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 nadcházejícím podzimem 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 také Funky Dog za spolupráci a finanční příspěvky z charitativní aktivity „Motýlci sluší i pomáhají“.
V období od července do září 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
Berňáci v nouzi z.s.
Storgé z.s. (víceúčelové zařízení – útulek Borovno)
Devět životů, o.p.s.
PESOS, o.p.s.
ForDogs z.s.
Pesoklub Dobříš – Psí útulek Dobříš
Voříškov z.s.
Útulek Nadace Tlapka, Žim
ZO ČSOP Zelené Vendolí (útulek pro psy, záchranná stanice)
Stanice Pavlov, o.p.s. (záchranná stanice pro volně žijící živočichy)

Účel daru
péče o zvířata
veterinární péče
kastrace koček
péče o zvířata
péče o zvířata
péče o zvířata
péče o zvířata
veterinární péče
péče o zvířata
péče o zvířata

Dar
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
64 000 Kč

AKCE
Světový den zvířat 2017

Nadace na ochranu zvířat pořádá v sobotu
30. září 2017, od 11 do 18 hodin, v parku Na
Pankráci oslavu mezinárodního svátku zvířat
– Světový den zvířat 2017.
Akce se koná ve spolupořadatelství MČ Praha
4 a za finanční podpory této městské části.
Hlavním mediálním partnerem akce je
časopis HAF & MŇAU, pořadatel již 4. ročníku
největšího srazu bull plemen psů v ČR s názvem
„IV. Rekord Bull Sraz“, který proběhne v rámci
programu Světového dne zvířat.
Nadace připravila zajímavý a bohatý program, zaměřený na soužití a vzájemný vztah lidí a zvířat. Součástí programu budou mimo
jiné ukázky volnočasových, zájmových a sportovních aktivit se psy (např. dogdancing, obedience, agility, dogfrisbee, canicross,
nosework aj.), ukázky práce záchranné zdravotnické služby veterinární (PET-MEDIC) či ukázky práce a výcviku asistenčních, vodicích,
signálních nebo také záchranářských psů, dále ukázky práce útvaru psovodů Městské policie Praha nebo Celní správy hl. m. Prahy.
Návštěvníci budou mít příležitost shlédnout živé netopýry a pokřtít DVD s názvem „Za pražskými netopýry“ (ZO ČSOP Nyctalus), dravé
ptáky a jiné volně žijící živočichy ze záchranných stanic (Záchranná stanice lesy hl. m. Prahy) nebo také prasátka chovaná v domácnosti
(Český svaz majitelů prasátek chovaných v domácnosti).

Divácky atraktivní budou také přehlídky a ukázky miniaturních, fríských a huculských koní nebo Staff Bull Show – ukázky
sportovních disciplín pro bull plemena psů, které předvede Lucky Bull Team pod vedením Daniela Žďárského.
Nadace připravuje také charitativní sbírku chovatelských potřeb pro psy a kočky v útulcích. Pomozte i VY! Přijďte za námi na Světový
den 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. V rámci programu bude představena také adopční nabídka psů a koček z útulků. Nebudou chybět ani bezplatné odborné
poradny pro veřejnost, zábavné soutěže pro děti, dospělé i psy a stánky s chovatelskými potřebami a občerstvením.
Více informací o akci pravidelně zveřejňujeme na stránce Nadace na ochranu zvířat v sociální síti Facebook.
Těšíme se na setkání s vámi na této jedinečné akci – Světovém dni zvířat 2017.

PORADENSKÁ ČINNOST – SOS ZVÍŘE

V rámci poradny SOS Zvíře jsme v letním období řešili zejména problematiku
nalezených mláďat volně žijících živočichů, obavy o zdroje vody pro zvířata a stav
zvířat, jejich zabezpečení v letních vedrech nebo přemnožení populace toulavých
koček.
Problémy s přemnožením koček jsou dlouhodobé. Na kastrace populace
toulavých koček v rámci našich finančních možností kontinuálně přispíváme
útulkům v ČR. Bohužel není možné nalézt nový domov pro všechny toulavé a
opuštěné kočky, proto je potřeba účinně regulovat jejich nekontrolovatelné
množení.

KAMPANĚ | PROJEKTY | SBÍRKY – charitativní sbírka MODRÝ PUNTÍK

I v letošním roce pořádá veterinární klinika Vethope ve spolupráci s naší nadací dobročinnou sbírku krmiva pro psy a kočky v útulcích.
Sbírka se jmenuje „Modrý puntík“. Ten má symbolizovat pomoc opuštěným zvířatům. Zároveň pomyslný modrý puntík dostává
jako odměnu každý, kdo do této sbírky přispěje. Sbírka probíhá od 4. 10. do 4. 11. 2017. Výtěžek sbírky rozdělíme do útulků po celé
České republice.

OSVĚTOVÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Přednáškový sál

Od září opět pořádáme přednášky, semináře, besedy a kurzy v našem přednáškovém sále. Navštívit můžete mimo jiné oblíbené
přednášky Ing. Pavla Bradáče, kynologa a odborníka na problémové chování psů, o soužití více psů v bytě nebo jak se psy zvládat stresové
faktory. Bližší informace získáte na stránce nadace na Facebooku, na tel. 222 135 460 nebo emailu nadace@ochranazvirat.cz.

Hurá, máme doma zvíře

Na podzim nadace připravuje spuštění lektorského programu „Hurá, máme doma zvíře“ pro žáky základních škol. Jedná se o sérii
přednášek a besed o zájmových zvířatech a jejich přirozených potřebách, o jejich chovu, správné výživě a péči o ně. Součástí programu
jsou také tvořivé dílny pro děti (malování, tvorba hraček pro zvířata aj.).
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!

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 60, 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 KRÁSNÝ A BAREVNÝ PODZIM.
DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM!

