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Z obsahu – překvapení na farmě – cyklus seminářů - chytrý telefon jako dárek – oblékání psů 
 
Novinky  
 

Překvapení na farmě 
 

Ve středu 27. listopadu se naší české červince Jitce narodilo v pořadí 12 tele. Je to holčička 
a její jméno bude začínat na písmeno K. Jaké jméno si ponese do života v rodném listě, vám 
prozradíme až po křtinách. Tak sledujte naše sociální sítě a web, ať vám nic neuteče. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Připravujeme 
 

 Cyklus seminářů s Václavem Bořánkem v roce 2020  
 

Rádi bychom vás příští rok pozvali na 
pětidílný cyklus seminářů s Václavem 
Bořánkem. 

Semináře je možné absolvovat 
všechny jako cyklus, ale nebojte se je 
navštívit i jednotlivě. Václav je skvělý 
lektor.  

Více informací a možnosti přihlášení 
očekávejte na začátku prosince zde. 

 
 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/td-akce?categories%5B0%5D=48
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Doporučujeme 
 

Vánoce i Silvestr trochu jinak  
 

Užijte si advent, Vánoce i konec roku trochu jinak. 
Přehodnoťte množství dárků, počty druhů cukroví 
a běžte se svými blízkými raději do přírody, 
společně si předčítejte nebo třeba zpívejte. Vaše 
duše i tělo určitě pookřeje. 

A na Silvestra zapomeňte na světlice, Eliášovy 
ohně nebo dělobuchy. Nedělá to dobře žádným 
živáčkům. Zvířatům i lidem více svědčí ticho. 

A pokud vám díky tomu zůstanou v peněžence 
nějaké finance navíc, určitě pro ně najdete 
smysluplné využití. 

Pokud patříte do kategorie „zvířomil“, můžete se 
zapojit do akcí pro zvířecí útulky, nebo třeba 
adoptovat nějakého chlupáče z Toulcova dvora. 

Přejeme příjemný a smysluplný advent. 
 

 

Ekotip vánoční 
 
Nový telefon jako vánoční dárek? Uhlíková stopa je obrovská 

 

Vánoce se nezadržitelně blíží a řada rodičů řeší, který telefon přinese Ježíšek dětem. 
Vědci z McMasterovy univerzity varují před bezmyšlenkovitým nakupováním nových 

mobilů. 
Mobilní telefony jsou zrádné z několika důvodů. Vzhledem k 

jejich průměrně dvouletému životnímu cyklu jsou v podstatě 
jednorázové. 

Problém je, že 85 % až 95 % všech emisí oxidu uhličitého za 
první dva roky jeho používání působí sama výroba nového 
mobilu, zvláště těžba vzácných prvků. 

Koupě nového telefonu se svou energetickou náročností rovná 
tomu, jako kdybyste starý mobil nabíjeli a používali 10 let. 

Navzdory tomu, že Apple i další firmy mají své recyklační 
programy, podle dostupných dat se zdá, že se recykluje méně než 
1 % smartphonů. 

Pokud si telefon necháte tři roky místo dvou, vylepšíte 
uhlíkovou stopu prostě proto, že nikdo nebude muset těžit další 
vzácné horniny. Nechat si starý telefon je určitě environmentálně 
šetrnější, než si pořídit jakýkoliv nový. 

Snad to dokáže dítě pod stromečkem pochopit a rodič si tento 
názor ustát. 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/adopce
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Welfare osvěta 
 

Oblékání psů – potřeba nebo módní výstřelek majitele 
 

 Spolu s nástupem chladného a vlhkého počasí se 
stále častěji setkáváme na ulicích s pejsky, 
oblečenými do různých módních kreací. 

Jak to je s oblékáním psů, má smysl? Podělíme se 
s vámi o názor fyzioterapeutky pro psy Zuzany M. 

Pes má, na rozdíl od nás lidí srst, která ho chrání 
před chladem i teplem díky své termoregulační 
funkci. Oblékání mladého, zdravého, dobře 
osrstěného psa jen za účelem estetického uspokojení 
majitele je naprosto kontraproduktivní. 

Jaké psy je potřeba chránit oblečkem? 
• staré, málo se pohybující psy 
• psy s problémy s páteří, s kloubním 

onemocněním, s onemocněním ledvin 
• psa po operaci s vyholenými částmi těla 
• bezsrstá plemena, případně plemena 

s minimálním osrstěním (naháči, krysaříci, 
dobrmani) 

• psa po intenzivním tréninku na odložení (po 
předchozím zchlazení) 

 
Jak má vypadat správný obleček pro psa? Rozhodně musí být z vhodného materiálu – 

nepromokavého, ale dobře prodyšného, aby zvíře udržel v suchu, stálé teplotě, ale srst se 
nezapařovala. Určitě musí chránit celou páteř od krku až k ocasu. A důležité je zapínání, 
které má být umístěné vždy na břiše, podobně jako u koňské deky. 

Pokud má váš pejsek zdravotní problém, vybírejte podle těchto tipů. A pokud je zdravý, 
raději se oblékání vyhněte. 
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Jmelí a sváteční čas 
 

Jmelí nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, ne tomu, kdo si jej sám koupí. Darujete-li 
někomu kytičku jmelí, přinese mu to radost, lásku a ochranu před nemocemi. Do domu 
přináší jmelí štěstí, odvahu a lásku. Jmelí zavěšené na dveřích patří k tradičním vánočním 
zvykům. Políbení pod jmelím na Štědrý den má zajistit lásku až do příštích Vánoc a podle 
Keltů líbání pod jmelím zajišťuje také plodnost. Jmelí je nejen tradiční vánoční rostlina, 
ale také léčivá i jedovatá bylina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky vždy do 25. dne 
daného měsíce na mail: skoupa@toulcuvdvur.cz s označením „Zpravodaj“. 

 


