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„Všechny živé bytosti mají stejnou duši, i když tělem se navzájem liší.“
Hippokrates
Vážení a milí přátelé zvířat,
dovolujeme si Vás tímto dopisem opět pozdravit a informovat Vás o aktuálních aktivitách, kampaních a projektech
Nadace na ochranu zvířat.
Na úvod bychom chtěli poděkovat všem našim dárcům, kteří nám v uplynulém čtvrtletí poslali finanční dary. Děkujeme! Díky
Vašim darům jsme v období od ledna do počátku března letošního roku mohli přerozdělit finanční pomoc mezi útulky pečující
o opuštěná a týraná zvířata (viz TAB níže).

PŘEROZDĚLENÍ FINANČNÍCH DARŮ MEZI ÚTULKY V ČR
Název organizace

Psí život z.s.
Láska ke zvířatům o.s.
Útulek pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava
Kočky SOS Hodonín
útulek města Litvínov
Rolinka – Koňský domov důchodců
Na Volno (Koňská záchytka)

Účel daru

vakcinace a veterinární péče
veterinární péče
veterinární úkony a péče
kastrace a veterinární péče o kočky
kastrace a veterinární péče o kočky
péče o 3 týrané koně odebrané z ranče
Miata ve Vojkovicích (okres Mělník)
péče o týrané koně

Dar

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
40 000,00 Kč

POZVÁNKA NA VELETRH FOR PETS 2015
Srdečně Vás zveme na 5. ročník veletrhu FOR PETS, největšího veletrhu
chovatelských potřeb a krmiv (nejen) pro domácí zvířata. V letošním roce bude
veletrh probíhat ve dnech 9. až 12. 4. 2015 na výstavišti PVA EXPO PRAHA
v Letňanech. Nadace na ochranu zvířat je již od roku 2011 hlavním partnerem
veletrhu FOR PETS. Nadace jako pořadatel připravuje pestrý a zajímavý
doprovodný program letošního ročníku veletrhu. Návštěvníci budou moci
shlédnout mimo jiné ukázky práce zdravotní záchranné služby veterinární
PET-MEDIC, ukázky odchytu zvířat (Vet-servis) nebo ukázky asistenčních,
vodicích, signálních a záchranářských psů. Divácky atraktivní budou také
ukázky sportovních, zájmových a volnočasových aktivit se zvířaty –
Dogdancing, Dogfitness, Obedience, Dogfrisbee, Agility parkur, Miniparkur apod.
Součástí doprovodného programu budou i bezplatné odborné poradny, na něž se návštěvníci mohou obrátit v otázkách
problémového chování zvířat, výcviku a výchovy, výživy, legislativy aj. Na programu je již tradičně také umisťovací výstava koček
z útulků. Programovou novinkou jsou např. ukázky miniaturních koní od Asociace chovatelů miniaturních koní. Pro chovatele
hlodavců bude jistě zajímavá specializovaná výstava morčat a potkanů.
Těšíme se na setkání s Vámi na veletrhu FOR PETS 2015, najdete nás na stánku Nadace na ochranu zvířat.

SOS ZVÍŘE – TÝRANÉ KONĚ V OBCI VOJKOVICE
Na úseku SOS Zvíře naše nadace (mimo jiné) řešila případ vážného zanedbání péče o 5 koní na ranči Miata v obci Vojkovice
(okres Mělník). Koně byli ve velmi špatném zdravotním a výživném stavu. Ve výběhu, kde byli koně drženi, chybělo seno a voda.
Koně neměli adekvátní přístřeší, kam by se mohli uchýlit v případě nepřízně počasí.

