Pujmanové 1219/8
140 00 Praha 4
Tel. +420 222 135 460
Tel./Fax +420 222 135 461
Email: nadace@ochranazvirat.cz
www.ochranazvirat.cz
Vážení a milí přátelé zvířat,
dovolujeme si Vás s nástupem jarního období 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 těmto darům jsme v období od ledna do března 2017 opět mohli přerozdělit finanční příspěvky mezi záchranné
stanice pro volně žijící živočichy a útulky pečující o opuštěná a týraná zvířata (viz TAB níže).

PŘEROZDĚLENÍ FINANČNÍCH DARŮ MEZI ÚTULKY A ZÁCHRANNÉ STANICE V ČR
Název organizace

Účel daru

Dar

Další šance z.s.

kastrační program a veterinární péče

6 000 Kč

Devět životů, o.p.s.

kastrační program a veterinární péče

6 000 Kč

Technické služby Tábor s.r.o. - útulek

veterinární péče

6 000 Kč

Na Volno, z.s.

krmivo a veterinární péče pro koně

10 000 Kč

Ochrana fauny ČR o.p.s.

veterinární péče pro volně žijící živočichy

10 000 Kč

Fousek z.s.

kastrační program

6 000 Kč

Pes Senior z.s.

kastrační program a veterinární péče

6 000 Kč

Psí cesta František z.s.

nákup vybavení a chovatelských potřeb

6 000 Kč
56 000 Kč

POZVÁNKA NA VELETRH FOR PETS 2017
Srdečně Vás zveme na 7. ročník veletrhu FOR PETS,
největšího veletrhu chovateských potřeb a krmiv (nejen)
pro domácí zvířata. V letošním roce bude veletrh probíhat
ve dnech 6. až 9. 4. 2017 na výstavišti PVA EXPO PRAHA
v Letňanech. Nadace na ochranu zvířat je již od roku 2011
hlavním partnerem a pořadatelem doprovodného programu
veletrhu FOR PETS.
Nadace připravila pestrý a zajímavý doprovodný program
veletrhu. Návštěvníci budou moci shlédnout např. ukázky
práce zdravotnické záchranné služby veterinární nebo
práce útvaru psovodů Celní správy ČR, ukázky odchytu zvířat,
ukázky práce a výcviku asistenčních, vodicích a záchranářských
psů. Divácky atraktivní budou také ukázky sportovních, zájmových a volnočasových aktivit se psy - Dogdancing, Dogfrisbee, Agility,
Obedience, Hersenwerk, Nosework nebo nová disciplína Hoopers. Velkým lákadlem budou také ukázky miniaturních koní nebo
disciplíny Králičí hop. Nebudou chybět ani prezentace neziskových organizací pečujících o zvířata napříč spektrem druhů (prasátka
chovaná v domácnosti, zájmová zoologická zvířata aj.), útulků pro opuštěná zájmová zvířata a záchranných stanic pro volně žijící
živočichy (netopýři, ježci, draví ptáci), přednášky a pódiová vystoupení odborníků.
Na programu je již tradičně také umisťovací výstava koček z útulků pořádaná ve spolupráci s časopisem HAF & MŇAU, mediálním
partnerem nadace. Pro chovatele hlodavců pak bude zajímavá specializovaná výstava morčat a potkanů. Pro návštěvníky se psy jsou
připraveny zábavné sportovní a dovednostní soutěže o ceny nebo fotoateliér (nejen) pro zvířata. Součástí programové nabídky jsou
také bezplatné odborné poradny nadace a charitativní sbírka krmiv, pamlsků, chovatelských potřeb a vybavení pro útulky s názvem
„Modrý puntík“, pořádaná ve spolupráci s veterinární klinikou VETHOPE.
Těšíme se na setkání s Vámi na veletrhu FOR PETS 2017. Najdete nás na stánku Nadace na ochranu zvířat.

