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Čím bezbrannější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou krutostí.

Mahátmá Gándhí

Vážení a milí přátelé zvířat,
dovolujeme si Vás pozdravit a opět Vás informovat o 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 dubna do začátku června 2016 mohli přerozdělit finanční příspěvky mezi záchranné stanice pro
volně žijící živočichy a útulky pro opuštěná a týraná zvířata (viz TAB níže).

PŘEROZDĚLENÍ FINANČNÍCH DARŮ MEZI ÚTULKY A ZÁCHRANNÉ STANICE V ČR
Název organizace
Fousek o.s.
„Na volno“
Služby Blansko, s.r.o. – psí útulek
Šance zvířatům, z.s.
Pet Heroes z.s.
Pes senior
Azyl Gaia, z.s.
ZO ČSOP Nyctalus
ZO ČSOP JARO Jaroměř

Účel daru
kastrační program a veterinární péče
veterinární péče o koně seniory
kastrační program a veterinární péče
léčba psa Denise
operace postiženého štěněte
veterinární péče o psy
kastrační program a veterinární péče
péče o netopýry
péče o volně žijící živočichy

Dar
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
60 000 Kč

Bohužel i Vy, dárci, jste ohrožený druh! Dárců, kteří nám přispívají na ochranu zvířat, bohužel v uplynulých letech stále ubývá.
Potýkáme se stálým nedostatkem finančních prostředků nejen na naše aktivity, projekty a kampaně ve prospěch zvířat, ale také
na přerozdělování příspěvků jiným organizacím, útulkům a záchranným stanicím, které nás žádají o finanční podporu. Naše
nadace působí v nepřímé ochraně zvířat (podílíme se na tvorbě legislativy, pořádáme edukační programy, přednášky, kurzy a
workshopy, vydáváme osvětové a vzdělávací materiály,
provozujeme linku SOS Zvíře, poskytujeme bezplatné
poradenské služby, realizujeme kampaně a petiční iniciativy
atd.), ale snažíme se také v rámci našich možností finančně
i materiálně podporovat jiné organizace působící v přímé
ochraně zvířat. V tomto čtvrtletí jsme například materiálně
pomohli deseti útulkům/depozitům pro psy v podobě
norských postrojů, které se nám podařilo získat darem od
společnosti AIRO. Kontinuálně pracujeme na získávání nových
příznivců, sponzorů, partnerů a dárců, abychom mohli
významněji podporovat přímou i nepřímou ochranu zvířat.
Jedním ze zvířat, na jehož léčbu jsme přispěli díky Vašim
darům, je štěně Pinky, které trpí dysplazií kyčelního kloubu a
luxací pately, kvůli čemuž nedokáže pokrčit nohy. Jeho stav
vyžaduje operační zákrok a dlouhodobou léčbu. Štěně je obětí
množírny, jeho postižení vzniklo vinou křížení nemocných
rodičů. Jménem naší nadace a spolku Pet Heroes z.s., v jehož
péči se Pinky nachází, děkujeme za Vaši finanční pomoc.

PROCHÁZKA SE PSY

V sobotu 7. 5. 2016 se v areálu pražské Stromovky konala Procházka se psy, pořádaná v rámci Volkswagen Maratonského
víkendu 2016. Pořadatelem této akce byl RunCzech. Nadace na ochranu zvířat a společnost Mars Czech s.r.o., s níž dlouhodobě
spolupracujeme na kampani „Pomozte naplnit misky v útulcích“, byly hlavními partnery akce. Za každého registrovaného
účastníka procházky darovala značka Pedigree 1 kg suchého krmiva psímu útulku Bouchalka. Procházky se zúčastnilo
447 lidí, 318 psů a 1 morče. Psí útulek Bouchalka tak získal celkem 766 kg suchého krmiva Pedigree®. Nadace na ochranu zvířat
na akci poskytovala bezplatnou kynologickou poradnu pro veřejnost.

