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Z obsahu – výtvarná soutěž – hlasování o divokou kartu – koňské semináře – akce online – léto na 

koních – stříhání pro welfare – zalévání zahrad 

 

Výtvarná soutěž „Žijeme spolu – pomáháme zvířatům“  
 

 

Máte výtvarný talent? Tak ho nenechte zahálet a zapojte se do 

právě vypsané výtvarné soutěže pro děti ve věku 3-18 let. 

Svoje díla můžete nosit a posílat do 25. září na Toulcův dvůr, 

Sdružení SRAZ. Několik obrázků vybraných komisí bude 

odměněno a jejich autory navíc pozveme na vernisáž výstavy. 

Tu uvidíte nejen v Toulcově dvoře, následně se umělecké 

výtvory budou přesouvat do Městské knihovny Prahy 11.   

Nezapomeňte na obrázky napsat kromě jména také věk, město, 

kde bydlíte a především kontakt, abychom vás v případě 

umístění mohli oslovit.  

Těšíme se na všechna díla. Více info zde 
 

Hlasování pro nového koníka na hiporehabilitaci 

 

Naše Sára získala ocenění hiporehabilitační kůň roku 2020 a 

letos bude odcházet do důchodu. Vzhledem k počtu dětí, které 

k nám na rehabilitace docházejí, potřebujeme jiného koníka. 

Víme, že nová Sára se bude hledat obtížně – kůň pro tuto práci 

musí mít nejen pohybové, ale především povahové předpoklady. 

Takoví koně jsou k nezaplacení. Ale právě dnes jsme získali 

„divokou kartu“ k získání finančních prostředků na nákup koně. 

Potřebujeme ale vaši pomoc. Pouhými dvěma kliky nám pošlete svůj hlas. Podpořte náš 

projekt a děti, které na hiporehabilitaci docházejí. Následně nezapomeňte svůj hlas potvrdit 

heslem z e-mailu. Děkujeme  

 

     HLASOVAT 
 

 

Zveme vás 
 

Semináře s koňskou tématikou 
 

Na jarní měsíce jsme pro vás připravili širokou škálu seminářů s 

koňskou tematikou.  

V nabídce najdete veterinární minimum, prevenci respiračních 

onemocnění i kurzy horsemanshipu. Určitě si každý najde to 

svoje téma. S přihláškou neotálejte, místa na některých kurzech 

rychle mizí.  

Více informací a přihlášky zde.  

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/vytvarna-soutez-pro-deti-zijeme-spolu-pomahame-zviratum
https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1151-kun-pro-hipoterapii
https://www.toulcuvdvur.cz/td-akce?tags%5B0%5D=67&categories%5B0%5D=85&_submit=&do=eventsFilter-submit
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Nenechte si ujít 
 

Věci se vrací do normálu postupně a pomalu. Přesto je kolem nás plno drobných i větších 

radostí, umění i hudby. Rádi bychom doporučili pár akcí, kvůli nimž stojí za to, zůstat u 

monitoru. 

I v loňském roce proběhla fotografická soutěž Czech Press Photo a právě dnes je 

zahájena výstava v Národním muzeu. Nejlepší snímky a pravidla pro návštěvu výstavy zde. 

 

Tento týden také proběhla on-line diskuse Učené společnosti České republiky na téma 

Krize biodiverzity. Diskuse postavená na vědeckých faktech mnohdy narušující zažité 

představy a souvislosti, nové poznatky, to vše staví debatu do pozice „rozhodně si 

poslechněte“. Poslouchejte tady. 

 

Ve Valdštejnské jízdárně je otevřená, ale zatím před 

očima diváků ukrytá výstava, kterou určitě 

doporučuji všem, kdo má trochu rád uměleckou 

avantgardu 20. století. Mezinárodní výstavní projekt 

„Toyen – snící rebelka“ připravila Národní galerie 

Praha ve spolupráci s Hamburger Kunsthalle a Musée 

d'Art Moderne de Paris.  

Národní galerie k výstavě připravila řadu on-line 

akcí, přijměte pozvání. 

