POZVÁNKA
NA OSLAVU SVĚTOVÉHO DNE ZVÍŘAT 2015
Nadace na ochranu zvířat pořádá v sobotu 3. října 2015, od 12 do 18 hodin, v parku Na Pankráci (Praha 4) oslavu
Světového dne zvířat.
Benefiční akce se koná pod záštitou Bc. Libora Hadravy, Ph.D., radního hlavního města Prahy, a Mgr. Petra Štěpánka,
CSc., starosty městské části Praha 4, která je hlavním partnerem akce.
Oslavu Světového dne zvířat zahájí paní Marta Kubišová, patronka Nadace na ochranu zvířat; Bc. Libor Hadrava, Ph.D.,
radní hlavního města Prahy; Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta městské části Praha 4 a RNDr. Pavel Poc, poslanec
Evropského parlamentu, místopředseda výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.
Světový den zvířat se každoročně slaví na počest Sv. Františka z Assisi, který se věnoval péči o nemocná a opuštěná zvířata.
Poprvé byl tento den vyhlášen v roce 1931 ve Florencii. Světový den zvířat oslavuje soužití lidí a zvířat.
Nadace na ochranu zvířat připravila zajímavý a bohatý program Světového dne zvířat, zaměřený na soužití a vzájemný
vztah lidí a zvířat.
PROGRAM Světového dne zvířat
 ukázky dravců a povídání o sokolnictví (Záchranná stanice pro zraněné
živočichy v Pátku u Poděbrad),
 ukázky zájmových, volnočasových a sportovních disciplín (Dogfrisbee DiscDog klub ČR, Obedience - Klub Obedience CZ, Dogdancing - Canis
Minor, Canicross - Nativia s.r.o., Treibball - Treibball klub ČR aj.),
 ukázky sportovních disciplín pro bull plemena psů (Lucky Bull Team),
 výstava miniaturních koní (Asociace chovatelů miniaturních koní),
 ukázky práce asistenčních, signálních a vodicích psů, (Pes pro tebe, o.s.),
 ukázky odchytu zvířat (Vet-servis),
 ukázky práce záchranné služby veterinární (PET-MEDIC),
 ukázky a povídání o netopýrech (ZO ČSOP Nyctalus),
 ukázky a povídání o fretkách - Jak (vy)chovat fretku? (Klub chovatelů a příznivců fretek),
 ukázky a povídání o chovu prasátek (Český svaz majitelů prasátek chovaných v domácnosti),
 atletické hry a zábavné soutěže o ceny pro děti i pro zvířata,
 prezentace aktivit a projektů Nadace na ochranu zvířat, prezentace kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“,
 prezentace útulků pro opuštěná zvířata a záchranných stanic pro volně žijící živočichy,
 II. Rekord Bull sraz - 2. ročník srazu bull plemen psů, pořádaný časopisem HAF & MŇAU, mediálním partnerem akce.
V rámci programu nadace připravuje také charitativní sbírku chovatelských potřeb pro psy a kočky v útulcích. Pomozte
i VY! Přijďte za námi na oslavu Světového dne zvířat a přispějte do naší sbírky pro útulky. Uvítáme např. obojky, vodítka,
košíky, pelíšky, misky, hračky, kartáče, boudy aj. Sbírka bude poté přerozdělena vybraným útulkům, které mají stálý
nedostatek nejen financí, ale také chovatelských potřeb a vybavení pro zvířata.
Zvláštní poděkování Nadace na ochranu zvířat patří městské části Praha 4 za spolupráci a finanční podporu oslavy
Světového dne zvířat.
Více informací najdete na internetových stránkách Nadace na ochranu zvířat: www.ochranazvirat.cz.
PARTNEŘI Nadace na ochranu zvířat