SOS ZVÍŘE

Na odborném úseku SOS Zvíře jsme v zimním období řešili problematiku zimování ježků nebo
přikrmování ptáků, ale také domácí a hospodářská zvířata chovaná v nevhodných podmínkách,
trpící zimou a mrazem. Zvláště během letošního chladného ledna a února bylo takových případů
poměrně hodně.
V posledních týdnech se zabýváme případem koní pana Jiřího Vondrušky z Jankova u Votic,
který byl opakovaně medializován. Obdrželi jsme celou řadu podnětů k šetření spolu
s otřesnými záběry a fotografiemi zubožených koní, mrtvol hříbat ponechaných mezi živými
zvířaty (jedna i částečně načatá zvířaty). Ozvalo se nám mnoho svědků, intenzivně spolupracovala
také koňská záchytka Na Volno, z.s. K tomuto případu jsme se několikrát vyjadřovali v médiích
(FTV Prima). Na základě získaných svědeckých výpovědí a důkazních materiálů jsme k Okresnímu
státnímu zastupitelství Benešov podali trestní oznámení na pana Jiřího Vondrušku pro podezření
z týrání koní, ze závažného porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání, veterinárního
zákona a dalších právních předpisů. Kopii trestního oznámení a podnět k šetření jsme poslali také
orgánům ochrany zvířat.
Díky podnětům k šetření případu, tlaku médií a zvýšenému zájmu veřejnosti se podařilo koně panu
Vondruškovi odebrat, z čehož máme opravdu radost. Doufáme, že dojde také k dalším postihům
a pan Jiří Vondruška nebude v chovu koní pokračovat.

KAMPANĚ A PROJEKTY
ZOOLOVE POMÁHÁ ZVÍŘATŮM

V letošním roce pokračujeme ve spolupráci s charitativním značkou ZOOLOVE, jejímž
prostřednictvím internetový obchod Zoohit.cz pomáhá zvířatům. Z každého nákupu
speciální řady produktů (prémiového krmiva, pamlsků a doplňků) je 10 % z prodejní ceny
věnováno Nadaci na ochranu zvířat. V období od 1. 1. do 31. 12. 2016 se podařilo na ochranu
zvířat vybrat částku ve výši 105.155,- Kč. Tento příspěvek pro nás znamená velkou pomoc.
Děkujeme společnosti ZOOPLUS AG za podporu a spolupráci.

POMOC PRO ZVÍŘATA V ÚTULCÍCH

Navázali jsme spolupráci se společností Psí hvězda s.r.o. provozující internetový obchod
(eshop) Psíhvězda.cz. Na počátku března jsme společně spustili nový projekt „Pomoc pro
zvířata v útulcích“. V eshopu Psíhvězda.cz jsou vytvářeny rubriky útulků a seznamy produktů,
které si útulky vybraly a které akutně potřebují. Zákazníci eshopu mohou tyto produkty (krmivo,
doplňky stravy, vybavení nebo anitiparazitika) pro útulky zakoupit a Psí hvězda je následně
zdarma doručí útulkům. Děkujeme společnosti Psí hvězda s.r.o. za pomoc zvířatům v útulcích.

POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH

Tento rok proběhne v pořadí již 9. ročník kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“. Pořadateli této kampaně jsou nadace
a společnost Mars Czech s.r.o., výrobce krmiva a pochoutek pro psy a kočky. Za dobu svého trvání tato charitativní aktivita
přinesla útulkům v ČR celkem přes 330 tun krmiva značky Pedigree® nebo Whiskas®. Tímto mnohokrát děkujeme společnosti
Mars Czech s.r.o. za dloholetou spolupráci a podporu.
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!
Děkujeme, že máte rádi zvířata. Máme VÁS rádi.

JAK MŮŽETE POMOCI?
Nadaci na ochranu zvířat můžete podporovat pravidelně jako náš registrovaný dárce nebo jednorázově.
I malá částka, která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam. Umožní lépe plánovat naši práci
a jednotlivé projekty.
Přispívat můžete na náš fundraisingový účet u ČSOB a.s. číslo: 208077066/0300, nebo složenkou
přiloženou k tomuto dopisu.
Podpořit nás můžete také pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT, poslané na číslo
87 777, nebo přes platební službu PaySec na našich internetových stránkách www.ochranazvirat.cz.
Předem Vám děkujeme za Vaši finanční podporu, které si velice ceníme. Děkujeme!

Marcela Lund, prezidentka a Marta Kubišová,
patronka, Nadace na ochranu zvířat

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VELIKONOCE.
DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM!

