Nadace na ochranu zvířat
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
tel. (SOS Zvíře): +420 222 135 460
tel./fax (oﬃce): +420 222 135 461
nadace@ochranazvirat.cz
www.ochranazvirat.cz

„Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře.“
William Shakespeare
Vážení a milí přátelé,
dovolujeme si Vás s blížícím se létem tímto dopisem pozdravit a opět Vás informovat o aktivitách, kampaních a projektech
Nadace na ochranu zvířat.

DÍKY VAŠIM DARŮM JSME MOHLI OPĚT PŘEROZDĚLIT MEZI ÚTULKY NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKY:
NÁZEV ORGANIZACE

ÚČEL DARU

Klub ochránců zvířat, o.p.s.
Občanské sdružení na ochranu zvířat Toulavé Tlapky
Naděje pro zvířata, o.s. (Útulek Libeň)
Chlupáči v nouzi o.s.
o.s. Záchranné pacičky
SOS for PETS o.s.
Felix Grey o.s.
o.s. Šanta kočičí
ZO ČSOP Ochránci zvířat sv. Františka z Assisi

veterinární péče
krmivo, veterinární péče
veterinární péče o psy
krmivo, veterinární péče
kastrace toulavých koček
kastrace toulavých koček
veterinární péče o kočky
kastrace koček, veterinární péče
kastrace

CELKEM

DAR
7 000 Kč
6 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč

44 000 Kč

VELETRH FOR PETS 2013

I letos se Nadace stala hlavním partnerem veletrhu chovatelských potřeb pro domácí zvířata FOR
PETS, který se konal jako minulé ročníky v PVA EXPO PRAHA v Letňanech v termínu 11. – 14. 4.
2013. Letošní ročník byl z hlediska návštěvnosti opět úspěšný a navštívilo ho 30 170 návštěvníků.
Pod naší taktovkou vznikl celý doprovodný
program, v němž bylo možné shlédnout například
pódiová vystoupení významných osob z oboru
chovatelství a ochrany zvířat a praktické ukázky
výcviku asistenčních, vodících a záchranářských
psů. Součástí veletrhu byla také Umísťovací výstava koček z útulků, na které jsme spolupracovali s
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Kateřinou Kašparovou z Kočičího Azylu.
Kočičích útulků se zúčastnilo celkem 11, přičemž každý den bylo v nabídce k adopci v průměru
35 koček. Za celou dobu trvání veletrhu našlo nový domov 29 opuštěných koček, což je o 4
šelmy kočkovité více než loni! DĚKUJEME všem, kteří veletrh navštívili a zejména těm, kteří
podpořili finančně i jinou formou naše kampaně a projekty ve prospěch zvířat.
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NGO MARKET 2013 – CELOSTÁTNÍ VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Dne 3. 5. 2013 se Nadace zúčastnila další důležité akce a to celostátního veletrhu neziskových organizací s názvem NGO MARKET, který se
konal v Národní technické knihovně. Nadace zde informovala návštěvníky o své činnosti a zejména pak o problematice ochrany práv a zájmů
zvířat (Animal Rights) a o jejich životní pohodě (Animal Welfare), např. o podmínkách a nárocích na chov zájmových, zoologických a hospodářských zvířat apod.

POZOR: DELFÍNI V PRAZE (!)

Mnozí z Vás jistě zaznamenali veřejnou debatu, která se rozpoutala v médiích v souvislosti s připravovanou, komerční cirkusovou estrádou
nazvanou „Delfíni v Praze“. Pořadatel akce – soukromá firma Cirkus Cirkus s.r.o. (jednatel Artur Kaiser) - měl původně v úmyslu přivézt show
s delfíny do Prahy již v dubnu letošního roku. Kvůli silným protestům ze strany Nadace a dalších organizací i části veřejnosti pořadatel nakonec
nedostal příslušná povolení k pořádání akce. Pořadatel na tuto skutečnost reagoval tím, že pouze posunul termín akce (červen) a zároveň
změnil místo pořádání akce (z veřejného prostranství v Praze 8 se přemístil na soukromý pozemek v Praze 4 – Libuš).
Důvody k zamítnutí delfíní show:
1) Rozpory s legislativou. Prováděcí vyhláška Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a
drezury zvířat definující zvláštní podmínky chovu delfínovitých, která stanoví, že: Delfínovití nesmí být chováni a využíváni k drezuře v mobilních zařízeních pro drezuru zvířat.
2) Delfíni ve stanu trpí. Podmínky ve stanu budou velmi daleko od toho, co se dnes za vhodné podmínky pro chov delfínů v zajetí považuje. V
zajetí delfíni potřebují rozsáhlé bazény s celou řadou podnětů, úkrytů, mělčin a hlubších částí, dále přesné chemické složení vody, jemuž se lze
umělou přípravou jen přiblížit, a vhodnou stravu, nejlépe založenou na čerstvých rybách. Většinu z toho nelze vytvořit v podmínkách mobilního
stanu.

