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 letního období pozdravit a opět Vás informovat o aktivitách, kampaních a projektech Nadace
na ochranu zvířat.
Na úvod bychom chtěli velice poděkovat všem našim dárcům, partnerům a podporovatelům, kteří nám v uplynulém čtvrtletí poslali
finanční dary. Děkujeme.
V období od dubna do června 2017 jsme přerozdělili finanční příspěvky mezi následující organizace pečující o opuštěná, týraná
a hendikepovaná zvířata (viz TAB níže).

PŘEROZDĚLENÍ FINANČNÍCH DARŮ MEZI ÚTULKY A ZÁCHRANNÉ STANICE V ČR
Název organizace
Srdcem pro kočky, z.s.
Chlupáči v nouzi, z.s.
Útulek pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava
Šance zvířatům, z.s.
ZO ČSOP Nyctalus
Na Volno, z.s.
Zookontakt Rebeka, z.s.

Účel daru
zajištění veterinární péče
nákup krmiva a výživových doplňků stravy
kastrační program
kastrační program
multimediální DVD „Za pražskými netopýry“
nový přepravník pro dva koně
zajištění veterinární péče

Dar
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
45 000 Kč

POZVÁNKY NA AKCE

Srdečně Vás zveme na PesFest 2017, v pořadí již 5. ročník,
který se uskuteční v neděli 18. 6. 2017, od 10 do 17 hodin,
v parku Na Pankráci. Akci pořádá městská část Praha 4,
moderátorem je opět Honza Musil. Zakladatelkou PesFestu je
Lucie Michková, zastupitelka MČ Praha 4. Nadace na ochranu
zvířat je od prvního ročníku hlavním partnerem této akce.
Program PesFestu bude opět velmi nabitý. Můžete se těšit na psí
vystoupení a komentované ukázky sportovních, zájmových
a volnočasových disciplín se psy, agility parkur, psí poradny,
oblíbené psí soutěže, prodej chovatelských potřeb a
samozřejmě vyhlášení Sympaťáka PesFestu za rok 2017. Součástí
programu akce bude také bezplatná psí 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. Těšíme se na setkání
s Vámi na PesFestu 2017.
Dále bychom Vás rádi pozvali na charitativní Běh pro AVES na podporu záchranné stanice AVES pro hendikepované volně žijící
živočichy. Běh se uskuteční 11. 6. 2017, od 9 hodin, v sadu nad budovou ekologického centra Kladno – Čabárna. Na výběr bude
několik tras, včetně „kočárkové“ a „psí“. Pro „neběžce“ je připraven bohatý doprovodný program a občerstvení. Více informací najdete
na Facebooku v události pod stejným názvem.

SOS ZVÍŘE

Nedávno proběhl médii případ ilegálního transportu více než 40 štěňat, který byl organizován českým veterinárním lékařem!
Transport byl zadržen v Německu, štěňata byla ve velmi špatném zdravotním stavu. Takové případy nejsou nijak výjimečné, a proto
se nadace dlouhodobě snaží o úpravu legislativy, která by umožnila nejen účinněji postihovat množitele a ilegální obchod se štěňaty
a koťaty, ale také zajistila nezaměnitelné značení a povinnou registraci psů.

Z toho důvodu nadace podala pozměňovací návrhy k novele veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb.) – k sněmovnímu tisku 881.
V poslanecké sněmovně PČR dne 23. 5. 2017 proběhlo 2. čtení k této novele, která má mimo jiné zpřísnit podmínky pro chov psů v ČR.
Do tří let by u nás mělo být zavedeno také povinné čipování psů ve spojení s očkováním proti vzteklině. Sněmovna novelu poslala
do závěrečného kola schvalování.

KAMPANĚ A PROJEKTY
Projekt – karta SOS Zvíře

Úspěšně rozvíjíme spolupráci se společností Psí hvězda s.r.o.,
provozující internetový obchod (e-shop) Psíhvězda.cz.
V rámci této spolupráce jsme společně vytvořili kartu SOS Zvíře,
která má pomáhat zvířatům, pokud jejich majitele postihnou
např. nenadálé zdravotní komplikace a zvířata zůstanou bez
pomoci sama doma. Slavnostní křest karty proběhl na veletrhu
FOR PETS 2017 a patronkou karty se stala zpěvačka Markéta
Procházková. Pro bližší informace o možnosti získání karty
navštivte e-shop Psíhvězda.cz nebo kontaktujte bezplatnou
zákaznickou linku tel. č.: 800 100 819. Z prodeje každého ks karty
věnuje Psí hvězda 10,– Kč ve prospěch nadace a ochrany zvířat.

Pomozte naplnit misky v útulcích

I v letošním roce pokračujeme se společností MARS Czech, s.r.o v kampani „Pomozte naplnit misky v útulcích“, díky níž bude útulkům
v ČR opět přerozděleno více než 42 tun krmiva Pedigree a Whiskas. V rámci kampaně se každoročně připravují i další doprovodné
aktivity, do nichž se budete moci zapojit i Vy jako kupující ve vybraných spolupracujících obchodních řetězcích. Více informací najdete
na www.naplntemisky.cz.

OSVĚTOVÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

V přednáškovém sále nadace probíhají přednášky, semináře a workshopy – např. fotografování zvířat s Martinou Burianovou,
přednášky ing. Pavla Bradáče – kynologa a odborníka na problémové chování psů, přednášky Kláry Vodičkové, protagonistky
pořadu „Kočka není pes“, na téma chování koček, cyklus canisterapeutických setkání a další. V červnu se můžete těšit mezi jinými na
inspirativní povídání o cestování se psy (14.6.), nebo na další přednášku ing. Pavla Bradáče o separační úzkosti psů (20.6.). Bližší
informace můžete zjistit na tel. 222 135 460 nebo na emailu nadace@ochranazvirat.cz. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás!

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!

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!

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

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

