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Vážení a milí přátelé zvířat,
dovolujeme si Vás tímto dopisem pozdravit a opět Vás informovat o aktivitách Nadace na ochranu zvířat. U příležitosti blížících se Vánoc
a Nového roku bychom se spolu s Vámi rádi ohlédli za rokem 2017. Představíme Vám alespoň některé z našich aktivit v tomto roce v podobě
kalendária.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů, spokojenosti a zdraví do nového roku. Doufáme, že nám i nadále
zachováte přízeň.

Ohlédnutí za uplynulým rokem │ …aneb letem nadačním světem v roce 2017

Leden  
KAMPANĚ A PROJEKTY

Unikátní projekt „Kilometry pro zvířata“ probíhá kontinuálně již od roku 2011. Za každý sportovní výkon (např. uběhnutý kilometr)
věnuje sportovec 1 korunu na ochranu zvířat. Kilometry pro zvířata „běží“ celoročně a můžete se k nim připojit i Vy nebo Vaši blízcí.
Prospějete sobě i zvířatům zároveň :o). Od počátku projektu máme naběháno již 51 656 km.
Od ledna nadace pokračovala ve spolupráci s německou společností ZOOPLUS AG, provozující internetový obchod ZOOHIT.cz, na němž
společně pořádáme dobročinnou aktivitu „ZOOLOVE pomáhá“. Na český trh byla zavedena charitativní značka ZOOLOVE, díky níž má
každý možnost pomoci zvířatům v nouzi a přispět na ochranu zvířat. Pod značkou ZOOLOVE je nabízeno prémiové krmivo, pamlsky
i kvalitní doplňky pro psy a kočky. Z každého nákupu produktů značky ZOOLOVE je 10 % z prodejní ceny věnováno na ochranu zvířat.

Únor  
SOS ZVÍŘE

Na úseku SOS Zvíře jsme řešili řadu případů zvířat v nouzi a také závažné kauzy týraných zvířat,
k nimž patřili např. koně z Jankova u Votic. Jejich chovatel jim dlouhodobě neposkytoval potřebnou
péči a životní podmínky. Koně byli ponecháni bez vody a krmiva, nacházeli se v hlubokém stavu
podvýživy, někteří byli zranění, aniž by jim bylo zajištěno veterinární ošetření, a několik z nich
muselo být bohužel utraceno. V této souvislosti nadace podala trestní oznámení na jejich
chovatele. Průběžně řešíme případy zvířat v nouzi, s nimiž se na nás obrací veřejnost telefonicky
na linku SOS Zvíře 222 135 460 nebo e mailem na adresu nadace@ochranazvirat.cz.

Březen  
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

V přednáškovém sále nadace jsme od počátku roku opět pořádali osvětovou a vzdělávací činnost. Pravidelně zde probíhají lektorské
přednášky (např. Ing. Pavla Bradáče, kynologa a odborníka na problémové chování psů), semináře, besedy nebo také kurzy a workshopy.
Během března se uskutečnily mimo jiné zajímavá přednáška o výcviku psů proti pašerákům produktů z ohrožených zvířat v Africe nebo
přednáška o ochraně mořských želv v Indonésii. Zopakovali jsme také úspěšný cyklus přednášek a workshopů o canisterapii.

Duben  
FOR PETS 2017

Nadace byla opět hlavním partnerem veletrhu FOR PETS a pořadatelem doprovodného
programu veletrhu. Nadace připravila pestrou a zajímavou programovou nabídku. Návštěvníci
mohli 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 byly také ukázky sportovních, zájmových a volnočasových
aktivit se psy (Dogdancing, Dogfrisbee, Agility, Obedience, Hersenwerk, Nosework nebo
Hoopers), ukázky miniaturních koní nebo disciplíny Králičí hop. Nechyběly prezentace neziskových
organizací pečujících o zvířata napříč spektrem druhů (prasátka chovaná v domácnosti, zájmová
zoologická zvířata aj.), útulků a záchranných stanic pro volně žijící živočichy (netopýři, ježci, draví
ptáci. Na programu byly již tradičně také umisťovací výstava koček z útulků, specializovaná
výstava morčat a potkanů nebo charitativní sbírka krmiv, pamlsků, chovatelských potřeb pro útulky.

Květen  
MOTÝLCI SLUŠÍ I POMÁHAJÍ

V letošním roce jsme ve spolupráci s Funky Dog pokračovali v kampani „Motýlci sluší i pomáhají“. Elegantní psí motýlky se stávají symbolem
podpory útulků. Prostřednictvím kampaně je 30 % z prodeje těchto slušivých psích motýlků věnováno na ochranu zvířat k přerozdělení
útulkům v ČR. Od června 2016 psí motýlky vyrábí chráněná dílna Fokus Praha v Mělníku u Prahy. Do výroby motýlků je zapojen také azylový
dům ve Vsetíně. Motýlky tak pomáhají nejen zvířatům, ale i lidem v nouzi.

