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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 2018. Představíme Vám alespoň ve stručnosti některé z našich aktivit letošního
roku v podobě kalendária.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů, spokojenosti a zdraví v roce 2019. Doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň.

Ohlédnutí za uplynulým rokem │ …aneb letem nadačním světem v roce 2018

Leden  
KAMPANĚ A PROJEKTY

Od ledna jsme pokračovali ve spolupráci s německou společností ZOOPLUS AG provozující internetový obchod ZOOHIT.cz, s nímž společně
pořádáme dobročinnou aktivitu „ZOOLOVE pomáhá“. Pod charitativní značkou ZOOLOVE je nabízeno prémiové krmivo, pamlsky i kvalitní
výživové doplňky stravy pro psy a kočky. Z každého nákupu produktů značky ZOOLOVE je 10 % z prodejní ceny věnováno na ochranu zvířat.
Díky tomu má každý možnost pomoci zvířatům v nouzi a přispět na ochranu zvířat.
Pokračovala také naše spolupráce se společností Psí hvězda s.r.o. provozující internetový obchod (e-shop) Psíhvězda.cz, v němž jsou
vytvářeny rubriky útulků a přehledy produktů, které si útulky vybraly a které akutně potřebují. Zákazníci mohou tyto produkty (krmivo,
doplňky stravy, antiparazitika aj.) pro útulky zakoupit a Psí hvězda je následně zdarma doručí útulkům.

Únor  
SOS ZVÍŘE

Na úseku SOS Zvíře jsme řešili řadu případů zvířat v nouzi a také závažné kauzy týraných zvířat, z nichž nejzávažnější byla kauza „množírny“
v Kamenici nad Lipou, kdy bylo manželskému páru odebráno 212 psů chovaných v naprosto otřesných podmínkách. Psi živořili ve stísněných
prostorech a mnozí z nich v klecích nad sebou, z nichž protékala moč a výkaly do dolních pater. Další psi byli stěsnáni v přepravkách pro
kočky. Všichni odebraní psi byli převezeni do útulků po celé ČR. Případ stále řeší orgány ochrany zvířat a Policie ČR.

Březen  PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

V přednáškovém sále nadace jsme od počátku roku opět pořádali osvětové a vzdělávací akce. Pravidelně zde probíhají lektorské přednášky
(např. Ing. Pavla Bradáče, Hany Bőhme, Kláry Vodičkové aj.), semináře a workshopy.

Duben  FOR PETS 2018

Nadace byla opět hlavním partnerem a pořadatelem doprovodného programu veletrhu FOR PETS. V rámci pestré programové nabídky
mohli návštěvníci shlédnout např. ukázky práce zdravotnické záchranné služby veterinární, útvaru psovodů Celní správy ČR nebo ukázky
práce a výcviku asistenčních či záchranářských psů. Divácky atraktivní byly ukázky sportovních, zájmových a volnočasových aktivit se psy
(Dogdancing, Dogfrisbee, Agility, Obedience, Hersenwerk nebo Treiball) nebo disciplína Králičí hop. Nechyběly prezentace neziskových
organizací pečujících o zvířata napříč spektrem druhů (např. prasátka, zájmová zoologická zvířata nebo slepice), útulků a záchranných stanic
pro volně žijící živočichy (netopýři, ježci, draví ptáci). Již tradičně se konala také umisťovací výstava koček z útulků, specializovaná výstava
morčat a potkanů nebo charitativní sbírka krmiv a chovatelských potřeb pro útulky.
V rámci veletrhu byl představen také náš PET FAMILY – centrální registr zvířat, který nabízí mnohem více než jen registraci zvířat, a to nejen pro
majitele zvířat, ale také pro útulky, chovatelské stanice, profesní a zájmové organizace. Více informací o registru – www.centralniregistrzvirat.cz.

Květen  PETICE

V reakci na několik letošních případů „množíren“ jsme připravili „PETICI za návrh změny zákona na ochranu zvířat proti týrání ve věci
problémových chovů zájmových zvířat – tzv. množíren“. Petiční iniciativu vede Tomáš M. Mittka, dobrovolník nadace. Tato petice je stále
aktivní a doufáme, že pomůže k zamezení těchto neetických chovů.