POZVÁNKA NA PES FEST 2016

Srdečně Vás zveme na PES FEST 2016, v pořadí již 4. ročník, který se uskuteční v neděli
19. 6. 2016, od 12 do 18 hodin, v parku Na Pankráci. Akci pořádá městská část Praha 4,
moderátorem je opět Honza Musil. Nadace na ochranu zvířat je hlavním partnerem této
akce. Návštěvníci budou moci shlédnout např. ukázky práce zdravotní záchranné služby
veterinární, ukázky odchytu zvířat nebo ukázky asistenčních, vodicích a záchranářských
dovedností psů. Divácky atraktivní budou také ukázky sportovních, zájmových a
volnočasových aktivit se psy. Součástí programu akce bude také bezplatná odborná
poradna pro veřejnost, zajišťovaná Nadací na ochranu zvířat. Návštěvníci se na nás budou
moci obracet v otázkách problémového chování psů, výcviku a výchovy, péče a výživy apod.

SOS ZVÍŘE

V rámci odborného úseku SOS Zvíře, jak na telefonické lince, tak i prostřednictvím emailové poradny, denně řešíme dotazy,
oznámení a podněty veřejnosti a pomáháme řešit konkrétní případy zvířat v nouzi. Stále častěji řešíme problémy s péčí o exotická
a terarijní zvířata ve zverimexech a pet shopech v ČR. Z toho důvodu jsme začali situaci zvířat ve zverimexech a pet shopech
monitorovat, shromažďovat případy a intenzivně je řešit. Pevně doufáme, že ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR
dokážeme iniciovat nezbytné změny a zajistit zvířatům po dobu strávenou v těchto prodejnách přijatelné životní podmínky a
potřebnou péči. Překrásní exotičtí ptáci jsou drženi v malých nevyhovujících klecích, kde ani neroztáhnou křídla. Plazi a ještěři
nemají dostatečný životní prostor, vhodnou výživu či životně nezbytné UVB zážení.
Jeden z námi řešených případů: v důsledku nedostatku vhodné péče a výživy trpí želva stepní
(Testudo horsfieldii) deformací krunýře. Nachází se v jihlavské pobočce společnosti PetCenter CZ
s.r.o., i když bylo vedení prodejny nabídnuto, že se o želvu postará odborný chovatel. O jeho pomoc
nemělo vedení prodejny zájem a želva byla nadále nabízena za cenu 4.999,-Kč. Po kontrole Krajskou
veterinární správou pro Kraj Vysočina (v březnu 2016) byla cena ponížena o 40% slevu. V době
kontroly byly podmínky pro chov želvy podle KVS již přijatelné a podle oficiálního vyjádření
společnosti PetCenter CZ s.r.o. byla želva již dodána s defektem krunýře. Tato skutečnost však
společnosti nebrání ji nabízet zákazníkům. Želva čeká, až se nad ní někdo slituje a koupí si
ji i s defektem krunýře. Podobných případů jsme bohužel zaznamenali celou řadu. Situace zvířat ve zverimexech a pet shopech
vyžaduje řešení. Proto Vás také touto cestou žádáme, pokud jste byli svědky nevhodného chovu a špatného zacházení se zvířaty
ve zverimexech a pet shopech, ohlaste nám tyto případy. Předem děkujeme. Každé Vaše svědectví přispěje k nápravě nejen
konkrétních případů, ale také podpoří řešení této problematiky.

OSVĚTOVÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

V našem přednáškovém sále pořádáme osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost. V uplynulých měsících proběhl cyklus
„Canisterapie v teorii a praxi“. Pravidelně u nás přednáší také Ing. Pavel Bradáč ze Školy pracovní a zábavné kynologie. Dne
14. 6. 2016, od 17:00 hodin, proběhne jedna z přednášek Ing. Bradáče na téma „Jak budovat vztah se psem pomocí her a psích
sportů?“, na kterou Vás tímto srdečně zveme. Mimo to pro Vás a pro veřejnost plánujeme řadu dalších témat. Informace najdete
na našich internetových stránkách a našem profilu v sociální síti Facebook.

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 pomocí služby DMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT, poslané na číslo 87 777, nebo 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!
Děkujeme všem našim dárcům, příznivcům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají hájit zájmy a práva zvířat a zajišťovat jejich
přijatelné životní podmínky. Naše práce a úsilí se neobejde bez Vaší podpory. Děkujeme!

PŘEJEME VÁM SLUNEČNÉ A ODPOČINKOVÉ LÉTO.
DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM!

Marcela Lund
předsedkyně správní rady

Marta Kubišová
čestná členka správní rady

