
Akce na Toulcově dvoře – ZÁŘÍ 2017 

 

Pondělí 4.9.2017 / Loučení s prázdninami - Netopýří noc v Toulcově dvoře / 18:00 - 
21:00  
 
Jde o zajímavou akci pro zvídavé děti i rodiče. Odborníci si s Vámi budou povídat o 
netopýrech, zajímavostech z jejich života, o možnostech jejich ochrany. Budete mít 
možnost prohlédnout si z blízka trvale hendikepované netopýry, dotknout se jich a 
třeba je i nakrmit. 
V 18:00 zahájíme přednáškou spojenou s promítáním a ukázkou hendikepovaných 
netopýrů.Po 19:00 hodině se vypravíme s odborníky za volně žijícími netopýry do 
okolí Toulcova dvora až k Hostivařské přehradě, kde bude akce ukončena. Délka 
trasy cca 2 km. 
 
Vstupné: dobrovolné 
Způsob platby: na místě 
Vhodné pro: pro všechny zájemce 
Více na: http://bit.ly/2x8sKwi 

 

Sobota 9.9.2017  / Staročeský dožínkový jarmark s císařovnou Marií Terezií / 10:00 - 18:00  
Tradiční pozdně letní setkání, při kterém si budete mít možnost nakoupit ovoce, 
zeleninu, houby, koření, víno či burčák … a zpříjemnit si chvíle se starými řemesly, 
řemeslníky a slavností Dožínek. 

Vstupné: dospělí 80 Kč, děti od 4 let, studenti a 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, rodiny s dětmi ... 
Více na: http://bit.ly/2s9JkJ8 

 

Pondělí 11.9.2017 / Slavnostní otevření podzimní (S)dílny / 16:00 - 20:00  
Otevíráme druhý cyklus keramické (S)dílny. Poběží až do konce listopadu každé 
pondělí a středu od 16 do 20 hodin. Je vhodný pro začátečníky i pokročilé. 
Zakončíme jej předvánočním výpalem ve dřevě s možností vypálit své výrobky a 
vytvořit tak třeba originální vánoční dárky. 

S sebou: Pracovní obuv a oděv, nůžky na nehty 
Vstupné: Seznamovací lekce je zdarma 
Způsob platby: na místě 
Vhodné pro: Všechny věkové skupiny 
Více na: http://bit.ly/2wAxLQz 

 



Středa 13.9.2017 / Den otevřených dveří ve školce i v Lesníčku / 10:00 - 11:00  
Zájemcům o to, jak fungují běžné třídy školky i třída Lesníčku nabízíme exkurzi do všech tříd 
a prostor. Exkurze je určena pro rodiče dětí, kteří uvažují o tom svého potomka do mateřské 
školy Semínko v budoucnu svěřit. 

Na tuto akci je nutné se registrovat. 

Více na: http://bit.ly/2wZATSV 

 

Středa 13.9.2017 / Na tom našem dvoře ...s pečením brambor v horkém popelu / 
16:00 - 18:00  
 
Poprázdninové setkání se zvířaty našeho dvora, informace o jejich životních 
potřebách, s některými zvířaty přímý kontakt. Na začátku si dáte do horkého popela 
brambory, aby se nám zatím během programu upekly. Na závěr si bramborovou 
pochoutku z popela vyhrabeme. 
 
Upozornění: za zvířaty odcházíme v 16:00 společně 
Vstupné: dospělí 60,-, děti 40,- Kč, na tuto akci je nutné se registrovat 
Způsob platby: na místě 
Vhodné pro: především pro rodiny s dětmi do 8 let 
Více na: http://bit.ly/2g2lFsY 

 

Středa 20.9.2017 / Ze života koní / 16:00 - 17:30  
Co koně celý den dělají? A jak spolu komunikují? Vydáme se za poničkou Magdičkou, která 
nám pomůže na tyto a další otázky najít odpověď. 

Vstupné: 60 Kč dospělí, 40 Kč děti, na tuto akci je nutné se registrovat 
Způsob platby: na místě 
Vhodné pro: Rodiny s dětmi a další zájemce 
Více na : http://bit.ly/2v2csYj 

 

Středa 20.9.2017 / Nosí pavouci štěstí? / 16:30 - 18:30  
 
Bojíte se pavouků? Máte strach, že Vás kousnou? Nelíbí se vám?Pavouci se totiž ze 
záhadných důvodů nelíbí většině lidí, ale v každém případě stojí za to všimnout si 
jich trochu podrobněji. 
Během hravého, tvořivého a poučného setkání se dozvíte o pavoucích mnoho 
zajímavého. Děti si na některé druhy pavouků zahrají a vyzkouší jejich lovecké 
strategie. Zjistí tak nejen, proč se křižák do vlastní sítě nechytí, proč někteří pavouci 
pavučinu nestaví, ale i jak je to s tím příslovečným štěstím. Na závěr si vyrobí 
pavučinu a pavouka, které si odnesou domů. 
 
Vstupné: dospělí 60,-, děti 40,- Kč, na tuto akci je nutné se registrovat 
Způsob platby: na místě 
Vhodné pro: pro všechny zájemce, především pro rodiny s dětmi 



Více na: http://bit.ly/2wuAfAG 

 

Pondělí 25.9.2017 / O ježcích / od 17:30  
 
Setkání s hendikepovanými ježky a informacemi o tom, jak a kde ježek žije, proč a 
jak ježkům pomáhat či co udělat, když na podzim najdete malého, nedorostlého ježka 
a v záchranné stanici nebude místo. Ing. Zuzana Pokorná ze záchranné stanice 
Jinonice Vám podrobně vysvětlí, jak se o takového ježka, aby nezahynul, můžete 
postarat sami doma – třeba v garáži, ve sklepě či na chalupě. 
Vstupné: jednotné 30,- Kč 
Způsob platby: na místě 
Vhodné pro: pro všechny zájemce 
Více na: http://bit.ly/2vUEWC5 

 

 

 


