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AKCE TOULCOVA DVORA V DUBNU 2017 

STAROČESKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK, sobota 1. 4., 10:00 – 17:30 

Budete mít možnost si v připravených dílničkách vyrobit píšťalku, pomlázku, řehtačku nebo jiný 

předmět, vztahující se k jaru, potěšit se s lidmi, kteří předvádí stará řemesla, nakoupit drobné 

dárečky, shlédnout pohádku, zazpívat jarní písničky, ochutnat velikonoční pokrmy. Nakonec společně 

vyneseme Morenu a přivedeme zpátky jaro. Tradiční jarní setkání s přírodou, tradicemi, řemesly a 

řemeslníky. 

Vstupné: dospělí 80 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 40 Kč 

Rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 130 Kč, 2 dospělí a 2 děti 210 Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: všechny zájemce, kteří chtějí s námi přivítat jaro a velikonočně se naladit 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1827&xref=3106933
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VELIKONOCE PRO NEJMENŠÍ (ČESKÝ ROK), neděle 2. 4., 10:00 – 12:00 

Srdečně zveme rodiče a prarodiče s dětmi od 3 do 8 let na nedělní program do krásného prostoru 

barokních Stájí. Čeká vás celoroční program se vztahem k ročnímu cyklu se zaměřením na lidové 

zvyky a obyčeje. Každé setkání začíná krátkou pohádkou, poté se zazpíváme i zatančíme a pak nás 

čekají dílničky, dovednostní úkoly a povídání na dané téma. 

Téma na duben: Velikonoce, velikonoční týden 

Uvijeme di kytičku pro květnou neděli a budeme si povídat o Velikonočním týdnu, co znamenaly 

jednotlivé dny. Naučíme se plést pomlázku. 

Vstupné: 1 dítě a 1 doprovod 150 Kč, každé další dítě 20 Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: děti od 3 do 8 let 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1855&xref=3106936
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ZVÍŘÁTKA ZE STARÉHO DUBU, pondělí 3. 4., 16:30 – 18:30 
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Zvířátka si povídají s dětmi o obyvatelích dutého stromu – datlovi, veverce, netopýrech, proč a jak tu 

žijí. S aktivním zapojením dětí prostřednictvím interaktivního panelu se i dozvíte o významu starých 

stromů v přírodě. Bude připravena ukázka přírodnin. Díky spolupráci se Základní organizací Českého 

svazu ochránců přírody Nyctalus přiveze paní Dáša Zieglerová živé ochočené hendikepované 

netopýry a bude možnost kontaktu s nimi. 

Vstupné: jednotné 50,- Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: rodiny s dětmi od 4 do 8 let 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1849&xref=3106936
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JAK BERÁNEK O ROUNO PŘIŠEL, středa 5. 4., 16:00 – 18:00 

Přijďte se podívat, jak paní střihačka zručně vytváří ovečkám jarní sestřih! 

Čeká nás hlazení čerstvě ostříhaných oveček, podíváme se do ovčína, kde ovečky bydlí, setkáme se s 

letošními jehňátky. Budeme si povídat o vlně a jejím zpracování za dávných časů. 

Na závěr si každý vyrobí svého papírového beránka, kterého si odnese domů. 

Těšíme se na vás! 

Vstupné: 60 Kč dospělí, 40 Kč děti 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: rodiny s dětmi a další zájemce :-) 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1837&xref=3106934

9  

VELIKONOCE NA STATKU, pondělí 10. 4., 14:00 – 18:00 

Tvořivé předvelikonoční odpoledne ve znamení kraslic, zdobených různými technikami, výroby 

přáníček, holubiček … Přineste si sebou alespoň 6 ks čistých vyfouknutých vajec (vejdumků). Kdo si 

bude chtít vyrobit i holubičku, tak ještě větší krabičku, abyste ji cestou nerozbili. Můžete přicházet 

během odpoledne, nejpozději však do 17 hodin, abyste si stihli vše vyrobit. 

