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Z obsahu – Slepičky a kuřátka – Relaxační pobyt s koňmi – Zvířátka na statku – Hodina pro Zemi - 
ekotip – ze života žížal – přestupný rok 
 

Zveme vás  
 

Slepičky a kuřátka – středa 25. března  
(16:00-17:30)  
 

Víte, že kvočny se dorozumívají se svými mláďaty, 
ještě když jsou ve vajíčku? Podíváme se na kratičké 
video o líhnutí, zažijeme kontakt s kuřátky i návštěvu 
drůbežího dvorečku. Zamyslíme se také nad tím, co 
můžeme udělat pro spokojený život slepiček my. 

Více informací a přihlášení zde. 
 

Připravujeme 
 

Relax pobyt na Vápně (7. - 10. července 2020) 
 

Pojeďte s námi zrelaxovat na pár dní na Vápno. Tři dny po sobě budeme vyjíždět na 
dvouhodinové vyjížďky v sedlech našich huculských koní po krásném okolním kraji. 
Zbytek programu bude čistě na vás! Tato akce je určena pro ty, kteří si chtějí odpočinout od 
víru velkoměsta, ale nechtějí v sedle trávit celý den, jako při Putování Rájem. 

Více informací a přihlášení zde. 

 

 
Zvířátka na statku – středa 1. dubna (16 – 18 hod) 
 

Společně prozkoumáme celou farmu. Podíváme se, kam slepice 
snáší vajíčka, kde spí ovečky, co je za dvířky králičího kotce 
nebo jaké to je v kozím výběhu.  

Některá zvířata pohladíme, jiná nakrmíme. Především zjistíme, 
co my lidé musíme dělat pro ně, aby byla zvířata celý život 
spokojená. Více informací a přihlášení zde. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/slepicky-a-kuratka
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/relax-pobyt
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/zviratka-na-statku
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Doporučujeme 
 

Temná prohlídka Toulcova dvora – 28. března (20:15 – 21:30) 
 

Temná prohlídka Toulcova dvora se koná u příležitosti HODINY 
ZEMĚ 2020. 

Sejdeme se ve 20:15 na Infocentru Toulcova dvora. Ve 20:30 
zhasínáme a vyrážíme. Podíváme se do středověkého sklepení a 
poslechneme si zvuky v setmělém mokřadu a třešňového sadu. 
Baterky si nechte doma. 

Více informací a přihlášení zde. 
 

 

Ekotip 
 

 3. března - Světový den divoké přírody World Wildlife Day (WWD) 
 

Světový den divoké přírody byl vyhlášen na 
68. zasedání Valného shromáždění OSN v roce 
2013. 

Je příležitostí k oslavě krásných a rozličných 
forem divoké přírody a vyzdvihnutí významu 
ochrany přírody pro lidstvo. 

Datum 3. března nebylo zvoleno náhodně. Je 
to den, kdy v roce 1973 vstoupila v platnost 
Úmluva o mezinárodním obchodu 
s ohroženými druhy volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (CITES), která hraje 
důležitou roli v zajištění toho, aby mezinárodní 
obchod neohrozil přežití jednotlivých druhů. 

I na Toulcově dvoře máme místa, do kterých téměř nezasahujeme. Navíc se snažíme, aby 
se u nás líbilo i volně žijícím zvířatům. Jaká to jsou a co k životu potřebují? Přijďte a 
dozvíte se. 

Více informací zde. 
 

Welfare osvěta 
 

Ze života žížal 
 

Žížaly (nejznámější kroužkovci) jsou důležitou součástí půdní fauny a živočichové se 
zajímavým chováním. Přítomnost žížal je spolehlivým indikátorem kvality půdy. Svou 
potravu nacházejí tak, že žerou rostlinné zbytky a zeminu a ve svém trávicím ústrojí z nich 
extrahují živiny, přírodní humus. Jeho součástí jsou i biostimulátory. Ty jsou zdrojem 
podpory růstu a odolnosti rostlin. Význam mají zejména pro regeneraci rostlin a v podpoře 
odolnosti rostlin v nepříznivých podmínkách, např. extrémních klimatických vlivech (mráz, 
krupobití, vichřice). 

Význam žížal podtrhuje i současné klima, kdy stále častěji dochází ke srážkovým 
extrémům. Schopnost půdy zadržet vodu z přívalových dešťů se odvíjí i z „důlní“ činnosti 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/temna-prohlidka-toulcova-dvora
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/divocina-toulcova-dvora
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žížal. Některé druhy vytvářejí své chodbičky těsně pod povrchem půdy, jiné cestují v 
různých hloubkách převážně horizontálně a další zase většinou vertikálně. Zdravé půdy jsou 
tak protkány křižující se sítí tunýlků, představujících účinný drenážní systém. 

To hlavní je v něčem jiném. Žížaly se v zásadní míře (spolu s dalšími organismy) podílejí 
na tvorbě humusu. A právě obsah humusu v půdě má obrovský vliv na to, kolik vody půda 
pojme a jak rychle. Půda s nedostatkem humusu je příliš ztvrdlá a utužená, voda po ní steče 
a část jí i bere s sebou. Půda bohatá na humus saje a saje a saje… 

Rostliny pak stihnou vláhu využít dřív, než odteče a vyschne. 
Možná by účinný projekt na ochranu žížal byl tím nejefektivnějším způsobem, jak zadržet 

vodu v krajině. Jednou z cest pro zvýšení počtů žížal by bylo více hnojit chlévskou mrvou, 
tím bychom připravili žížalám prostřený stůl a do půdy by se dostávalo potřebné množství 
humusu. 

Co takhle projekt „dešťovka“ jinak? 
 

 
 

Aktuálně 
 

Zajímavé datum 29. února 2020 
 

Možná vás již někdy napadla otázka, proč má únor jako jediný měsíc jen 28 dnů. Tahle 
tradice přežívá ještě z dávných dob starověkého Říma, kde jsou kořeny našeho dnešního 
kalendáře. Již v té době lidé věděli, že sluneční (tropický) rok je o něco delší. Země se otáčí 
kolem své osy a vrátí se zpět na stejné místo na obloze za 365 dní, 5 hodin, 48 minut a 45 
sekund. 

Současně mezinárodně používaný kalendář začíná 1. ledna, končí 31. prosince a trvá 365 
dnů. Pro vyrovnání rozdílu byl zaveden přestupný den jednou za čtyři roky. Přestupný rok 
využívají solární kalendáře (juliánský, gregoriánský a jiné). 
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A jaké zvyky se k tomuto datu vztahují? 
 

Podle tradic je 29. únor jediným dnem v roce, kdy může oficiálně žena požádat muže o 
ruku. 

Přestupný rok zplnomocňuje ženy a dívky vzít velikonoční koledu do svých rukou. Tak si 
nezapomeňte pořídit předem pomlázku, a věnovat mužům i chlapcům láskyplnou odplatu. A 
ti, kteří velikonočnímu veselí příliš neholdují, se mohou vyplatit. 

 

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


