eliška pod stromeček 
přivedla vysezená kachňata. Teď je spokojeně vodí za 
sebou a vůbec jí nevadí, že jsou některá stejně velká, 
jako ona. 

Minulý týden se vyklubala první letošní várka kuřátek 
z naší líhně. Ty si ale hned odvezli nedočkaví noví 
majitelé. 

Také králičí samice se snaží a každá pečuje o několik 
svých mláďat. 

Husa snesla už 11 vajec a uvidíme, kolik housat nakonec budeme mít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Držte nám palce, ať se všechna mláďata mají k světu a jsou zdravá. Jakmile to bude možné, 
uspořádáme Křtiny mláďat, na které vás samozřejmě pozveme. 

 
 

Výtvarná soutěž Žijeme spolu – pomáháme zvířatům 
 

I v letošním roce jsme pro děti připravili další ročník výtvarné soutěže. Děti mezi 3 až 18 
roky mohou využít volnější režim v době uzavření škol kreativní činností. Uzávěrka soutěže 
je až 20. Září 2020. 

Z doručených prací uspořádáme 
výstavu, jejíž vernisáž proběhne ve 
středu 30. září v rámci Dne zvířat. 
Výherci se mohou těšit na zajímavé 
ceny. 

Nejlepší výtvarná díla budou 
následně nabídnuta k prodeji. Výtěžek 
z obrázků půjde na zajištění potřeb 
zvířat z farmy Toulcova dvora 
(krmivo, veterinární ošetření atd.). 

Nezapomeňte, prosím, na zadní 
stranu obrázků připojit jméno, věk a 
kontakt na účastníka nebo jeho rodiče, 
případně pedagoga. 
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Důchod pro Magdičku 
 

Ponička Magda tento měsíc odešla z Toulcova dvora do zaslouženého důchodu. Bude 
v dobrých rukou Kateřiny – zvířecí fyzioterapeutky, v rodinném a klidném prostředí. 

Přejeme jí hlavně zdraví a dlouhé roky v novém místě. 
 

 
Chytrá ptačí budka 

 

Určitě jste, podobně jako my, přemýšleli o tom, co se tak může dít v ptačí budce. 
Byli jsme vybráni jako jedno z míst, kam Fakulta životního prostředí ČZU nainstalovala 

budku s webovou kamerou. 
V loňském roce se do této budky 

nastěhovala sýkora koňadra. 
Byli jsme překvapeni, že vajec bylo 

celkem 10, vylíhlo se 6 mláďat. 
Webové kamery nám dávají přesná 

etologická pozorování a vědci tak 
mohou bez rušení hnízdních párů 
získávat potřebná data. 

Zajímá vás naše budka? Videa jsou 
k dispozici  zde. 
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https://www.ptacionline.czu.cz/cz/zaznamy?instalace=67&list=other&to=0&from=152

