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„Vezmete-li k sobě vyhladovělého psa a uděláte z něj zvíře kypící zdravím, nekousne vás.
To je zásadní rozdíl mezi psem a člověkem.“
Mark Twain
Vážení a milí přátelé,
s nadcházejícím podzimem bychom Vás opět rádi pozdravili a podělili se s Vámi o nové informace a seznámili Vás s aktivitami, kampaněmi a projekty Nadace na ochranu zvířat.

POZOR NA MNOŽÍRNY!

Problematika množíren je stále aktuálnějším a palčivějším tématem. Každý, kdo uvažuje o koupi štěněte, by měl velmi důkladně zvážit,
od koho a za jakých podmínek si štěně kupuje. Psa si lze pořídit následujícími třemi způsoby:
1. koupit čistokrevného psa s papíry původu (PP);
2. koupit levnějšího „čistokrevného“ psa bez PP;
3. adoptovat psa z útulku.
Pokud má zájemce konkrétní představu o plemeni, pak je lepší vybrat si štěně s PP od solidního chovatele. Není-li pro zájemce plemeno
podstatné, měl by se poohlédnout po nabídce psů k adopci z útulků, kde jistě „psa svého srdce“ najde. Je to rozhodně vhodnější způsob,
než podporovat množitele, kterým jde jen o výdělek a kvalita života jejich zvířat je nezajímá.
Koupí štěněte od množitele podporujete jeho činnost a nekontrolované množení zvířat, která v množírnách často žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách! Co ušetříte na ceně štěněte, častokrát vydáte za veterinární péči špatně odchovaného zvířete!
Štěně, které dostanete, v dospělosti vůbec nemusí odpovídat vybranému plemeni!
Jak poznáte množitele?
1. Štěňata od množitelů najdete nejčastěji na internetových portálech s inzercí - např.
Bazoš, Sbazar atd. Fotky mohou být matoucí, klidně i podvrhnuté, stažené z internetu.
2. Věk nabízených štěňat je příliš nízký. Běžný věk k odběru je osm týdnů, tak to vyžadují i
chovatelské řády.
3. Chová více plemen. Profesionálové se zaměřují na jedno, maximálně dvě plemena.
4. Neumožní Vám návštěvu. Množitelé velmi rádi dovezou štěně na domluvené místo, aby
odpadla návštěva chovného zařízení.
5. Odmítne Vám s různými výmluvami ukázat rodiče štěněte.
6. Štěňata jsou špinavá, zanedbaná, mají nedostatečnou nebo žádnou veterinární péči
(často nejsou očkována, mají průjem, mohou mít i falešný očkovací průkaz).
7. Pokud budete chtít odstoupit od koupě štěněte, ochotně sníží cenu.
8. Nikdy nemluví o kupní smlouvě, která má být samozřejmostí!
9. Množitelé velmi rychle mění telefonní čísla, emaily, stěhují se, nekomunikují s novými
majiteli štěňat! Odmítají jakoukoliv odpovědnost za prodané štěně!
Jak předejít koupi štěněte z množírny? Dodržujte několik jednoduchých zásad:
1. Vždy chtějte vidět celý vrh i s matkou a prostředí, v němž jsou štěňata odchovávána.
© Dreamstime
2. Vyžadujte sepsání a uzavření kupní smlouvy.
3. Ověřte si kvalitu chovatele z více dostupných zdrojů.
4. Vyžadujte vyplněný očkovací průkaz se základním odčervením a očkováním.
5. Vyhněte se pochybným inzerátům na internetových portálech s inzercí.
6. Všímejte si vztahu majitele ke zvířatům a způsobu jeho kontaktu s nimi. Dobrý chovatel má u sebe většinou i starší zvířata,
která již nejsou schopna reprodukce.
7. Pokud se Vám cokoliv nezdá, nebojte se vzít nohy na ramena a obrátit se jinam!
8. Nikdy neberte štěně z lítosti! „Přeci jsem ho nemohl/a v těch hrozných podmínkách nechat!“ Nahlaste tuto skutečnost
na Policii ČR, na příslušný inspektorát krajské veterinární správy, na úřad obce či města a také nám – Nadaci na ochranu
zvířat.
NEJÚČINNĚJŠÍ BOJ PROTI MNOŽÍRNÁM - NIKDY ŽÁDNÉ ZVÍŘE OD POCHYBNÝCH „CHOVATELŮ“ NEKUPOVAT!
Kde není poptávka, není nabídka!

KAMPAŇ „POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH“ V ROCE 2013

V letošním roce jsme spustili již 5. ročník kampaně „POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH“, jejímiž partnery jsou Nadace a spol.
Mars Czech, s.r.o., výrobce krmiva značek Pedigree a Whiskas. Zapojit se do kampaně a pomoci plnit misky v útulcích může každý, kdo
si v období od 15. srpna do 15. listopadu 2013 zakoupí jakýkoliv výrobek značky Pedigree nebo Whiskas. Za každý zakoupený výrobek
bude do vybraného útulku darována miska plná kočičího nebo psího krmiva.

