
 
 Zpravodaj Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 
 

 

Říjen 2020 
 

Z obsahu – Den zvířat – seminář o kopytech – výstava prací výtvarné soutěže – ježci – myxomatóza u 
králíků – bobule pro ptactvo 
 

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

      Přijďte s námi oslavit letošní světový den zvířat pěkně smysluplně!   
 

Vytříbené smysly jsou pro zvířata v přírodě 
podmínkou přežití, ať už k získání potravy, obraně 
před predátory nebo k orientaci v prostoru.  

Zjistíme, jaké smysly si zachovala od svých předků 
domácí zvířata a co nás díky tomu můžou naučit.  

Nesmí chybět ani doprovodný program. Zajímá vás, 
na co se můžete těšit? 

16:30  - kozí svatba a křtiny 
16:45 – tým záchranné psí brigády 
17:30 - dřevěné divadlo Honzy Hrubce  
18:10 – vyhlášení cen výtvarné soutěže  
 

Těšíme se na společnou oslavu Dne zvířat.  
 

Doporučujeme 
 

Zdravá kopyta – aby zůstala zdravá - 4. října (10:00 – 18:00) 
 

Na semináři se seznámíme stručně se stavbou a funkcí koňských kopyt, vysvětlíme si, co 
to je "zdravé kopyto", "funkční kopyto" a "deformované kopyto" a jak tyto stavy poznat při 
pohledu zvenčí i podle rentgenových snímků. 

Lektorkou semináře je skvělá MVDr. Dominika Švehlová.  
Více informací a přihlášení zde. 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/den-zvirat-zvireci-smysly-a-nesmysly
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/zdrava-kopyta-aby-zustala-zdrava
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Nenechte si ujít 
 

Výstava dětských prací „Žijeme spolu – pomáháme zvířatům“ (30. září – 12. října) 
 

Letos se nám sešla opravdu krásná díla a je škoda si je nepřijít prohlédnout. Vezměte děti 
nebo babičku a přijďte se podívat na fantazii i výtvarnou dovednost dětí z celé Prahy. 

Výstavu najdete na Špýcharu Toulcova dvora a bude otevřená denně od 10 do 17 hodin. 
Dobrovolné vstupné z výstavy využijeme na nákup krmení pro zvířata z farmy. 

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

 

Přijďte na Toulcův dvůr na setkání s ježky.  
Ze záchranné stanice přijede Zuzana Pokorná, aby vám ježky nejen ukázala, ale především 

poradila co dělat, když na podzim najdete malého, nedorostlého ježka. 
Mimo to se dozvíte mnoho zajímavého o ježčím životě a máme pro vás připravené i malé 

překvapení. A možná si budete moci malého pichláče i pohladit. 
Více informací a přihlášení zde. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/o-jezcich-1


 
 Zpravodaj Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 
 

 

Welfare osvěta – smutné zprávy z farmy 
 

Nakažlivé nemoci u zvířat 
 

Welfare zvířat je často definováno pomocí tzv. pěti svobod. Třetí z nich je osvobození od 
bolesti, zranění a nemoci. U nás na farmě se snažíme o zajištění maximálního welfare. I 
proto dodržujeme doporučení veterinářů a pravidelně očkujeme a odčervujeme chovaná 
zvířata. 

Letošní rok je ale asi zakletý. Ačkoli jsme králíky očkovali dokonce 2x, objevila se u nás 
myxomatóza. Virus myxomatózy přenáší krev sající hmyz – nejčastěji blechy a komáři, ale 
může se šířit i přímým kontaktem v případě králíků, kteří společně sdílí jednu klec. 

K příznakům onemocnění patří otok očních víček a boule (myxomy) na hlavě, obličeji, 
uších a pyscích, ale také na konečníku a genitáliích. Obvykle dochází k sekundární infekci 
dýchacího traktu, rozvijí se pneumonie, obvykle končící smrtí.    

Králíky, kteří nevykazovali příznaky onemocnění, jsme rozdělili do několika oddělených a 
uzavřených sekcí, dezinfikujeme prostory, kotce i farmáře. Přesto jsme o plno ušáků přišli. 
Jsme ze situace poměrně zoufalí, protože nemáme pocit, že bychom cokoli podcenili. 

Až k nám přijdete na návštěvu, nedivte se, že jsou venkovní výběhy i kotce prázdné. Držte 
nám palce, ať myxomatóza brzo odezní a zvířata v karanténě přežijí. Pak se společně s námi 
budete moci potěšit pohledem na poskakující králíky ve výbězích a na jaře pokřtít nová 
mláďata. 

 

Ekotip 
 

Podzimní sběr a tvoření ptáci venku ocení 
 

Podzim je dobou hojnosti, dozrávají plody 
a semena. V této době je proto dobré 
vzpomenout si a připravit přirozenou 
potravu i pro naše ptačí kamarády na 
krmítkách. 

A co v této době nejvíce ocení?  
Spíše než lojovými koulemi, které jsou 

k dokrmování vhodné v období silných 
mrazů a bohaté sněhové nadílky, jim 
jídelníček zpestřete o šípky růže šípkové, 
rozlousknuté vlašské oříšky nebo semínka 
různých druhů trvalek a letniček.  

V krmítku nejčastěji najdeme semínka 
slunečnicová, ale ptáci také rádi přiletí na 
semínka či suché květy lnu vytrvalého, 
třapatky zářivé, zavinutky podvojné, 
orlíčku obecného, yzopu lékařského či 
agastache.  

A pokud si chceme užít i podzimního 
tvoření, můžeme vytvořit různé věnečky 
nebo vazby a zkrášlit tak nejen zahradu či 
okno, ale prostřít stůl drobnému ptactvu.  
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Přejeme všem příznivcům a členům SRAZu železné zdraví a duši z andělských per. 
 
 

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