Červen  PESFEST 2018

V červnu se konal již 6. ročník festivalu PesFest, jehož pořadatelem je městská část Praha 4 a nadace je hlavním partnerem. Program byl
velmi pestrý a návštěvníci si užili den plný ukázek profesních, zájmových a sportovních aktivit se psy. Nadace na akci zajišťovala bezplatnou
poradnu v oblasti kynologie a chovu zájmových zvířat.
Další červnovou akcí byl Den pro zdraví psa & jeho člověka, která se konala v areálu Pesoparku v Uhříněvsi. Pořadatelem akce byl časopis
Haf & Mňau a hlavním partnerem nadace. Program byl nabitý, naučný i zábavný. Návštěvníci se mohli dozvědět o Dornově metodě, správném
krmení nebo soužití se psem v městské aglomeraci.

Červenec  OSVĚTA

V červenci jsme se zaměřili na osvětu veřejnosti, pokud jde o případy zaběhnutých zvířat. V době dovolených, kdy jsou v jiném prostředí, se
zvířata mnohdy zatoulají. Dále jsme řešili případy přemnožených koček, zvířat ponechaných v autě aj. Tato témata jsou v letních měsících
stále aktuální, a to i přes naše dlouhodobé snahy o osvětu veřejnosti.

Srpen  POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH 2018

V srpnu jsme opět spustili kampaň „Pomozte naplnit misky v útulcích“, kterou pořádá nadace se společností Mars Czech s.r.o. již od roku
2009. Letos tedy proběhl jubilejní 10. ročník kampaně, díky němuž se podařilo přerozdělit více než 45 tun krmiva zn. Pedigree a Whiskas
celkem 31 vybraným útulkům.

Září  SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT 2018 a PSÍ DEN PRAHY 2

V pátek 28. 9., v parku Na Pankráci proběhl Světový den zvířat. Akci nadace již tradičně pořádá za finanční podpory městské části Praha
4. Nadace připravila zajímavý a bohatý program, zaměřený na soužití a vzájemný vztah lidí a zvířat. V rámci programu proběhly ukázky
profesních, zájmových a volnočasových aktivit (nejen) se psy, charitativní závod poštovních holubů ve prospěch ochrany zvířat nebo ukázky
miniaturních a fríských koní.
Další zajímavou zářijovou akcí, pro níž nadace připravila celodenní program, byl Psí den Prahy 2 pořádaný na Náměstí Míru v Praze 2. I zde
měli návštěvníci možnost shlédnout atraktivní ukázky kynologických aktivit a špičkové výkony psovodů a jejich čtyřnohých parťáků.

Říjen  
LEGISLATIVA

V říjnu jsme se velice intenzivně věnovali legislativě. Probíhalo připomínkové řízení k novele zákona č. 166/199 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) a k novele zákona č 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Součástí námi
předložených pozměňovacích návrhů k těmto novelám je zavedení celoplošné povinnosti nezaměnitelného značení psů v provázanosti
s povinností registrovat označeného psa v jednotné spisové evidenci zřízené státem ČR. Doufáme, že se podaří některé z našich pozměňovacích
návrhů k těmto dvěma novelám prosadit. Bez opory v legislativě problémovým chovům – tzv. „množírnám“ – nezabráníme.

Listopad  HURÁ, MÁME DOMA ZVÍŘE

V listopadu jsme pracovali na přípravě projektu „Hurá, máme doma zvíře“, který je určen pro žáky I. stupně ZŠ a plánujeme jej realizovat
v roce 2019.
Řešili jsme také závozy 45 tun darovaného krmiva 31 útulkům vybraným v rámci kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“.

Prosinec  BENEFIČNÍ KONCERT NADACE / DĚKUJEME, Marto.

Prosinec se nesl v rámci posledních příprav Benefičního koncertu nadace s podtitulem „Děkujeme, Marto.“ Koncert je poděkováním nadace
paní Martě Kubišové za její mnohaletou spolupráci a pomoc. Koncert pořádáme v neděli 16.12., od 19 hodin, v Rock Café, Národní 116/20,
Praha 1. Hlavními účinkujícími jsou Markéta Procházková, Bára Smejkalová, Marta Kubišová, Tereza Mašková a Tomáš Savka.
Prosinec je také o plánování nadačních aktivit pro rok 2019. Zahájili jsme přípravu projektů, kampaní, akcí a také dramaturgie naší osvětové
a vzdělávací činnosti (nejen u nás v přednáškovém sále).

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

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

