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AKCE TOULCOVA DVORA V BŘEZNU 2017 

 

Středa 1. 3. 2017 / Nedoceněná kopřiva / 16:30 - 18:30 

Nepochybujeme o tom, že tak obyčejný plevel, jakým je kopřiva, všichni znáte. Ale znáte ji opravdu dobře? Je ji 

totiž možno využít nejen v kuchyni, ale i jako důležitou léčivku, v kosmetice, jako hnojivo pro vaše květiny či 

zeleninu. Děti si vymalují „motýlí“ obrázek. S dospěláky si vyrobíme pomazánku. Naučíte se vyrábět kopřivový 

šampon a tinkturu na vlasy. Dostanete malý receptář využití kopřivy nejen v kuchyni. 

Vstupné: dospělí 80,- Kč, děti 40,-Kč, nutno se registrovat 

 

Pondělí 6. 3. 2017 / Na tom našem dvoře / 16:00 - 18:00 

Další setkání se zvířaty našeho dvora, informace o jejich životních potřebách, s některými zvířaty přímý kontakt. 

Návštěva běžně nedostupných prostor. Na závěr si děti vyrobí z papíru a vlny kuřátko, které si odnesou domů. 

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, nutno se registrovat 

 

Sobota 11. 3. 2017 / Mateřídouškové výlety za dobrodružstvím / 09:00 - 15:00 

Jezdíte rádi s dětmi na výlety do přírody? Můžete vyrazit s námi, na výpravy plné dobrodružství a her pro děti i 

dospělé. Tým lektorek pro Vás nově připravuje každý měsíc sobotní výlety.  Téma březnové výpravy - začátek 

jara. 

Vstupné: 80Kč / rodina (vhodné pro: děti od 3 do 12ti let s doprovodem) 

 

Středa 15. 3. 2017 / Na tom našem dvoře / 16:00 - 18:00 

Další setkání se zvířaty našeho dvora, informace o jejich životních potřebách, s některými zvířaty přímý kontakt. 

Návštěva běžně nedostupných prostor. Na závěr si děti vyrobí z papíru a vlny kuřátko, které si odnesou domů. 

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, nutné se registrovat 

 

Sobota 18. 3. 2017 / Zimní prohlídka Toulcova dvora s krmením ptactva / 14:00 - 15:30 

Prohlédnete si středověký špýchar s výstavou historického zemědělského náčiní a přadných rostlin. Podíváte se, 

jak si farma a příroda žije v zimě, řekneme si, jak můžeme pomáhat zvířatům a nasypeme ptákům zrní do 

krmítka. 

 Vstupné: 70 Kč, nutné se registrovat 
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Sobota 18. 3. 2017 / Výsadba vánočních jedliček / od 10:00 

Před Vánocemi jste měli možnost zakoupit si na Toulcově dvoře sazenici jedličky, jako vánoční stromeček. Nyní 

Vás zveme na jejich výsadbu zpět do lesa. Výsadba proběhne přímo za humny Toulcova dvora - v Hostivařském 

lesoparku.  

Sraz se uskuteční u výpusti Hostivařské přehrady, u tzv. vývaru. 

 

Pondělí 20. 3. 2017 / Lesy a rybníky na východním okraji Prahy / 17:30 - 19:00 

Napadlo Vás někdy, že v dávných dobách byl dnešní východní okraj Prahy vlastně pohraničím přemyslovské 

državy, kterou odděloval od území Slavníkovců s centrem v Kouřimi a na Libici, rozsáhlý původní prales? A víte o 

existenci důmyslné rybniční soustavy v okolí Dubče? Tak o tom bude naše setkání.  

Vstupné: jednotné 30 Kč 

 

Středa 22. 3. 2017 / Slepičky a kuřátka / 16:00 - 17:30 

Tradiční akce, kdy přivítáme první letošní vylíhlá kuřátka. Zjistíme, jak se dostala na svět a co nám o sobě 

prozradí obyčejné vajíčko. Prozkoumáme život drůbeže na dvorečku a uděláme si malý výrobek na památku. 

 Vstupné:  40 Kč děti, 60 Kč dospělí, nutné se registrovat 

 

Sobota 25. 3. 2017 / Temná prohlídka Toulcova dvora / 20:15 - 21:30 

Temná prohlídka Toulcova dvora se koná u příležitosti HODINY ZEMĚ, což je každoroční mezinárodní akce 

zavedená Světovým fondem na ochranu přírody. Při ní domácnosti, podniky i veřejné instituce, a zejména 

kulturní památky, vypnou osvětlení a elektrické spotřebiče po dobu jedné hodiny na podporu zvýšení 

informovanosti o změně klimatu. 

My ji podpoříme „temnou prohlídkou“ Toulcova dvora. Sejdeme se ve 20:15 na Infocentru, ve 20:30 zhasínáme 

a vyrážíme na prohlídku.  

 

Pondělí 27. 3. 2017 / Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? / 16:30 - 18:30 

Každoročně si v jarním období staví většina ptáků hnízdo, aby měli kam naklást svá vajíčka, ze kterých se pak 

vylíhnou malá ptáčata. Místo, které si k tomu vyberou a materiál, který k tomu použijí je velice rozmanitý, a vy 

se můžete díky této prohlídce o všem dovědět více. Na závěr tohoto informačního a hravého setkání si děti 

vyrobí jednoduché ptačí hnízdo. 

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, nutné se registrovat 
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Středa 29. 3. 2017 / Náš soused netopýr / od 17:30 

Přijďte se seznámit s tajemnými létajícími savci, kteří s námi často nenápadně žijí pod jednou střechou. 

Přednáška s promítáním přibližuje zajímavosti ze života netopýrů a jejich význam v přírodě. Součástí přednášky 

je ukázka ochočených netopýrů. 

Vstupné: jednotné 30,- Kč 


