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.
V období od července do září 2018 jsme přerozdělili finanční příspěvky mezi následující organizace pečující o opuštěná zvířata
v útulcích a hendikepované volně žijící živočichy v záchranných stanicích (viz TAB níže).

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

Účel daru

Dar

Storgé, z.s.

nákup stanu pro útulek

5 000 Kč

Hnutí DUHA Olomouc

projekt na zlepšení ochrany stád ovcí a koz

10 000 Kč

ZO ČSOP Nyctalus

hmotné zajištění svěřených zvířat a zajištění SOS
linky

10 000 Kč

Písecké kočky z. s.

hmotné zajištění svěřených zvířat

5 000 Kč

LuckyCats, z.s.

veterinární péče

5 000 Kč

ČESKÁ SPOLEČNOST PŘÁTEL ZVÍŘAT ÚTULEK PSÍ
veterinární péče
DOMOV ŘEPNICE 30, 41201 LITOMĚŘICE

5 000 Kč

Liga na ochranu zvířat ČR členská organizace
Jablonec nad Nisou

veterinární péče

5 000 Kč

Srdcem pro kočky, z.s.

veterinární péče

5 000 Kč
50 000 Kč

AKCE – SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT 2018

Nadace na ochranu zvířat pořádá v pátek 28. září 2018, od 11
do 18 hodin, v parku Na Pankráci v Praze 4, oslavu mezinárodního
svátku zvířat – Světový den zvířat 2018.
Akce se koná ve spolupráci s MČ Praha 4 a za finanční podpory
této městské části.
Hlavním mediálním partnerem akce je časopis HAF & MŇAU,
pořadatel již 5. ročníku největšího srazu bull plemen psů v ČR
s názvem „V. Rekord Bull Sraz“, který proběhne v rámci programu
Světového dne zvířat.
Nadace opět 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,
dog puller aj.), ukázky práce zdravotnické záchranné služby veterinární (PET-MEDIC), ukázky výcviku asistenčních, vodicích, signálních
a záchranářských psů nebo ukázky práce psovodů Celní správy hl. m. Prahy. Návštěvníci budou mít příležitost shlédnout živé 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). Letošní novinkou bude závod poštovních
holubů organizovaný Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů.
Divácky atraktivní budou také moderované přehlídky a ukázky miniaturních a fríských 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 přerozdělena mezi participující útulky, 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 návštěvníky se psy a stánky s krmivy, pamlsky, chovatelskými potřebami
a vybavením pro zvířata a samozřejmě také stánky s občerstvením a nápoji.
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 2018.

PORADENSKÁ ČINNOST – SOS ZVÍŘE

V rámci naší práce na úseku SOS zvíře jsme opět zodpovídali mnoho dotazů a pomáhali řešit různé případy týrání či zanedbání
péče o zvířata. V letošním horkém létě jsme se setkali s mnoha akutními případy zvířat. Jednalo se zejména o hospodářská zvířata
ponechaná na pastvě bez dostatečného zdroje vody nebo bez přístřešku či úkrytu poskytujícího stín. Opět nezbývá než apelovat
na zodpovědnost chovatelů a nutnost zajištění optimálních podmínek pro zvířata s ohledem na počasí. Stejně tak se obracíme
na majitele, kteří ponechávají zvířata v autě! Auto se v letním vedru může během pár minut stát smrtící pastí! Nenechávejte svá zvířata
v uzavřených autech!
V letním období horka a sucha netrpí jen zvířata v péči člověka, ale i volně žijící. Myslete také na ně. Stačí na zahradě nebo v okolí
domu nainstalovat vhodná pítka pro ptáky nebo pro ježky, která jim pomohou osvěžit se v denním žáru.

KAMPANĚ | PROJEKTY – POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH

V letošním roce pořádá Nadace na ochranu zvířat a společnost Mars Czech s.r.o. již 10. jubilejní ročník kampaně Pomozte naplnit
misky v útulcích, díky níž vybrané útulky opět obdrží suché krmivo značek Pedigree a Whiskas a na dobu 6 měsíců naplní misky svých
psích a kočičích svěřenců. Výběr útulků provádí nezávislá výběrová komise na základě dotazníkového průzkumu mezi útulky, který
ke kampani každoročně realizuje nadace.
Za uplynulých 9 let se podařilo mezi útulky rozdělit neuvěřitelné 2 milióny psích a kočičích misek krmiva zn. Pedigree® a Whiskas®.
Během minulých ročníků se z nich mohlo těšit 7 497 psů a 6 573 koček v celkem 233 útulcích. Pro útulky je jakákoli materiální podpora
velmi důležitá. Za ušetřené finance mohou například zrekonstruovat kotce či uhradit nákladnou veterinární péči.
Kromě hlavní kampaně pořádáme i letos doprovodné aktivity, díky nimž je pomoc útulkům ještě účinnější. Veřejnost má možnost
zakoupit v období od 10. září do 4. listopadu 2018 jakýkoliv výrobek značky Pedigree®, Whiskas®, Sheba®, Perfect Fit® nebo Dreamies®
a tím pomoci darovat do vybraných útulků až 350 tisíc misek krmiva pro psy a kočky. Cílem kampaně je zlepšit situaci psů a koček
v útulcích na území České a Slovenské republiky. Kromě materiální pomoci je přínosem kampaně také podpora adopcí zvířat z útulků
a osvěta zaměřená na odpovědnost majitelů zvířat. Více informací o kampani najdete na www.naplntemisky.cz.
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 PRÁVĚ VY?

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. Více informací o formách pomoci a podpory najdete 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

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.

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

