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Pohoda v pohodě 
 

Organizujeme sbírku pro Pohodu.  

Tato huculská kobylka s námi v týmu byla 

od roku 2006 a svoje příznivce si navždy 

podmanila svou charakterní povahou i 

blonďatým melírem v hřívě. 

Má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru 

koně pro hiporehabilitaci.  

Po pádu a úrazu se u ní objevily v roce 

2019 zdravotní potíže. Terapeutický kůň teď 

sám potřebuje terapii. 

Peníze, které se ve sbírce vyberou, budou 

použity na pokrytí nákladů na ustájení, 

krmení, veterinární péči a rehabilitaci Pohody. 
 

Zveme vás 
 

Prázdninové akce s koňmi 
 

Společně s přicházejícím jarem jsme zahájili intenzivní přípravu programu letních akcí. 

Ještě máme volná místa na putování na koních začátkem léta. Pojeďte s námi, čekají vás 

nezapomenutelné dny, noci plné hvězd a nejkrásnější výhledy do krajiny ze sedel koní. 

Těšíme se na vás. Více informací a přihlášky zde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.donio.cz/PohodaVPohode?token=14e428cd-99b7-4069-b7b4-f80970fe952d&fbclid=IwAR0-BPUQv4tPbuRgO98dG2o51P14zhgfIjPclENfsfqUa0w48f7yI7870P8
https://www.toulcuvdvur.cz/td-akce?tags%5B0%5D=67&categories%5B0%5D=82
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Nabízíme 
 

Materiály pro pedagogy – připravené ukázkové hodiny 
 

Prakticky využitelných podkladů pro živou i online 

výuku není nikdy dost, to zná asi každý učitel. Upravili 

jsme proto některé naše materiály jako přípravy pro 

hodiny, které lze rovnou využít pro děti. Pracovní listy, 

videa, metodiky i herní karty najdete na portálu 

Ucitelnice.cz.  

Jaká témata jsme zpracovali a kde můžete materiály 

získat? 

Od krávy k mléčným výrobkům včetně praktických 

návodů a receptů - zde.  

Mláďata na statku (karty k seřazení, videa a 

pracovní list) – zde.  

Doufáme, že Vám tyto materiály na hodinu  obohatí 

výuku a usnadní přípravu! 
 

Welfare osvěta 
 

Stereotypní chování 
  

Možná jste zažili tuto situaci při návštěvě ZOO - tygr jde podél plotu, otočí se a jde zpět. 

Po chvíli pozorování zjistíte, že tento okruh dělá opakovaně a úplně stejně, stále dokola. 

Vyšlapaná cestička ve výběhu nasvědčuje, že se tak pohybuje vlastně skoro pořád… Proč to 

ale dělá?  

Jedná se o patologické stereotypní chování, kterým se zvíře snaží odbourat stres. Výběhy v 

moderní ZOO nevypadají jako něco stresujícího, ale potřeby pohybu a dalších aktivit 

evidentně neuspokojí. 

Nejedná se o problém pouze exotických šelem, týká se i zvířat domácích. Koně trávící 

většinu času v individuálním boxu můžou přešlapovat ze strany na stranu. Přitom jsou dobře 

nakrmení a po fyzické stránce je 

vše v pořádku. Ale i zvířata trpí 

nudou a postrádají společnost 

nebo své přirozené činnosti.  

V konvenčních chovech prasat 

je zase časté vytrvalé okusování 

kovového hrazení. Inteligentní 

zvířata tráví čas v prostoru, kde 

nemohou projevovat své běžné 

chování včetně rytí. Okusování je 

tedy jediná možnost aktivity, 

kterou situace nabízí.  

Zvířatům do hlavy nevidíme. 

Stereotypní chování je však 

jasným znamením dlouhodobé frustrace, před kterým argument „vždyť je na ty podmínky to 

zvíře zvyklé“ neobstojí.      

https://www.ucitelnice.cz/produkt/6608
https://www.ucitelnice.cz/produkt/6902
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Podnětné prostředí pro zvířata (enrichment) 
 

Život zvířat v divočině je plný úkolů a výzev, které souvisí s úspěšným přežitím jedince. 

Voda, potrava, bezpečí, pozice ve stádě, obrana teritoria… Každý druh to má trochu jiné, 

ale společné (i s námi lidmi) je to, že řeší neustále něco a často více věcí najednou.  

Zvířata v lidské péči mají vše přímo pod nosem či zobákem. Na první pohled pohoda, ale 

nedostatek podnětů je pro mnohá z nich nepříjemný stav, na který nejsou uzpůsobená. 

Pomoct může enrichment, tedy obohacení – prostředí a života. Platí to i u nás, v Toulcově 

dvoře.  

Pamlsek uvnitř skrýše, který zvířata musí nejdříve dostat ven, nebo ho po částech 

vytahovat, spolehlivě zabaví na dlouhou dobu většinu zvířat. Nemusí se však jednat jen o 

potravu. Hravá prasata s nadšením trhají papírový pytel a ocení i vysloužilý míč, který není 

tak snadné zničit. Králíky či kozy zase potěší větve z prořezaných třešní, které můžou 

okusovat. Chovatelé pískomilů zase vědí, jakou zábavu přinese obyčejná rulička od 

toaletního papíru.  

Možností je mnoho, vždy je však dobré mít na paměti, že čím přirozenější prostor a 

možností aktivity má zvíře k dispozici, tím menší je potřeba enrichmentu.  

 

Foto: enrichment, který vymyslely a vyrobily děti na CHK  

 

Ekotip 
 

Domácí kuchyně - pesto ze zeleninových natí 
 

Je mnoho způsobů, jak se postavit k problému s plýtváním potravinami a vznikem odpadů. 

Ne každé řešení je ale tak snadné a chutné, jako domácí pesto z natí! Využijete do něj 

zeleninové listy a natě, třeba z mrkve, petržele nebo řepy, případně všemožné přebytky ze 

zahrádky - rukolu, pažitku, či v originálním italském receptu dominující bazalku. Podstatou 

pesta je zelený základ, olej a ořechy (nebo i semínka), případně sýr a česnek. Jak si 

ingredience nakombinujete, to už je na Vás. 
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Zde je recept na námi ozkoušenou verzi „bioodpadového pesta“: 

 nať ze svazku ředkviček  

 nať z jedné kedlubny 

 větší hrst vlašských nebo jiných ořechů 

 stroužek česneku 

 dvě velké špetky soli 

 jeden plátek sýra 

 olivový olej 

 velká špetka sušené bazalky 

Všechny suroviny kromě oleje dejte do sekáčku a zpracujte do hrubosti, která vám 

vyhovuje. Pak přimíchávejte olej, dokud nemá hmota tu správnou konzistenci - ani moc 

pevnou, ani moc tekutou.  

Hotové pesto můžete naplnit do sklenic s víčkem a uchovávat v lednici. Pokud ho zalijete 

dostatečným množstvím oleje, vydrží prý čtrnáct dní. Ale to se nám ještě nikdy nepodařilo, 

vždy se po něm jen zaprášilo. 

Nyní můžete servírovat na těstoviny, noky, do salátů, polévek… a užívat si kromě 

gurmánských zážitků i pocit environmentálně šetrného spotřebitele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky do 25. dne 

daného měsíce na mail: skoupa@toulcuvdvur.cz s označením „Zpravodaj“. 


