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Tisková zpráva
Světový den zvířat 2015
PRAHA, 22. 9. 2015
Světový den zvířat se každoročně slaví 4. října na počest
Sv. Františka z Assisi, který se věnoval péči o nemocná a opuštěná
zvířata. Poprvé byl tento den vyhlášen jako Světový den zvířat
(World Animal Day) v roce 1931 ve Florencii a má lidem
především připomenout, že i zvířata jsou součástí naší planety a
naše chování k nim by mělo být ohleduplné.

Světový den 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.
Nadace již několik měsíců připravuje zajímavý a bohatý program pro širokou veřejnost, zaměřený na
soužití a vzájemný vztah člověka a zvířete. Součástí programu budou mimo jiné ukázky volnočasových,
zájmových a sportovních aktivit se psy (např. Dogdancing, Obedience, Agility, Dogfrisbee, Canicross aj.),
ukázky odchytu zvířat a práce záchranné služby veterinární či ukázky vodících a asistenčních dovedností
psů. Návštěvníci akce budou mít příležitost shlédnout živé netopýry, dravé ptáky a jiné volně žijící
živočichy ze záchranných stanic. Pozoruhodnou novinkou bude výstava a přehlídka miniaturních koní.
Součástí oslavy Světového dne zvířat budou také prezentace útulků pro opuštěná zvířata a prezentace
záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Nadace pro ně připravuje charitativní sbírku chovatelských
potřeb a krmiv. V rámci programu bude představena i adopční nabídka psů a koček z útulků. Chystáme
také atletické soutěže, zábavné hry a vědomostní kvízy pro děti. Nesmíme opomenout ani II. REKORD
BULL SRAZ, druhý ročník velkého srazu bull plemen, jehož pořadatelem je časopis HAF & MŇAU (mediální
partner nadace) a který se pokusí překonat loňský rekord 330 bull-psů registrovaných na 1 akci oficiálně zapsaný v České knize rekordů.
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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 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 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 kampaně „Pomozte s námi zvířatům na portálu levneELEKTRO.cz“,
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.

Poděkování Nadace na ochranu zvířat patří sponzorům, kteří věnovali dárky do dětských soutěží:
Vydavatelství Mladá fronta a.s., nakladatelství FABULA, nakladatelství PLOT, časopis Naše příroda, časopis
Pastelka, Muzeum Karla Zemana, Pexi, s.r.o., Mysteria Pragensia a DinoPark Praha.
Poděkování Nadace na ochranu zvířat patří časopisu HAF & MŇAU za mediální podporu a dlouhodobou
spolupráci a společnosti ELEKTRA PV, s.r.o., provozující internetový portál levneELEKTRO.cz, za
spolupráci, pomoc a podporu v ochraně zvířat.
Zvláštní poděkování Nadace na ochranu zvířat patří městské části Praha 4 za spolupráci a finanční
podporu oslavy Světového dne zvířat.
Více informací zveřejněno na internetových stránkách: www.ochranazvirat.cz.
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