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Život pod psa, život pro kočku
Marcela Lund
prezidentka Nadace
V Praze 19. září 2006
Milí přátelé,
když čtete tento dopis, sedíte asi v klidu domova a nejspíše máte vedle sebe Vašeho domácího mazlíčka,
který se na Vás dívá s důvěrou v očích. Bohužel ne všechna zvířata mají takové štěstí.
Betty byla sněhobílá maltézačka - dárek jako důkaz lásky pána k slečně. Láska skončila. Zájem slečny
o pejska také. Bettynka se vrátila k dárci. Překážela, protože chtěla jíst a pít a venčit se. Pán neměl čas
se o ni starat, natož ji pravidelně venčit. Zato ji pravidelně častoval kopanci. Stala se terčem jeho zloby
a vzteku. Nikdy nebyla u veterináře. Už neštěkala, jen tiše kňučela. Nikdo o ni vlastně nevěděl. Jeden
obzvlášť vydatný kopanec už nepřežila. S těžkým vnitřním zraněním zemřela pod pánovou postelí. Vytáhl
ji ven smetákem a byl rád, že má od ní pokoj.
Bettynka není jediná, která doplatila na nelidské zacházení. Lidé, kteří si pořídí psy a kočky, často nevědí,
co je čeká. Řada tragických příběhů způsobených nevědomostí a nezodpovědností by mohla dopadnout jinak,
kdyby zvířata skončila včas v péči útulku.
Nadace na ochranu zvířat se proto rozhodla útulkům pomoci a poskytnout první pomoc
co největšímu počtu trpících zvířat.
Právě útulky dokáží zachránit zvířatům život. Většina z nich teprve v útulku pozná kvalitní stravu nebo
veterinární péči. Útulek je také jedinou nadějí pro stará a nemocná zvířata, která by jejich majitelé jinak utratili.
Kromě druhého domova ale najdou v útulku to nejdůležitější - lásku lidí, kteří se o ně starají.
Provoz tolik potřebných útulků je ale bohužel finančně velmi náročný. Většina útulků je přímo závislá
na pomoci dobrovolných dárců a jejich existence je ohrožena.
Proto se na Vás obracíme s prosbou za ty, kteří vám nemohou sami napsat. Pomozte nám zachránit psy
a kočky, kteří neměli štěstí na své pány. Dovolte jim žít společně s námi a místo týrání poznat i kousek lásky.
Věříme, že s Vaší pomocí zažijí i tato zvířata jiný než „psí život“. Sama se bránit nedokáží.
Děkujeme!
Marcela Lund
prezidentka Nadace

Marta Kubišová
zpěvačka a čestná
členka správní rady

P.S.: Jako malé poděkování za Vaši ochotu pomáhat trpícím zvířatům přijměte prosím od nás
kartičku první pomoci pro zvířata.
Váš dar Nadaci na ochranu zvířat je daňově odečitatelnou položkou a my Vám rádi na požádání vystavíme
potvrzení o přijetí daru.
Upozornění: Veškeré osobní údaje použité v této kampani (titul, jméno, adresa) byly získány z veřejných oficiálních zdrojů a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutím příspěvku souhlasíte s tím, že údaje o výši a datu příspěvku budou přiřazeny k Vašemu jménu v databázi příznivců naší
organizace. Přiřazování těchto údajů bude činěno v přísném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a výlučně za účelem možnosti informovat Vás na
základě takto aktualizované databáze co nejefektivněji o naší činnosti. Pokud si nepřejete, abychom Vás nadále informovali, zašlete prosím svůj písemný nesouhlas na naši
adresu uvedenou na obálce této zásilky.

Jak se pejsek a kočička dostali do útulku
Mnoho lidí si život se psem nebo kočkou vůbec neumí představit.
Móda posledních let - mít doma reprezentativního psa - patří mezi
důvody, proč u nás na ulici a v útulcích končí tolik těchto krásných
zvířat. Majitel psa často po krátké době zjistí, že na jeho výchovu
nestačí. Bývalý čtyřnohý miláček se dostane na okraj zájmu a jeho
přirozené potřeby jsou jeho pánovi jen na obtíž. Takový pes se
jednoduše ocitne v útulku nebo na ulici. Mezi další důvody pobytu
zvířete v útulku může být alergie některého člena rodiny, úmrtí pána
nebo týrání.

Na stopě novému životu
Útulek znamená pro většinu zvířat možnost přežít a poznat znovu
lidskou lásku a péči. Při příchodu do útulku projde každé zvíře
karanténou a veterinární prohlídkou. Mnoho zvířat si totiž do útulku
přináší od svých bývalých pánů kromě ztracené důvěry v člověka také
ošklivé kopance a šrámy. Po přijetí dostane pes v útulku přidělený
samostatný kotec s možností venkovního výběhu. V některých útulcích
vodí ošetřovatelé své čtyřnohé chovance navíc na pravidelné
procházky. Útulek se pak kromě důstojného azylu snaží opatřit
opuštěným zvířatům nového pána, který by se o ně s láskou postaral.

Se psem pro radu
Nejlepší ale je, když se zvíře do útulku vůbec nedostane.
Proto se v rámci projektu Lidé a psi ve městě snažíme budoucím
i současným majitelům psů přiblížit, co společný život psa a jeho
pána ve městě obnáší. Radíme, jaký pes je pro daného člověka
vhodný, co všechno je třeba pořídit do začátku, jaké problémy může
soužití člověka a psa přinést nebo kam se obrátit pro pomoc
při zdravotních problémech. Jestli chcete, poradíme i Vám.
Bezplatná PSÍ PORADNA je po telefonické domluvě otevřena
každou první středu v měsíci od 18.00 do 20.00 v sídle Nadace.

Poznej a chraň
Nadace na ochranu zvířat
Nadace na ochranu zvířat je nezisková organizace,
která vznikla v roce 1994, aby osvětovou a vzdělávací
činností pomáhala hájit přirozené potřeby a práva zvířat.
Naše činnost vychází z přesvědčení, že zvířata jsou
cítící bytosti, která zasluhují naši pozornost a ochranu.
Naším posláním je trvale zlepšovat vztah mezi člověkem,
zvířetem a životním prostředím, pomáhat zmírňovat
utrpení zvířat a zajišťovat jim důstojné životní podmínky.

Marta Kubišová
zpěvačka a čestná
členka správní rady

Pomozte zvířatům prožít lepší než psí život!
Děkujeme!
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