Toyen, Na zámku La Coste, 1943 

 

Léto na koních 
 

Putování v koňském sedle a relax pobyt 
 

Pojeďte s námi na jezdecké putování v sedlech 

huculských koní. 30. června vyrážíme s koňmi z Toulcova 

dvora na naši táborovou základnu. Tam přijedeme 4. 

července. Čeká nás cesta přes pole, louky i lesy, spaní pod 

širákem nebo pod stanem, romantika hvězd nad hlavou 

propojená se zvuky pasoucích se koní. Máme ještě jedno 

volné místo. Přihláška zde. 

Pokud vám přijde putování příliš fyzicky náročné a 

vyčerpávající, nabízíme i pár volných míst na Relax 

pobytu od 7. července. Více informací a přihláška zde.  
 

Welfare osvěta 
 

Stříhání ovcí 
 

Stříhání ovcí není jen způsob, jak získat živočišný produkt v podobě vlny, ale také součást 

welfare zvířat.  

 

https://www.facebook.com/CzechPressPhoto/photos/gm.470373884290049/3935030659877941
https://www.youtube.com/watch?v=yfUl8HM89xg
https://www.facebook.com/events/829990494262730
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/putovani-z-prahy
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/relax-pobyt-i
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Je dokonce zákonnou povinností 

chovatele své stádo ostříhat aspoň 

jednou ročně, aby byla zajištěna 

jejich životní pohoda. Pro naše 

valašky jsme si jako vždy pozvali 

profesionálního střihače na duben.  

Často se nás lidé ptají, jestli 

ovcím nebude zima, když je 

stříháme brzy z jara nebo před 

zimou. Je třeba si uvědomit, že 

našim valaškám naroste při dobré 

výživě každý měsíc minimálně 3 

cm vlny. Ta má skvělé izolační 

vlastnosti a chrání ovečky nejen před zimou, ale také před horkem. Není tedy možné stříhat 

až v letních parnech kvůli riziku přehřívání.  

Další úprava čeká ovečky v brzkém podzimu, aby měly s příchodem mrazivých zimních 

dní opět dostatek vlny a celou zimu teplotní komfort. 

 

Ekotip 
 

Jaro – čas na zahrádky a zalévání rostlin  
 

Je jaro, péče o zeleň je v plném proudu a každý z nás, zahradníků si všiml, že už zase 

začíná být v půdě sucho. Pokud ale chceme čerstvou zeleninu, voda je potřeba a my musíme 

sáhnout pro konev. Jak zalévat co nejefektivněji, s co nejmenší spotřebou vody a zároveň 

rostlinám zajistit její dostatek? 

Tady je 10 tipů od Ekologického institutu Veronika: 

 po dešti hned obejděme záhony s motykou. Když použijeme motyku, tak přerušíme 

kapiláry, kterými se voda z půdy vypařuje. Je to obdoba podmítání strnišť, kterým se 

snaží vodu na poli udržet zemědělci. Voda zůstane déle v záhonu. 

 zalévejme až v podvečer 

 zalévejme půdu, ne listy 

rostlin. 

 zalévejme pomalu, aby měla 

voda čas se vsáknout 

 zalévejme spíš méně často, ale 

vydatněji. Jeden večer zahradu 

zalít, jak půda zaschne, tak ji 

hned prokypřit a zase zalévat 

až za několik dní.  

 stanovme si priority, co 

budeme zalévat anebo co 

prostě obětujeme, když bude 

vody málo 

 použijme vodu, kterou jsme si 

zachytili doma - z vany, z oplachu nádobí, případně poslední máchací vodu z pračky 
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 použijme dešťovku, kterou jsme si zachytili do sudů 

 využijme mulč - posečenou trávu, slámu, kůru, hobliny, kartonový papír, mulčovací 

fólii i jutu. 

 cenné rostliny můžeme i stínit - stínícími plachetkami z bílé netkané geotextilie, 

pergolou či větvemi jehličnanů. 

 

 

 

Jaro v králíkárnách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem kreseb tohoto vydání je A. Borovičková a L. Bartoš. 

 

 

 

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

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


