Nadace na ochranu zvířat
Pacovská 31, 140 00 Praha 4
tel.: +420 222135460
fax: +420 222135461
nadace@ochranazvirat.cz
www.ochranazvirat.cz

„Jakkoli málo peněz a jakkoli málo majetku máte, když máte psa, jste bohatí.“ Louis Sabin
Vážení a milí přátelé,
rok 2013 je v plném proudu a my bychom Vás opět rádi pozdravili a informovali Vás o aktivitách, kampaních a projektech Nadace
na ochranu zvířat.

KALENDÁŘ „HOŠI DĚKUJEM(e)! 2013“

Hokejisté z celé České republiky za podpory svých klubů propůjčili své tváře kalendáři, který přináší nejen potěchu pro ty, kteří si
jej zakoupí, ale hlavně podporuje dobrou věc! Tento kalendář „HOŠI DĚKUJEM(e)!“ 2013 přináší finanční podporu potřebnou
tam, kde se jí nedostává. Jednou z podpořených organizací je i Nadace na ochranu zvířat. Své jméno se rozhodl s tímto projektem
spojit i pan Karel Gott. Pro kalendář dokonce oblékl hokejový dres a vzal do rukou hokejku. Kalendář samozřejmě podporuje
také paní Marta Kubišová, patronka Nadace na ochranu zvířat. Kalendář byl slavnostně pokřtěn v úterý 11. 12. 2012 v Národním domě v Praze na Vinohradech.
Slavnostního večera se účastnili známé osobnosti veřejného, uměleckého a
sportovního života a také zástupci neziskových organizací – charitativních partnerů projektu. Hlavním partnerem projektu „HOŠI DĚKUJEM(e)!“ je společnost ELEKTROMEDIA s.r.o. (ELME.CZ). Kalendář lze zakoupit na internetových stránkách
www.hosidekujem.cz.
Děkujeme všem, kteří nákupem kalendáře podpoří Nadaci na ochranu zvířat!

PROJEKT „POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH“ V ROCE 2013

I letošní rok budeme realizovat projekt „Pomozte naplnit misky v útulcích“ ve spolupráci s partnerem - společností Mars Czech
s.r.o., výrobcem krmiva značek Pedigree a Whiskas. Doufáme, že bude i tento rok opět přerozděleno minimálně 40 tun suchého
krmiva Pedigree a Whiskas mezi psí a kočičí útulky v České republice. Podrobnější informace Vám přineseme v další rozesílce.

NA NOVÝ ROK V PRAZE UMÍRALY LABUTĚ

Nadaci na ochranu zvířat kontaktovali občané ve věci zbytečného poranění a následného
uhynutí labutí o tramvajové troleje v souvislosti s novoročním ohňostrojem na
Střeleckém ostrově. Novoroční ohňostroje však nejsou jediným palčivým problémem,
který se v souvislosti se zraněnými a uhynulými labutěmi aktuálně otevřel. Dle sdělení
odborníků dochází ke zranění labutí a jiných ptáků o tramvajové troleje celoročně.
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, působící na území hl. m. Prahy, uvádí, že počet
poraněných labutí o tramvajové troleje za loňský rok je téměř sedmdesát. Dvě třetiny z
tohoto počtu bohužel na následky zranění o tramvajové troleje uhynou.
Nadace na ochranu zvířat se připojila k podnětu ČSOP zaslaném České inspekci životního prostředí a požadovala prošetření událostí, spojených s novoročním ohňostrojem.
Současně odeslala stížnost Magistrátu hl. m. Prahy na novoroční ohňostroj a žádost o
přijetí opatření. Na svou stížnost obdržela Nadace od MHMP odpověď, že ve spolupráci s
odborníky hledají rychlé, efektivní a levné řešení, které by mělo eliminovat či alespoň
minimalizovat počet labutí a dalších ptáků zabitých či zraněných po nárazu do tramvajových trolejí. Takovým řešením by mělo být zvýraznění tramvajových trolejí pomocí
vizualizačních značek FireFly, kterými by Magistrát chtěl postupně zabezpečit troleje na
3 až 7 mostech v Praze.

PROBLEMATICKÝ CHOV KONÍ V OBCI CHVOJEN
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Na podzim minulého roku se v médiích začaly objevovat informace o velmi špatných podmínkách v chovu koní v obci Chvojen
na Benešovsku. Chovatelka zjevně nezvládá péči o tyto koně. Koně žijí venku, prakticky bez přístřešku a jsou nedostatečně
krmeni. Nadace na ochranu zvířat se tomuto případu věnuje od října loňského roku. Situace kolem chovu koní, chovaných na
statku Chvojen je velice složitá a dle svědků dlouhodobě špatná. Chovatelka, kromě toho, že o koně nedostatečně pečuje, podle
všeho také nevede řádně stájový registr. Není tak možné prokázat identitu koní, jejich skutečné majitele a její oprávnění s
koňmi nakládat. Chovatelka také, dle nám dostupných informací, koně opakovaně přesouvá po celé ČR, a to bez řádných dokladů. Vytváří tak, možná účelově, situaci značně nepřehlednou. Nadace je v kontaktu s Krajskou veterinární správou, inspektorátem
Benešov. Tento inspektorát KVS provedl na místě mnoho ohlášených i neohlášených kontrol. Nadace na ochranu zvířat podala
začátkem února letošního roku na chovatelku trestní oznámení.

