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Tisková zpráva
Světový den zvířat 2014
PRAHA, 25.10.2014
NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT (NNOZ) uspořádala již 6. ročník oslavy Světového dne zvířat. Oslava proběhla
v Centrálním parku Pankrác (Park Družba), Praha 4, v sobotu dne 20. září 2014, od 12:00 do 18:00 hodin. Akce se
konala pod záštitou RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., primátora hlavního města Prahy a Pavla Caldra, starosty městské
části Praha 4. Mediálním partnerem akce byl časopis Haf & Mňau, s nímž Nadace dlouhodobě spolupracuje a který
vydává zkušená novinářka Kateřina Kašparová.
Pan Tomáš Hudeček, primátor HMP a pan Pavel Caldr, starosta MČ Praha 4 oslavu Světového dne zvířat oficiálně zahájili
společně se zástupci Nadace na ochranu zvířat - paní Martou Kubišovou, patronkou a čestnou členkou správní rady,
paní Marcelou Lund, prezidentkou a s paní Evou Hodek, ředitelkou. Vzhledem k tomu, že v tomto roce Nadace slaví 20.
výročí svého založení, dovolil si nadační tým paní Martě Kubišové a paní Marcele Lund veřejně poděkovat za jejich
dlouholetou práci pro Nadaci a ve prospěch ochrany zvířat i za jejich usilovný zájem o smutné a mnohdy kruté osudy
zvířat v České republice.
Návštěvníci oslavy Světového dne zvířat se mohli těšit z bohatého programu, který Nadace na ochranu zvířat připravila.
Našim cílem bylo oslavit soužití člověka a zvířete a představit různé možnosti vzájemné spolupráce. Chtěli jsme
návštěvníkům ukázat, že kromě lásky a neomezené věrnosti, kterou nám zvířata dávají, vykonávají také řadu důležitých
a užitečných činností; na akci proběhly např. ukázky záchranářských dovedností psů pod vedením Záchranné brigády
kynologů Praha nebo ukázky práce asistenčních a vodících psů, které představily neziskové organizace Pes Pro Tebe
a Pestrá společnost, z.s.
Nadšenci a milovníci psů si přišli na své při předvádění volnočasových a sportovních disciplín jako Agility, Canicross nebo
DogDancing v podání OSA Panda Praha, či při ukázce Obedience Zuzany Coufalové z klubu Obedience CZ, o.s. Svou
šikovností a originalitou diváky ohromily border kolie předvádějící ukázky Dogfrisbee, a to pod vedením zkušeného týmu
Yvony Adrové z DiscDog klubu České republiky, o.s. Přihlížející návštěvníky nadchly také další ukázky DogDancing
v podání Anny Krejčové ze školy Canisminor. Pro návštěvníky oslavy SDZ připravil VET-SERVIS ukázky odchytu zvířat.
Mimo to měli návštěvníci možnost shlédnout ukázky práce psovodů Městské policie Praha. V rámci oslavy SDZ se
představil také Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s., který ukázal „malá“ prasátka naživo
a umožnil návštěvníkům, aby si je pohladili a nakrmili. Zajímavosti ze života netopýrů se zájemci mohli dozvědět na
stánku záchranné stanice pro netopýry ZO ČSOP Nyctalus. Možnost pohladit si živé netopýry nebo sledovat jejich
krmení lákala malé i velké diváky. Jednalo se o hendikepované netopýry, kterým ZO ČSOP Nyctalus nabídla doživotní
péči a azyl, jelikož jejich repatriaci do volné přírody brání jejich trvalý hendikep. Návštěvníky akce příjemně potěšila také
Záchranná stanice v Pátku u Poděbrad, díky níž se mohli blíže seznámit se životem volně žijících živočichů a dravých
ptáků – např. sovou pálenou a sokolem stěhovavým, pohladit si je či podržet na ruce. Svou činnost zde prezentovaly
také útulky a neziskové organizace zabývající se přímou ochranou zvířat - Láska ke zvířatům, o.s., Azyl pes Krásný Les,
o.s., Srdcem pro kočky, z.s., Devět životů, o.p.s., Pesos, o.p.s., Kočičí domov Sluníčko, z.s. a Šance zvířatům.
Novinkou na akci byla možnost vyfotit se se svým mazlíčkem, nabízela ji zkušená fotografka Martina Burianová –
Cavallino. Návštěvu (nejen) nejmenším účastníkům zpestřila i Helena Jordana Skuhrovcová, vicemistryně světa ve
facepaintingu 2014 a vicemistryně ČR v bodypaintingu 2014. Výtěžek z těchto činností byl věnován zúčastněným
útulkům a Nadaci na ochranu zvířat. Stejně jako v minulém roce jsme do našeho programu zařadili zábavné soutěže pro
děti. Soutěže byly různorodé – vzdělávací i kreativní, přičemž každá soutěžní disciplína souvisela se zvířaty. V rámci
programu akce byla i charitativní sbírka chovatelských potřeb pro útulky v ČR. Návštěvníci přinášeli krmivo a různé
potřeby pro psy a kočky, které byly po skončení akce rozdány mezi zúčastněné útulky. Na akci byla prezentována také
kampaň „Pomozte naplnit misky v útulcích“, kterou pořádá Nadace na ochranu zvířat se společností Mars Czech, s.r.o.,
výrobcem krmiv značek Pedigree a Whiskas, která patří mezi naše dlouholeté a nepostradatelné partnery. Společnost
Mars Czech, s.r.o. obdarovala svými pamlsky a krmivem nejen diváky, ale zejména zúčastněné útulky.
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V tomto roce byla pro návštěvníky akce připravena nová lákadla v podobě občerstvení. Kvalitní vegetariánskou kuchyni
nabízela restaurace U Irmy a pro milovníky sladkých jídel byly připravené čerstvě upečené Trdelníky. Již tradičně bylo
možné na akci ochutnat slané a sladké palačinky z Café na půl cesty.
Letošní oslavu Světového dne zvířat bohužel překazilo nepříznivé a zejména silně deštivé počasí, které neumožnilo
dokončit připravený program a díky němuž byla akce předčasně ukončena. Nedošlo tedy na ukázky Zdravotnické
záchranné služby veterinární PET-MEDIC a Klubu chovatelů a příznivců fretek, kterým se tímto ještě jednou velice
omlouváme.
Nadace na ochranu zvířat děkuje všem účastníkům a účinkujícím oslavy Světového dne zvířat 2014 ve složení:
 Pestrá společnost, z.s. (ukázky práce asistenčních psů)
 Psovodi Městské policie Praha (ukázky práce psovodů)
 DiscDog klub České republiky, o.s. (ukázky Dogfrisbee)
 VET-SERVIS (ukázky odchytu zvířat)
 OSA Panda Praha (ukázky Agility, Canicross, DogDancing)
 Klub Obedience CZ, o.s. – Zuzana Coufalová (ukázky Obedience)
 Pes Pro Tebe (ukázky práce asistenčních psů)
 ZO ČSOP Nyctalus (záchranná stanice pro netopýry)
 Canisminor – Anna Krejčová (ukázky DogDancing)
 Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.
 Záchranná brigáda kynologů Praha (ukázky práce záchranářských dovedností psů)