Červen  
PESFEST 2017

V červnu se konal již 5. ročník festivalu PesFest, jehož pořadatelem je městská část Praha 4 a nadace je hlavním partnerem této jedinečné
akce. Na akci nám opět vyšlo počasí, ohlasy návštěvníků i účinkujících byly více než pozitivní. Program byl velice nabitý a návštěvníci si užili
krásný den plný různých ukázek profesních, zájmových a sportovních aktivit se psy, mohli se poradit v naší kynologické poradně na cokoli,
co se týkalo soužití se psem, péče, výživy, výchovy nebo výcviku.

Červenec  
OSVĚTA

Během července a srpna se množily případy bezprizorných, zaběhnutých či opuštěných zvířat.
V době dovolených, kdy jsou zvířata v jiném prostředí, mnohdy utíkají, aby našla svého pána.
Naše osvětová (i poradenská) činnost byla tedy zaměřena i na toto téma. Dále jsme řešili případy
přemnožených koček, zvířat ponechaných bez vody či v autě. Tato a podobná témata jsou v této
roční době stále aktuální, přes naše dlouhodobé snahy o osvětu a vzdělávání veřejnosti.

Srpen  
POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH 2017

V srpnu jsme opět spustili kampaň „Pomozte naplnit misky v útulcích“. Kampaň a její doprovodné aktivity pořádá nadace se společností
Mars Czech s.r.o. již od roku 2009, letos tedy proběhl již 9. ročník. I v letošním roce se podařilo přerozdělit více než 45 tun krmiva zn. Pedigree
a Whiskas celkem 29 útulkům a zajistit tak stravovací potřeby jejich svěřenců na půl roku.

Září  
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT 2017

Září bylo pro nadaci ve znamení Světového dne zvířat, který se konal 30. 9. 2017 v parku
Na Pankráci (Praha 4). Akci nadace již tradičně pořádá ve spolupráci s MČ Praha 4 a za finanční
podpory této městské části. Tato akce slavila ohromný úspěch a nadšené ohlasy návštěvníků,
účinkujících i vystavovatelů, a to nejen díky vystupujícím organizacím a jednotlivcům, ale také
báječnému počasí, které nám letos opravdu přálo. Nadace připravila zajímavý a bohatý program,
zaměřený na soužití a vzájemný vztah lidí a zvířat.
Další zajímavou akcí, pro níž jsme připravili celodenní program, byl Psí den Prahy 2 pořádaný
na Náměstí Míru. I zde měli návštěvníci možnost vidět atraktivní ukázky kynologických aktivit,
špičkové výkony psovodů a jejich čtyřnohých parťáků.

Říjen  
LEGISLATIVA

V říjnu jsme se velice intenzivně věnovali legislativě, a to především novele zákona č. 166/199 Sb., o veterinární péči a souvisejících zákonů
(veterinární zákon), která vešla v účinnost dne 1. 11. 2017. Jedním z cílů této novely měla být regulace problémových chovů zájmových
zvířat (tzv. „množíren“) a také zavedení celoplošné povinnosti nezaměnitelného značení psů a povinnosti registrovat označeného psa, o což
nadace usilovala formou pozměňovacích návrhů k novele veterinárního zákona. Bohužel se naše návrhy nepodařilo v plném rozsahu prosadit
a schválená úprava v novele je podle našeho názoru zcela nedostatečná.
Budeme se tedy i nadále snažit o doplnění legislativy, ať již zde o regulaci chovu, reprodukce a odebírání mláďat nebo o značení psů a zejména
jejich evidenci na celostátní / centrální úrovni. Bez opory v legislativě problémovým chovům – „množírnám“ nezabráníme.

Listopad  
HURÁ, MÁME DOMA ZVÍŘE

V listopadu jsme spustili realizaci projektu „Hurá, máme doma zvíře“ pro základní školy na území MČ Praha 4. Cílem tohoto projektu je
seznámit žáky základních škol s různými druhy nejčastěji doma chovaných zvířat a se správnou péčí o ně. Projekt byl částečně hrazen
z grantové dotace městské části Praha 4. Projekt se setkal s velkým zájmem dětí i pedagogických pracovníků. Doufáme, že předané informace
a zkušenosti v dětech zanechají stopu, díky které se budou lépe a odpovědněji starat o svá zvířata.

Prosinec  
PUBLIKAČNÍ ČINNOST A PŘÍPRAVY NA ROK 2018

Nadace zpracovala osvětovou brožuru Pes ve městě Břeclav. Cílem této brožury je seznámit
majitele psů s jejich možnostmi a povinnostmi, pokud jde o chov, držení a pohyb psa v městské
aglomeraci (se zacílením na město Břeclav). V brožuře lze najít také důležité informace a rady
pro výběr plemene psa, základní chovatelská doporučení, náměty pro volnočasové, zájmové
a sportovní vyžití se psem, mapy psích parků, hřišť nebo veterinárních zařízení ve městě Břeclav
a jeho dosahu.
Prosinec je zejména o plánování a přípravách nadačních aktivit pro rok 2018. V rámci projektu
„Hurá, máme doma zvíře“ připravujeme elektronickou publikaci pro učitele ZŠ. Zahájili jsme
přípravu projektů, kampaní a akcí realizovaných v příštím roce a také koncepční přípravu
dramaturgie naší osvětové a vzdělávací činnosti (nejen u nás v přednáškovém sále).

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 KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE  
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM!