Vzhledem k tomu, že kampaň slaví 5. výročí (rok) svého působení, došlo v kampani k mnoha novinkám. Vznikl zcela nový vizuál kampaně; byl spuštěn nový web www.naplntemisky.cz, ve slovenské verzi www.naplntemisky.sk; rozrostl se také počet doprovodných
aktivit této kampaně:

Nový vizuál

1. OD Kaufland. Nad rámec kampaně jsme darovali krmivo značek Pedigree a
Whiskas distribuované přes OD Kaufland 4 útulkům - Útulek pro psy paní Kladivové,
Praha; Útulek pro opuštěné a toulavé psy paní Lokingové, Cheb; Útulek pro psy –
CANISCENTRUM, s.r.o., Lanškroun; AJSHA a.s., Čechy pod Kosířem.
2. Hypermarkety ALBERT. Dobročinné aktivity pořádané ve spolupráci se spol.
AHOLD Czech Republic, a.s. se v rámci kampaně účastní 15 českých útulků. Zákazníci
mají možnost na webových stránkách hypermarketů ALBERT hlasovat pro 30 psů a
koček z 15 vybraných útulků. Dle počtu hlasů pak společnost AHOLD přerozdělí
krmivo útulkům, jejichž svěřenci získají nejvíce hlasů.
3. Hypermarkety TESCO. Ve spolupráci se sítí hypermarketů a obchodních domů
TESCO chceme v rámci letošní kampaně podpořit zájem veřejnosti o opuštěná
zvířata a jejich adopce inzerované na nových internetových stránkách www.darujdomov.cz a www.darujdomov.sk. Každý, kdo si na těchto stránkách adoptuje zvíře
z útulku, získá buď 10 kg suchého krmiva zn. Pedigree nebo 2x 1,5 kg suchého
krmiva zn. Whiskas.
4. OC Globus. V 15 hypermarketech Globus jsou umístěny sběrné boxy pro 15
vybraných útulků v ČR, do nichž zákazníci OC Globus mohou vložit krmivo, pamlsky,
pelíšky nebo cokoliv jiného pro psy a kočky, co zde nakoupí. Každý útulek si pak dary
vyzvedává. V blízkosti sběrného boxu je prostor pro adopční tabule s inzeráty a
fotografiemi psů a koček z vybraného útulku. Díky této aktivitě mají zvířata v
útulcích větší šanci najít nový domov, lásku a péči.

24 ZACHRÁNĚNÝCH KOČEK OD BENEŠOVA

V červnu a červenci Nadace pomáhala řešit situaci s přemnoženými toulavými kočkami v chatové oblasti u Neveklova, okr. Benešov.
Zahrádky v chatové oblasti obývalo 24 dospělých koček s koťaty. O kočky se staral starý pán, který zde trvale bydlí. Každým rokem na
jaře se však počet koček díky odchovaným koťatům několikanásobně zvyšoval. Na základě oznámení, které jsme obdrželi od stěžovatele, jsme se rozhodli pomoct vyřešit tento případ. Zajistili jsme odchyt koček s koťaty, jejich následné veterinární ošetření a humánní
kastraci. Starší kočky zvyklé na život v chatové osadě byly vráceny zpět a koťatům jsme pomohli najít nové domovy.

Při letošních ničivých povodních jsme aktivně pomáhali při hledání a organizaci dobrovolníků a
také při získávání materiální a finanční pomoci zvířatům, která se ocitla v nouzi a bez domova díky
povodním. Ve spolupráci s naším partnerem - společností Mars Czech, s.r.o. se nám podařilo
pomoci psům a kočkám v Kozárovicích, Dobřichovicích, Mělníku a Kralupech nad Vltavou.
Společnost Mars Czech s.r.o., výrobce krmiva značek Pedigree a Whiskas, poskytla pro povodněmi postižené oblasti 3 tuny suchého psího a kočičího krmiva. Děkujeme!

POZVÁNKA NA SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT 2013

Nadace na ochranu zvířat Vás srdečně zve na oslavu Světového dne zvířat. V letošním roce oslavíme Světový den zvířat v sobotu 5.
října, od 12 do 18 hodin, v Centrálním parku Pankrác (Praha 4). Připravili jsme pro Vás zajímavý a bohatý program zaměřený na soužití a vzájemný vztah lidí a zvířat. V rámci programu připravujeme charitativní sbírku chovatelských potřeb, krmiva, pamlsků a finančních
příspěvků pro psy a kočky v útulcích. Pomozte i VY! Děkujeme!
Oslavu Světového dne zvířat zahájí RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hl. m. Prahy, pan Pavel Caldr, starosta Městské části Praha
4 a paní Marta Kubišová, patronka a čestná členka správní rady Nadace na ochranu zvířat.

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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