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Prosinec 2020 
 

Z obsahu – vánoční setkání – výroba jogurtu – environmentální úzkost – konec petard v Praze – život 
králíků – pozor na maily – hravý závěr  

 

Připravujeme  
 

Vánoční setkání pro adoptivní rodiče 
s nadílkou zvířatům 

 

V prosinci každoročně chodíme za 
zvířaty a nosíme jim drobné dárečky. 

Moc rádi bychom tuto akci 
uskutečnili i letos, ale zatím nevíme, 
jestli a kdy to bude možné. 

Sledujte své mailové schránky, jen co 
dojde k uvolnění, přijde adoptivním 
rodičům osobní pozvánka. 

Na všechny se těšíme. 
 

Doporučujeme 
 

Domácí jogurt 
 

Už jste zkoušeli péct chléb, vařit pivo a hledáte nápady do domácí 
kuchyně? Zkuste jogurt, příprava je jednoduchá a zvládnete ji bez 
problémů i s menšími dětmi. 

Připravili jsme pro vás názorné video, tak se podívejte a můžete 
nám potom poslat fotky vašich produktů. 

 

Zveme vás 
 

Environmentální úzkost – 2. prosince od 18 hodin  
 

S termínem environmentální žal se potkáváme stále častěji, stává se tématem nejen mezi 
environmentálně naladěnými lidmi, ale i mezi terapeuty. Například Americká psychologická 
asociace vydala rozsáhlý report na téma psychické zdraví lidí, jako odpověď na klimatickou změnu. 

Pokud na vás doléhá smutek z vymírání druhů, pociťujete strach z klimatické změny a jejích 
dopadů, cítíte vinu, protože jste sami příčinou těchto problémů, určitě v tom nejste sami. 

Jak se ale se svými pocity vyrovnat? Zveme vás na webinář s terapeutkou mgr. Z. Voštovou, třeba 
vám její povídání pomůže najít cestu, jak úzkost omezit. 

https://youtu.be/RaPym8BsT1c
https://www.facebook.com/events/3583755218360541
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Změna k lepšímu 
 

Konec petardového hluku? 
 

Pražská radnice schválila vyhlášku, která zakazuje 
používat pyrotechniku na Silvestr a Nový rok na 
vybraných místech. Zákaz se vztahuje na památkové 
rezervace, přírodní rezervace, chráněná území, okolí 
vodních toků, zoologických zahrad a domovů 
důchodců. 

Vyhláška začne platit 1. prosince, tak se snad už letos 
i na Toulcově dvoře dočkáme klidnějšího konce roku. 

 

Welfare osvěta 
 

Jak žijí králíci? 
 

Většina králíků chovaných v Česku na maso žije v malochovech v souladu s našimi 
představami v králíkárně. Někteří z nás k takovému zdroji snadný přístup mají, jiní můžou 
najít toto hodnotné a dietní maso v regálech supermarketů. To ale nepochází od farmářů s 
několika zvířaty, ale z velkochovů, což obnáší v naprosté většině případů klecový systém 
chovu. 

O nosnicích se hovoří hodně, králíci jsou v tomto ohledu poněkud zapomenuti. Neexistuje 
dosud evropská ani česká legislativa, která by konkrétní podmínky v chovech králíků 
upravovala. 

Navíc maso z přibližně milionu králíků se k nám každoročně dováží, a to hlavně z Číny, 
kde naplňování životních potřeb nemůžeme kontrolovat vůbec. Tlak na welfare zvířat ale 
sílí, a tak některé podniky či celé země postupně samy přecházejí k obohaceným klecím, 
které jsou o něco větší, členitější 
a místo drátěné podlahy je 
plastový rošt. Přesto většina 
králíků z evropských velko-
chovů stále bydlí v nevelké holé 
kleci. 

Snad se díky zájmu lidí o 
welfare bude situace zlepšovat 
jak na velkých farmách, tak 
v malochovech, kde jsou mezi 
různými chovateli v péči o 
zvířata obrovské rozdíly. 
 

Ekotip 
 

Neposílejte zbytečné e-maily, ničíte životní prostředí! 
 

Ročně spam spotřebuje tolik energie, kolik by vyprodukovalo dva a půl Temelína. Navíc 
způsobí emise v objemu veškeré dopravy v Česku. 

Jak je to se zátěží způsobenou e-maily na klimatický systém Země? Odborníci tvrdí, že 
jeden zaslaný spam „vyprodukuje“ celkem 0,3 g ekvivalentu CO2. Nejedná se o vysoké 
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číslo, ale při celosvětovém rozšíření spamu (celých 80 procent veškeré e-mailové 
komunikace tvoří spam), se jedná o významnou produkci skleníkových plynů. 

Ještě vyšší zátěž má běžný e-mail, ten vytvoří celé 4 g CO2. V případě, že posíláte e-maily 
opatřené velkou přílohou, stoupne uhlíková stopa dokonce o celých 50 g ekvivalentu oxidu 
uhličitého. 

Ve studii, zpracovaná odborníky z mezinárodní organizace ICF International společně se 
společností McAfee ve spolupráci se společností OVO Energy došli k překvapivým 
závěrům. Pokud by každý dospělý Brit poslal denně o jeden e-mail méně, Spojené 
království by snížilo své uhlíkové emise o 16 433 tun. To je srovnatelné s více než 81 tisíci 
lety na trase z Londýna do Madridu. 

Často je lepší místo emailové komunikace zajít za kolegou a věc vyřídit osobně, říci mu - 
velmi pěkně děkuji  

 

Hravý závěr 
 

Čas vánoční bývá časem setkávání s rodinou a přáteli. V letošním roce je vše jinak. Ale i 
v menší skupině nebo v rámci rodiny je skvělé věnovat se společným aktivitám. Procházky 
přírodou i ve městě, hledání nových zajímavých míst nebo objevy známých místa z jiného 
úhlu. Říká se: „Kdo si hraje, nezlobí“. Proto na závěr dva tipy na hravé aktivity. 

 
Venkovní úniková hra „Čas zvratu“ na Toulcově dvoře 

 
Je určena pro rodinné týmy od 9 let do 100 let. Hra Vás 

při řešení jednotlivých environmentálních úkolů provede 
areálem Toulcova dvora. Při jednotlivých aktivitách se 
seznámíte s globálními ekologickými problémy a věříme, 
že se Vám podaří nalézt jejich řešení. A více již 
prozrazovat nebudeme…  

Možnost zakoupení poukazu a objednání zde. 

 
 

9½ Ducha Vánoc 2020 
 

Tradiční pojetí mnohého letos mění podobu a přesouvá se z reality do virtuálního světa. 
Duch Vánoc je týmové plnění úkolů a šifer po Praze, v lese i v parku. Letošní ročník 

neproběhne v jeden den na jednom tajném místě v Praze, jak bylo doposud zvykem, ale 
zcela mimořádně ve virtuálním prostoru od prvního dne v prosinci až do Štědrého dne. 
Smyslem je potkávat se alespoň na dálku a vnášet si do současné nelehké doby navzájem 
trochu lehkosti, hravosti, humoru a pospolitosti. Více informací získáte zde. 

https://www.toulcuvdvur.cz/td-unikovka
http://www.velkyvuz.cz/duchvanoc/
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Dopis Ježíškovi 
 

Dnes jsme ve slámě našli dopis Ježíškovi od našich zvířátek. Kdybyste chtěli ježíškovi 
trochu pomoci, určitě se zlobit nebude  
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Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky vždy do 
25. dne daného měsíce na mail: skoupa@toulcuvdvur.cz s označením 
„Zpravodaj“. 