Výběh byl oplocený pouze provazem a páskou, z toho důvodu koně několikrát utekli.
I přesto, že jsme majitele koní na nevhodné podmínky a zanedbání péče mnohokrát
upozornili, nedošlo k žádnému zlepšení. Koně se nám naštěstí podařilo
z otřesných podmínek odebrat a svěřit odborníkům, kteří jim zabezpečili
odpovídající péči a životní podmínky. Celkem 3 koně převzal spolek Rolinka –
Koňský domov důchodců, kterému Nadace zajistila speciální výživový program na
míru od výrobce a sponzora – společnosti Dibaq a.s., které tímto děkujeme. Nadace
na léčbu a péči o tyto koně poskytla spolku Rolinka finanční příspěvek ve výši
10 000,- Kč. Na léčbu a péči o tato zvířata mohla nadace přispět díky Vašim
finančním darům! Moc děkujeme!

ZOOLOVE POMÁHÁ ZVÍŘATŮM
Rádi bychom Vás informovali také o nové charitativní značce ZOOLOVE, jejímž prostřednictvím internetový obchod Zoohit.cz pomáhá
zvířatům. Z každého nákupu speciální řady produktů – prémiového
krmiva, pamlsků a doplňků – bude 10 % z prodejní ceny věnováno
Nadaci na ochranu zvířat. I malý příspěvek znamená velkou pomoc,
děkujeme!

RADA NA ZÁVĚR - JARO V PŘÍRODĚ
Jaro se blíží a s ním i nové přírůstky mláďat v přírodě. Při procházkách se Vám může
stát, že narazíte na opuštěné mládě. Dobře však zvažte, kdy je mládě opravdu
opuštěné či zraněné a kdy tedy skutečně potřebuje Vaši pomoc. Pokud najdete malého
ptáčka, který dosud není zcela opeřený a je nad ním hnízdo, zkuste ho do hnízda
vrátit. Ptákům lidský dotek nevadí. Je-li prochladlý, zraněný a potřebuje pomoc,
odneste ho do tepla a konzultujte další postup s námi, případně s některou ze
záchranných stanic pro volně žijící handicapované živočichy. U savců se situace liší.
Matky svá mláďata často opouští a nechávají je bezpečně ukrytá. Pokud tedy najdete mláďata zajíců nebo spárkaté zvěře,
nesahejte na ně a neberte je z místa, jestliže jen tiše leží a nejsou prokazatelně osiřelá (pobíhající a volající), zraněná nebo
uvízlá. Matka by mládě s lidským pachem opustila. Kdyby přeci jen bylo nutné zraněné nebo osiřelé mládě z volné přírody vzít,
spojte se s nejbližší záchrannou stanicí a mládě tam odevzdejte, péče je velmi náročná. Pamatujte, že držet volně žijící zvíře
v zajetí je možné pouze ve výjimečných případech, jinak to zakazuje zákon na ochranu přírody a krajiny!

ŽÁDOST O VÁŠ EMAIL KONTAKT
Dejte nám, prosím, vědět, zda by bylo možné Vám tyto naše dopisy posílat emailem. Pokud ano, prosíme Vás o zaslání Vašeho
emailového kontaktu na adresu: nadace@ochranazvirat.cz. Předem Vám děkujeme.

JAK MŮŽETE POMOCI?
Nadaci na ochranu zvířat můžete podporovat i nadále (jako náš registrovaný dárce), a to pravidelně nebo jednorázově. I malá částka,
která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam. Umožní lépe plánovat naši práci a jednotlivé projekty.
Finanční příspěvek můžete posílat bankovním převodem na náš fundraisingový účet vedený u ČSOB a.s., číslo účtu:
208077066/0300, nebo složenkou přiloženou k tomuto dopisu.
Podpořit nás můžete také přes platební službu PaySec na našich internetových stránkách www.ochranazvirat.cz. Na požádání Vám
vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.
Předem Vám děkujeme za Vaši finanční podporu, které si velice ceníme. Děkujeme!

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY A MNOHO RADOSTI Z PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODY.
DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM!

Marcela Lund
předsedkyně správní rady

Marta Kubišová
čestná členka správní rady