Záchranná stanice pro zraněné živočichy v Pátku u Poděbrad
Azyl pes Krásný Les, o.s.
Láska ke zvířatům, o.s.
Devět životů, o.p.s.
Pesos, o.p.s.
Šance zvířatům
Srdcem pro kočky, z.s.
Kočičí domov Sluníčko, z.s.







Cavallino – Martina Burianová – fotoateliér
Helena Jordana Skuhrovcová (Facepainting, Bodypainting)
MVDr. Alena Černá – veterinární dozor
Vladimíra Tichá – kynologická poradna
časopis HAF & MŇAU – Kateřina Kašparová.

Zvláštní poděkování patří následujícím partnerům, kteří věnovali dárky do dětských soutěží:
Vydavatelství Cpress (Albatros), vydavatelství Mladá fronta, nakladatelství FABULA, nakladatelství Naše kniha, časopis
Naše příroda, časopis Pastelka, Ditipo, a.s., EFKO – karton, s.r.o., Fragment, s.r.o., Muzeum pověstí a strašidel, Premiere
Cinemas Praha.
Poděkování Nadace na ochranu zvířat patří také časopisu Haf & Mňau za mediální podporu a dlouhodobou
spolupráci. Nadace děkuje také všem dobrovolníkům, kteří nabídli svou pomoc při přípravě a konání akce. Děkujeme!
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