S sebou: přineste si čistá vyfouknutá vejce (alespoň 6 ks) 
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Vstupné: jednotné 80 Kč (vyrábějící dospělí, děti od 4 let) + nevyrábějící doprovod 20 Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: pro všechny zájemce o tvoření, především pro rodiny s dětmi 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1833&xref=3106934
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SETKÁNÍ S ARTE, středa 12. 4., 18:30 – 21:00 

Setkávání v bezpečném prostředí, zklidnění, načerpání energie, hledání odpovědí na otázky, 

naslouchání svým pocitům a potřebám. Propojíme jednoduchá cvičení s vizualizací a následně 

výtvarně zpracujeme dané téma různými technikami. Znalost malování, kreslení ani věk nehraje roli. 

Arteterapie i artefiletika klade důraz na rozvoj osobního potenciálu prostřednictvím zážitku z tvorby. 

Potřeby a pomůcky budou k dispozici, ale máte-li své oblíbené barvy, vezměte si je s sebou. 

Setkání proběhnou na Toulcově dvoře ve Velké koňské klubovně vždy ve středu 22.2., 15.3., 

12.4.,10.5. a 31.5. v čase 18:30 - 21:00. Pro vlastní pohodlí boty na přezutí. 

Upozornění: Přicházejte včas, pozdní příchod narušuje program. 

S sebou: přezůvky 

Vstupné: 270 Kč jednotlivý vstup, 1000 Kč celek 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: všechny od 10 do 100 let 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1874&xref=3106939
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V LESNÍČKU – ZAHRADNIČENÍ, středa 19. 4., 10:00 – 

11:00 

Zveme vás na Den otevřených dveří v třídě Lesníčku. Tento den bude na zahradnické téma a můžete 

se těšit na setí semínek do květináčků. Seznámení s činnostmi, s režimem dne, se školním 

vzdělávacím programem, prohlídka zázemí, zodpovídání dotazů atd. 

Pro zájemce bude otevřena i možnost zápisu do této třídy. 

Přijďte si s námi užít prima dopoledne. 

Těšíme se! 

Způsob platby: na akci se neplatí 
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Vhodné pro: rodiče s dětmi, které zajímá, jak to chodí v lesní třídě 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1869&xref=3106938
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SEMÍNKU, středa 19. 4., 11:00 – 12:00 

Zveme Vás na Den otevřených dveří v Mateřské škole Semínko 

ve třídách Veverky a Ježci, který se uskuteční 22. 2. 2017 od 11:00 do 12:00 hodin. 

Způsob platby: na akci se neplatí 

Vhodné pro: rodiče s dětmi, které zajímá, jak to chodí v Semínku 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1872&xref=3106938
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NA TOM NAŠEM DVOŘE, středa 19. 4., 16:00 – 18:00 

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

přímý kontakt, některá si nakrmíte. Návštěva běžně nedostupných prostor. Na závěr si děti vyrobí 

z papíru a vlny králíčka, kterého si odnesou domů. 

 

Upozornění: za zvířaty odcházíme v 16:00 společně 

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: všechny zájemce, především pro rodiny s dětmi do 8 let 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1817&xref=3106932
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DEN ZEMĚ NA TÉMA I TI NEJMENŠÍ MOHOU ZMĚNIT SVĚT, pátek 21. 4., 13:30 

– 17:00 

V přírodě se vyskytuje mnoho drobných organizmů, které se dají snadno přehlédnout. Někdy 

dokonce ani nevíme, že s námi bydlí, nebo že se s nimi potkáváme při našich toulkách přírodou. 
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Během Dne Země se na některé tyto organizmy podíváme a zjistíme, jak ovlivňují náš život. Ať už 

jsme v kuchyni, v zahradě, u rybníka nebo v lese. V porovnání se Zemí jsme i my lidé jen drobným 

organismem. Přesto ale můžeme svým jednáním významně ovlivňovat celý svět.  

  

Akce bude probíhat v pátek 21. 4. 2017 v areálu Toulcova dvora a v některých výukových 

místnostech. Při pěkném počasí se budeme snažit veškeré aktivity realizovat venku. 

Otevírací doba: Poslední návštěvníci mohou přicházet v 16:00, aby zvládli všechny připravené 

stanoviště. 

 

Doporučujeme: Vhodné oblečení pro tvořivou práci a pohyb v terénu. 