3) Dlouhý transport. Delfíni budou vystaveni transportu, který je pro ně mnohem více stresující, než pro suchozemská zvířata, protože jsou
vytrženi ze svého přirozeného vodního prostředí. Je doloženo, že v prvních týdnech po transportu se úmrtnost delfínů v zajetí několikanásobně
zvyšuje.
4) Přetěžování delfínů pro komerční účely. Podle oznámeného programu čeká delfíny každodenní kolotoč plavání s veřejností a vystoupení,
který bude trvat 13 až 14 hodin. Vystoupení s drezurou je velmi vzdálené tomu, co lze považovat za přirozenou hru.
5) Šizení zájemců o terapii. Stejně závažná, ne-li nejzávažnější, je ale otázka týkající se „terapeutického“ plavání s delfíny. Přestože plavání s
delfíny je bezpochyby příjemným zážitkem, ani při dlouhodobé terapii (která je spíše rehabilitací) nebyly prokázány o nic větší terapeutické
účinky, než u jiných druhů terapií se zvířaty (canisterapie - pes, hipoterapie – kůň atd.). Pořadatel navíc nabízí 7 minut „terapeutického“ plavání
s delfínem, za které si účtuje 1700 Kč!
Negativní stanovisko ohledně akce vyjádřily i tyto organizace: Český svaz ochránců přírody, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Ministerstvo životního prostředí, Státní veterinární správa a Městská veterinární správa Praha, Městská část Praha 12, ZOO Praha a Unie českých
a slovenských zoologických zahrad.
Přes všechna tato negativní vyjádření stále hrozí reálné nebezpečí, že organizátoři dovezou delfíny nelegálně. V takovém případě hrozí České
republice ostuda mezinárodních rozměrů! PROSÍME všechny, aby tuto akci nepodporovali koupí vstupenek! Děkujeme.

Aktuální téma v tuto roční dobu. Zvířata ve volné přírodě se ocitají v situacích, kdy nutně
potřebují lidskou pomoc. Můžeme jim ovšem svým nešetrným nebo zbytečným zásahem
velmi ublížit, neboť v mnoha případech zachraňují lidé zvířata, která záchranu nepotřebují.
Dodržujte proto následující zásady:
1) Při nálezu zvířete nejprve kontaktujte záchrannou stanici volně žijících živočichů. Seznam
stanic naleznete na www.zvirevnouzi.cz. Pokud si opravdu nevíte rady, volejte centrální
dispečink záchranných stanic tel.: 774 155 155.
2) Neodebíráme z přírody mláďata zajíců, srnčí, jelení, dančí a mufloní zvěře, pokud nejsou
prokazatelně osiřelá, zraněná nebo uvízlá.
3) Ochočená, uměle odchovaná mláďata nepatří do přírody, protože obvykle ztrácí přirozenou
plachost, a jsou zabita predátorem nebo myslivcem jako podezřelá z nakažení vzteklinou.
4) Chraňte své zdraví – nebezpečné je i zvíře, které zjevné poranění nemá, ale neutíká před Vámi. Je pravděpodobné, že jde o nemocného
jedince, přičemž často může jít o přenosnou chorobu, což pozná pouze odborník (veterinář)!
5) Dodržujte hygienu: a) nemocné zvíře oddělte od svých vlastních zvířat a dětí; b) zvíře umístěte do krabice; c) používejte osobní ochranné
pomůcky – rukavice, roušku apod.; d) po kontaktu se zvířetem si vždy řádně umyjte ruce.

Ytynek, © Denisa Zárybnická

SOS ZVÍŘE - VÝBĚR Z PŘÍPADŮ, KTERÉ JSME POMOHLI ŘEŠIT

Během měsíce března se na nás obrátili zoufalí majitelé psů, kteří ze závažných důvodů potřebovali urgentně
pomoci s umístěním zvířat do nových domovů. V tomto směru běžně nepomáháme, ale jelikož se jednalo o velmi
naléhavé případy a zároveň o větší počet psů, rozhodli jsme se angažovat.
KAUZA NYMBURK – naše Nadace přesvědčila občanské sdružení Toulavé Tlapky, aby přijalo do svého útulku 10
menších pejsků ze zahrádkářské kolonie v Nymburce. Pejsci patřili starším lidem, kteří se jich jako nalezenců ujali a
často si osvojili i březí fenu. O psy se v rámci svých možností co nejlépe starali. Nicméně v zahrádkářské kolonii na
pozemku obce je povoleno mít pouze 2 psy, proto majitelům hrozilo, že je obec vystěhuje. Z toho důvodu se museli
většiny psů vzdát, takže byli převezeni do útulku. Bylo nutné je doočkovat, odčervit, odblešit a vykastrovat. Do
nových domovů se již povedlo umístit 8 z těchto pejsků, 2 psi však stále čekají na nové majitele – jedním z nich
je roztomilý Ytynek na fotografii. Pejsek je velký mazlík k lidem, na které si zvykne.
KAUZA ROTVAJLEŘI – majitelé 3 rotvajlerů, kteří vlastnili zemědělskou usedlost, se museli kvůli exekuci vystěhovat. Vzhledem k tomu, že
jediné ubytování, které si mohli dovolit, bylo na ubytovně, kam si své nádherné rotvajlery nemohli vzít, požádali naši Nadaci, zda by psům
našla nový domov. Nadace zařídila umístění 2 mladších psů (3 a 4 roky) v útulku Bouchalka a po krátké době se pro oba našly nové domovy.
Nejstarší dvanáctiletý rotvajler Artur měl být původně utracen. Díky naší intervenci se nakonec Artura ujal Azyl opuštěných zvířat v Libni, v
němž našel zázemí a psí kamarády. Je o něj velmi dobře postaráno a pravděpodobně zde i dožije.

DŮLEŽITÁ INFORMACE - V předchozí rozesílce jsme vás informovali o změně naší adresy. S radostí vám oznamujeme, že jsme se
přestěhovali do nového sídla naší Nadace v ulici Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 (doručovací adresa).

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
předsedkyně správní rady

Marta Kubišová
čestná členka správní rady
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CO DĚLAT PŘI NÁLEZU ZRANĚNÉHO NEBO OHROŽENÉHO ZVÍŘETE V PŘÍRODĚ?