ZMĚNY V CHOVU PRASAT

Stejně jako v loňském roce, kdy byl zakázán chov nosnic v neobohacených klecích, i
letos se o trošku zlepšily podmínky pro chov dalších hospodářských zvířat, tentokrát
prasat. Nově musí všechny chovy nad 10 prasnic splňovat podmínku skupinového
ustájení prasnic a prasniček v období, které začíná čtyři týdny po zapuštění a končí
jeden týden před očekávaným porodem. Všechna prasata musí mít stálý přístup k
manipulovatelnému materiálu (např. sláma, seno, dřevo, piliny, rašelina atd.), který
umožňuje jejich etologické aktivity. Agresivní, napadaná, poraněná nebo nemocná
prasata musí být dočasně ustájena v samostatných kotcích, jejichž velikost musí být
taková, aby se prasata mohla snadno otočit. Využitelná volná podlahová plocha (plocha
pro ležení zvířete, stání nebo pohyb) musí odpovídat pro každou skupinu prasat stanoveným rozměrům. Prostory pro chov prasat musí splňovat požadavky na hluk a
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intenzitu světla.
Všechna prasata musí být krmena alespoň jednou denně a musí mít trvalý přístup k dostatečnému množství čerstvé vody. Je zakázáno vazné
ustájení a používání postrojů pro prasnice a prasničky. Krácení ocásků nebo snižování špičáků u selat se nesmí provádět rutinně, pouze při
poranění struků, ocasu a uší ostatních prasat. Dříve, než chovatel přistoupí k těmto zákrokům, musí přijmout preventivní opatření, která brání
okusování ocasů a jiným poruchám chování. Podmínky pro chov prasat, ale i jiných hospodářských zvířat jsou uvedeny ve vyhlášce č.
208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.

CO JE NOVÉHO V ZÁKONU NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ (?)

Od 1. 1. 2013 začala platit novela zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Mezi významné změny, které Nadace na ochranu zvířat
vítá, patří zejména nové sankce, které tento zákon zavádí, jako například:
- zákaz chovu zvířat na dobu až 5 let,
- propadnutí zvířete - týrané zvíře je možné majiteli odebrat a předat osobě, která mu zajistí řádnou péči, a zabrání týraného zvířete (vlastníkem propadlého nebo zabraného zvířete se stává stát),
- pokud je zvíře umístěno do náhradní péče a majitel za ně neuhradí náklady do 3 měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o nákladech, může
obec s rozšířenou působností rozhodnout, že se zvíře stává vlastnictvím státu.
V souvislosti s novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání byla navrhována také změna v zákoně o policii, podle které by mohla policie
vstupovat do obydlí v případech, pokud by se v něm nacházelo týrané zvíře. Tato úprava bohužel neprošla. Nadace na ochranu zvířat by
chtěla za prosazení této změny i nadále bojovat.

JAK DOPADLA VYHLÁŠKA O PORÁŽENÍ KROKODÝLŮ V ČR?

V loňském roce jsme Vás informovali o vyhlášce o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů z nich pocházejících, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství a zaslalo k odsouhlasení Evropské komisi. Nadace na ochranu zvířat vyjádřila svůj
zásadní nesouhlas s touto vyhláškou zasláním svých připomínek, jak Ministerstvu zemědělství (v
rámci připomínkového řízení ještě před vydáním vyhlášky), tak i následně Evropské komisi.
Připomínky byly zaslány také českým europoslancům a zahraničním partnerským organizacím s
žádostí o pomoc v této záležitosti. Nadace na ochranu zvířat považuje tuto vyhlášku nejen za
nadbytečnou, ale také za neetickou. Přes veškerou snahu vyhláška prošla notifikační procedurou u Evropské komise a začala platit od 1. března 2013.
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NA ZÁVĚR BYCHOM VÁS RÁDI POZVALI NA AKCE, JEJICHŽ JE NADACE PARTNEREM NEBO ÚČASTNÍKEM

11.–14. 4. 2013 - FOR PETS - 3. ročník veletrhu chovatelských potřeb pro domácí zvířata (PVA Letňany, Praha)
3. 5. 2013 - NGO Market - 14. ročník veletrhu neziskových organizací (Národní technická knihovna, Praha - Dejvice)

DŮLEŽITÁ INFORMACE

V předchozí rozesílce jsme vás informovali o změně naší adresy od ledna 2013, bohužel se nám nepodařilo v původně plánovaném termínu
přestěhovat. Nový termín je určen na počátek května 2013. Adresa našeho nového sídla bude Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4, na níž
nám můžete psát od 1. 5. 2013.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI? Staňte se pravidelným dárcem

I malá částka, která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam. Umožní lépe plánovat naší práci a jednotlivé projekty. Zároveň tato forma
podpory šetří Váš čas a nezatíží tolik Váš rozpočet. Stačí zadat trvalý příkaz ve prospěch bankovního účtu Nadace na ochranu zvířat
208077066/0300, vedený u ČSOB a.s. Nadaci na ochranu zvířat můžete podporovat pravidelně nebo jednorázově nejen platbou ve prospěch
našeho bankovního účtu nebo složenkou, ale také např. platbou přes službu PaySec na našich stránkách www.ochranazvirat.cz.
Naše práce a úsilí se neobejde bez Vaší podpory. Děkujeme všem našim dárcům, příznivcům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají
hájit práva a zájmy zvířat, zajišťovat jejich pohodu a přijatelné životní podmínky.

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM!

Marcela Lund
prezidentka Nadace

Marta Kubišová
patronka Nadace

