
 
 Zpravodaj Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 
 

 

 

Listopad 2020 
 

Z obsahu – seminář příprava koní - úklid na zahradě – budoucnost chovu nosnic – bezobalová 
drogerie – kozí svatba – inspirace na listopad  
 
Doba nepřeje pořádání akcí, dokonce ani těch osvětových. Proto v tomto čísle Zpravodaje 

nenajdete obvyklé pozvánky, kromě jednoho on-line semináře. Připravili jsme pro vás více 
zajímavostí ze světa ochrany zvířat a přírody a pár tipů, do kterých se za dlouhých večerů, 
kdy budeme muset být doma, můžete pustit.  
 

Zveme vás 
 

On-line seminář s MVDr. Dominika Švehlová (10:00 – 15:30)  
 

Na novém on-line semináři si 
ujasníme, jak pečovat o kondici koně 
v průběhu nejen zimního období, ale 
v průběhu celého roku. 

 On-line seminář bude doplněn o 
zajímavá videa a prezentace, na které 
jsou účastníci zvyklí. 

 Lektorkou semináře je skvělá MVDr. 
Dominika Švehlová.  

Více informací a přihlášení zde. 
 

Doporučujeme 
 

  

Úklid na zahradě 
  

Hmyzožraví ježci jsou nám díky svému jídelníčku 
pomocníky na zahradě. Zimu přečkávají ve stavu 
hibernace (v zimním spánku), kdy jejich tělesná 
teplota poklesne na pouhých 5°C a tělesné funkce se 
zpomalí. Až do jara musí vystačit ze svých tukových 
zásob. Na úspěšné přezimování musí mít ježek kromě 

tukových zásob také vhodný pelech. 
A to může být kámen úrazu, protože většina lidí se snaží mít před zimou svoje zahrádky 

dokonale uklizené.  
Jak ježkům pomoci? Stačí ponechat v koutě zahrady kupu listí a klestí, nejlépe v blízkosti 

hustých keřů. Ježci se rádi ubytují i ve volně přístupném kompostu. Tam jim můžeme 
dokonce umístit bedničku o rozměrech 40x40x30 cm, do které nezatéká. Opatříme ji 
větracím komínkem a část vyplníme suchým senem.  

Tady ježek může bezpečně přezimovat a na jaře už se zase živit housenkami a brouky ze 
zahrady. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/fyzioterapie-cviceni-s-konmi-seminar-probehne-on-line
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Welfare osvěta 
 

Zákaz klecového chovu nosnic – a jak dál? 
 

Od roku 2027 bude v ČR zakázán klecový chov nosnic. Kolem tématu se strhla velká 
debata. Pojďme se podívat na domestikaci a etologii, která snad vnesou do problematiky 
více světla.  

Pokud byste chtěli vidět divokého předka našich slepic - kura bankivského - v přirozeném 
prostředí, museli byste se vydat do Indie nebo Malajsie. Jedná se o lesní zvíře a 
nejbezpečnější místo k odpočinku je pro něj ve větvích stromů. Proto také naše slepičky 
vyžadují v kurníku bidýlko a přes den si rády při siestě vyskočí na nízké větve.  

Hlavní náplní dne je pro kura bankivského shánění potravy. Vytrvalé hledání něčeho k 
snědku obnáší hodně pohybu, rozhrabávání země a vyzobávání semínek, drobných 
živočichů a dalších pochoutek. Přirozeným chováním domácích slepic je hrabání a 
zkoumání okolí, i když jim chovatel nasypal plné krmítko.  

Divoký kur žije v malých skupinách, kde má každý jedinec jasnou pozici v hierarchii 
hejna. Výše postavená slepice může druhou odehnat klovnutím. I to se během zdomácnění 
zachovalo, proto potřebují slepice dostatek prostoru, aby si držely od silnější kolegyně 
odstup.  

Bylo by asi bláhové si myslet, že zrušením klecí se tyto požadavky v chovech naplní. Bez 
tlaku spotřebitelů na vyhovující podmínky pro zvířata, se stane standardem jen jiná forma 
chovu s nosnicemi namačkanými na sebe, byť už třeba ne za mřížemi. Možná i my bychom 
mohli zapřemýšlet, kolik vajec a za jakou cenu je nutné vyprodukovat.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekotip 
 

Bezobalové nakupování  
 

Před sedmi lety se v Praze otevřel první obchod, kde si lidé mohli nakoupit potraviny na 
váhu do vlastních nádob a ušetřit tak životní prostředí všech zbytečných obalů. Bezobalová 
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filosofie od té doby získává stále více příznivců a nové obchůdky vznikají jak v Praze, tak v 
dalších městech. Nezůstalo jen u jídla, sortiment se postupně rozšiřuje i na drogerii! 

Jak to celé probíhá? Můžete přijít do prodejny i 
se zbytkem prostředku v obalu a lahev si prostě 
doplnit, nákup totiž začíná jejím zvážením a 
původní hmotnost se na konci odečte. Některé 
obchody fungují jako pultový prodej, jiné 
samoobslužně. Sortiment je bohatý, pořídíte jak 
čistič na WC, tak gel do myčky či prací prášek, 
někde si lze nabrat do krabičky i ekologický 
deodorant! Vybavit se tak můžete vším, co v 
domácnosti potřebujete.  

Oproti konvenčním produktům si většinou něco 
připlatíte, odnesete si ale obvykle výrobek, který 
je šetrnější k přírodě. Většinou je snadno 
rozložitelný bez obsahu palmového oleje, protože 
velká část bezobalových dodavatelů fandí 
ekologickému životu.  

Když trochu zapátráte, možná zjistíte, že kolem 
nějaké z prodejen jezdíte. Najdete je mimo jiné na 
Florenci, Floře, v Nuslích, na Vinohradech i 
Kačerově.  

Zbývá tedy už jen vyzkoušet to na vlastní kůži a 
do vlastní nádoby.  

 

Novinky z farmy 
 

Po kozlovi Kašparovi jsme si nechali dceru a muselo dojít k výměně plemeníka. Kašpar šel 
do velkého stáda k Berounu a my jsme pořídili pro naše holky nového kozlíka Ferdu. Je moc 
pěkný a hodný, na přehlídce kozlů dostal ocenění Elita A. 

Jaká bychom to byli výuková farma, kdybychom nové přírůstky nepředstavili! A tak jsme 
uspořádali malou „kozí svatbu“. Nevěsta Viktorka byla oddána s ženichem Ferdou, svatební 
kyticí byl svazek mrkve a připili jsme si kozím mlékem.  
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I když není jaro, je náš dvorek plný drůbeže 
 

Pár tipů na listopadové tvoření s dětmi 
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Nezapomeňte 

 
Na Dušičky zavzpomínat na svoje blízké. 
 
 
 
 

 
 

Žij na hraně, nadoraz, jako když dobíhá ti čas. 
Smrt není nejhorší konec. Nejhorší ztráta je, když uvnitř nás zemře člověk a my žijeme. 

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