Vstupné: 80 Kč 

Způsob platby: na místě 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1879&xref=3106939
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MATEŘÍDOUŠKOVÝ VÝLET ZA DOBRODRUŽSTVÍM, sobota 22. 4., 10:00 – 14:00 

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. Trasa a program 

budou uzpůsobeny pro předškoláky a mladší školáky. Pro děti do tří let doporučujeme mít k dispozici 

krosničku či jiné přenášedlo. Místo a trasu výletu volíme tak, aby byl dobře dostupný hromadnou 

dopravou. Uvedený čas je orientační, po přihlášení dostanete příslušné bližší informace. 

téma výletu na duben: výlet na Den Země (Český kras či jarní aspekt někde jinde) 

Vstupné: 80Kč / rodina 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: děti od 3 do 12ti let s doprovodem 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1448&xref=3106933
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HORSEMANSHIP I., sobota 22. 4., 10:00 – 18:00 

Tradiční seminář se znalcem koní Václavem Bořánkem. Kůň se učí v každém okamžiku. Neustále s 
námi vede rozhovor. Pokud jej chceme slyšet a začít s ním komunikovat, vyžaduje to od nás 
soustředěnost a porozumění. Začínáme od našeho sebeuvědomování (těla, myšlenek, pohybu, 
mimiky) skrze koně. Stačí otevřít oči i srdce a začít naslouchat. 
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První polovina semináře je věnována teorii a probíhá v klubovně. Její obsah je zaměřen na základní 

principy horsemanshipu v každodenní praxi, práci s koněm ve volnosti v kruhové ohradě. Při 

odpolením bloku Václav předvede a vysvětlí při praktických ukázkách. 
  
V rámci semináře pro Vás bude zajištěna svačina a pitný režim, oběd je možné zakoupit v místní 
kuchyni, výběr ze dvou hlavních jídel (s masem nebo vegetariánské) 
 
Seminář probíhá z části uvnitř v místnosti a z části venku u kruhové ohrady, doporučujeme 
pláštěnku/deštník s sebou. 
 
Upozornění: Pokud na seminář přihlašujete své dítě (nejlépe starší 12 let) je potřeba ho registrovat 

ve formuláři zvlášť (= jako samostatného účastníka) 

Vstupné: 750 Kč dospělí, 250 Kč děti a mládež 

Způsob platby: na místě 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1861&xref=3106937
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MALÝ ZÁZRAK JMÉNEM PAMPELIŠKA, pondělí 24. 4., 16:30 – 18:30  

Také si myslíte, že pampeliška je dobrá leda tak pro králíky? 

Velký omyl! Během setkání zjistíte jakým zázrakem pampeliška je a jak nám, lidem, úplně celá 

pomáhá. Ochutnáte sirup a salát. Dostanete recepty. I na děti je pamatováno. Ve výtvarné dílně si na 

své přijdou i děti. 

Vstupné: dospělí 80,- Kč, děti 50,-Kč 

Způsob platby: na místě 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1845&xref=3106935
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KŘTINY MLÁĎAT, středa 26. 4., 16:00 – 17:30 

Přivítáme jarní přírůstky na farmě, společně je pokřtíme a popřejeme všechno krásné do života. 

Budeme pozorovat dovádění mláďat i starostlivou péči jejich rodičů. V neposlední řadě poděkujeme 

adoptivním rodičům za jejich podporu. 

Vstupné: 60 Kč dospělí, 40 Kč děti, adoptivní rodiče zvířat zdarma 
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Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: rodiny s dětmi a další zájemce :-) 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1838&xref=3106935
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ČARODĚJNICE PRO NEJMENŠÍ, neděle 30. 4., 16:00 – 18:00, 

Srdečně zveme rodiče a prarodiče s dětmi od 3 do 8 let na nedělní program do krásného prostoru 

barokních Stájí. Čeká vás celoroční program se vztahem k ročnímu cyklu se zaměřením na lidové 

zvyky a obyčeje. Každé setkání začíná krátkou pohádkou, poté se zazpíváme i zatančíme a pak nás 

čekají dílničky, dovednostní úkoly a povídání na dané téma. 

Téma na konec dubna: Sv. Jiří, Sv. Vojtěch, Beltine - čarodějnice 

V dubnu nás čeká bujarý svátek čarodějnic, hadi štíři na Sv. Jiří, Sv. Vojtěch. Na závěr nás čeká 

ohýnek, kde si upečeme hady (kynuté těsto). 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!! 

Web akce: 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1855&xref=3106937
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