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Červen 2020 
 

Z obsahu – připravované akce – hledačka pro Zemi – současné cestování – jiřičky – včely 
 

Zveme vás  
 

Bob a Bobek, králíci z klobouku  
 – pondělí 15. června (10:00-11:30)  
 

Opravdu žijí králíci v klobouku? A co všechno 
musíme vědět, než si přineseme králíka domů? 
Kromě mnoha zajímavostí nás čeká i kontakt se 
zakrslými ušáky ze zookoutku. Také se společně 
vydáme do králíkárny na farmě, prozkoumáme ji a 
postaráme se o dopolední krmení. 

Více informací a přihlášení zde. 
 

 
Kozí skotačení – pátek 26. června (10:00-11:30)  

 

Proč jsou některé kozy rohaté a některým tato ozdoba 
hlavy chybí? Je pravdivé pořekadlo: „Smrdí jako 
kozel“? Na všechny podobné otázky si odpovíme.  

Kromě toho pomůžeme farmáři s péčí o kozí rodinku. 
Připravíme pro ni krmení a odvedeme naše stádečko na 
pastvu.  

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. 
 

Nenechte si ujít 
 

Hledačka pro Zemi – pátek 5. června (10:00-17:00)  
 

Přijďte oslavit Světový den životního prostředí – zapojíte mozkové závity a skvěle si 
zaluštíte.  

Máme pro vás připravenou napínavou hledačku, během které zjistíte, jak se chovat v 
přírodě, aby náš pobyt na Zemi byl v budoucnosti co nejpříjemnější. Na úspěšné čeká malá 
odměna. Více informací zde. 

 
  

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/bob-a-bobek-kralici-z-klobouku-1
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/kozi-skotaceni-1
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/hledacka-pro-zemi
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Doporučujeme 
 

Trochu jiná dimenze cestování  
 

Od propuknutí pandemie pozorují psychiatři zhoršení psychického zdraví lidské populace. 
Jedním z nástrojů boje s koronavirovým splínem mohou být výlety do přírody. 

A protože cestování za hranice je během pandemie v podstatě nemožné, některé 
společnosti využívají nové technologie k tomu, aby pomocí virtuální reality přiblížily 
přírodní scenerie po celém světě lidem. Můžete tak cestovat bez nákladů z pohodlí domova. 

Co takhle navštívit třeba yosemitský národní park.  
 Nebo se chcete přenést do dalekých pralesů, aniž byste se zvedali z pohodlného křesla? 

Zaposlouchejte se do některého z mnoha míst na Nature Sound Map. 
 

 
 

 

Welfare osvěta 
 

Rok 2020 ve znamení jiřiček 
 

Český svaz ornitologický vyhlásil jiřičky 
ptákem roku 2020.  

Jiřičky jsou ptákem spjatým s lidskými 
obydlími, zejména na nich si staví hnízda. Je 
dobré jiřičky chránit a hnízda na domech 
tolerovat. Odvděčí se vám chytáním pro nás 
často obtížného hmyzu. Pokud chcete 
ochránit omítku domu, lze pod hnízda 
umístit podložky na exkrementy.  

Jestliže chcete jiřičkám „otevřít dveře“, 
můžete připravit na zahradě bláto, ze 
kterého si stavějí hnízda. Nebo je možné 
koupit i hnízda umělá a připevnit je na 
fasádu domu.  

Pokud se chcete o životě jiřiček dozvědět víc, podívejte se zde.  Jana Podhorská 

https://www.nps.gov/yose/learn/photosmultimedia/webcams.htm
https://www.naturesoundmap.com/
http://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2020_01.pdf


 
 Zpravodaj Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 
 

 

 

Ekotip 
 

I včely mají svůj světový den 
 

20. května jsme si připomněli 
Světový den včel. Není divu. Vědci 
celého světa se shodují na tom, že 
jedním z nejdůležitějších organismů 
planety jsou včely. 

I přes jejich význam jich především 
díky našemu hospodaření v krajině 
stále ubývá. Jen v České republice, za 
poslední dva roky, ubylo desítky tisíc 
včelstev.  

Právě kvůli včelám a vodě by se náš přístup k půdě a zemědělství měl změnit, protože na 
obou faktorech je přímo závislá naše budoucnost - a to doslova!  

I my můžeme pomoci, například spotřebitelskou podporou šetrného zemědělství, nebo 
výsadbou kvetoucích rostlin či bylinek na našich zahrádkách.  

No a samozřejmě především nepoužíváním pesticidů a dalších jedů v zahradách. 
 
Nezapomeňte na výtvarnou soutěž „Pomáháme zvířatům“ 

 

První obrázky do výtvarné soutěže se nám již objevily ve schránce a tak nezapomeňte, že i 
vy se můžete zapojit a do 20. září nám poslat svoje práce. Na všechna výtvarná díla se 
těšíme. 
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Naši Velikonoční beránci krásně rostou, měli by se po bonitaci stát novými plemeníky. 
Napadá Vás pro brášky nějaké pěkné jméno? 
 

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


