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Exkurze na biofarmu Košík u Nymburka 

Byl čtvrtek 19. června 2014 a třídy 6. Z, 1. A a 2. B čekala exkurze na biofarmu Košík u Nymburka. Už od 

rána bylo jasné, že tento den bude plný nových a nevšedních zážitků… 

Vyjeli jsme brzy ráno, cesta utíkala hezky, žáci se těšili na nové zážitky a především na zvířátka a co 

nového se dozvědí. Kolem 9:00 hod. se autobus přiblížil do vesničky Tuchom – Biofarma Košík, okres 

Nymburk…to byl náš cíl cesty. Bylo však zapotřebí najít náves, kde bychom mohli dle pokynů zaparkovat 

autobus. Před naším zrakem se rozprostřela malá středočeská náves s malebnou kapličkou uprostřed.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Blížili jsme se k roubené krásně opravené chaloupce, ze které se nesla vůně chutného masa. U domu si 

hrála koťata a ve dveřích se objevila éterická osoba, kterou nebyl nikdo jiný, než paní majitelka Dagmar 

Havlová - švagrová našeho bývalého pana prezidenta Václava Havla a žena jeho bratra Ivana. V košíčku 

měla přichystaný chléb pro zvířátka. Vybídla nás, ať jdeme nakrmit k rybníku kačenky a ryby. Všimli jsme  
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si, že v blízké kleci se dožadují pozornosti dvě neobvyklá zvířátka, byly to dva liščí bráškové…nikdo z žáků 

ještě nikdy takhle z blízka lišky neviděl. 

Pak jsme sešli po svahu dolů, kde nás čekala veliká ohrada a vstup do výběhu, kde se pásli ovce, z dálky 

se k nám blížila prasata, která chtěla evidentně podrbat na zádech. Z počátku se někteří žáci trošku 

ostýchali čuníky pohladit, ale když viděli, že jsou neškodní, začali je hladit… Postupovali jsme dál a 

potkávali další a další zvířata…kozli, berany, slepice, žáci velmi zaujal oslík David, který nás už z dálky vítal 

svým typickým oslím jekotem. 

Někteří žáci si vyzkoušeli i vázání rajčat, kterých tu měla paní majitelka opravdu hodně. Tato práce velmi 

zaujala některé žáky, především ze 6. Z. Paní majitelka nám poté ukázala udírnu, kde se udí klasický 

slovenský sýr takzvaný oštěpok a aby toho nebylo málo, vedle stála udírna s klobásami, byl to nádherný 

pohled, chvíli jsme se kochali touto krásou a pak přešli ke králíkům a následně k holubníku, kde měla 

paní majitelka sněhově bílé holuby. Následoval velký výšlap do kopce, kde jsem obdivovala sílu a 

vytrvalost pana učitele Bedrny, jak si v tomto složitém terénu poradil s vozíčkem. 
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Zastavili jsme se u jezírka se zlatými kapříky, prošli jsme lesem a před námi se rozprostřela nádherná 

krajina. Poté jsme se pomalu vraceli zpět k roubené chaloupce, která nás vítala na začátku, a nám bylo 

jasné, že naše exkurze pomalu končí. V roubené chaloupce byla možnost zakoupení kozích sýrů a 

uzeného oštěpku. Obtěžkáni několika pytlíky se sýry jsme se pomalu loučili s paní majitelkou a chystali se 

na cestu zpět do Hradce Králové. 

V autobuse ještě někteří z nás nasávali prožitou atmosféru tak, že si průběžně otvírali své tašky a 

vdechovali vůni sýrů.  

Přínos této exkurze vidíme v tom, že naši žáci mohli získat konkrétní představu o životě na farmě, jak se 

starat o zvířata, jak pěstovat a možnosti zužitkování plodin.                                                                                            

                                                                                                 

 Mgr. Bohdana Voříšková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


