
POZVÁNKA NA SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT 

 

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT Vás srdečně zve na oslavu Světového dne zvířat, která se koná v 
Centrálním parku na Pankráci (Praha 4) v sobotu 8. října 2011, od 12:00 do 18:00 hodin. 
 
Akce se koná pod záštitou Hlavního města Prahy a ve spolupráci s Městkou částí Praha 4.  
Partner akce: Hyperslevy.cz | Hyperinzerce.cz  
 
Program bude opravdu bohatý, těšit se můžete např. na ukázky: 

 práce psovodů a jízdních hlídek (na koních) Městské policie Praha,  

 výcviku asistenčních a záchranářských psů (Pomocné tlapky, Pražská záchranná brigáda 
kynologů aj.),  

 ukázky dravců a povídání o sokolnictví, ukázky volně žijících živočichů (Záchranná stanice Pátek 
u Poděbrad), 

 volnočasových a sportovních aktivit (dog frisbee, tanec se psy / dog dancing, agility),   

 první pomoci zdravotnické záchranné služby veterinární  Pet-medic, 

 prezentaci Útulku pro opuštěná zvířata a odchyt v Troji a Dolních Měcholupech,  

 prezentaci aktivit, kampaní a projektů Nadace na ochranu zvířat, 

 kynologickou poradnu Nadace na ochranu zvířat (bezplatně pro veřejnost), 

 loutkové divadlo pro děti (hra o zvířatech a lidech),  

 dětský zábavní park (nafukovací hrad, výtvarná dílna – malování s dětmi, pouštění draků), 

 a další zajímavý program.  
Změna programu vyhrazena.  

 
V rámci programu připravujeme také charitativní sbírku chovatelských potřeb pro psy a kočky v 
útulcích (např. obojky, vodítka, košíky, pelíšky, misky, hračky, kartáče, boudy aj.). Sbírka bude poté 
přerozdělena vybraným útulkům, které mají těchto potřeb stálý nedostatek. Obracíme se na vás 
s prosbou o Váš příspěvek do této sbírky. Darujte vybavení a potřeby pro psy a kočky, které již 
nepotřebujete nebo chcete velkoryse věnovat opuštěným zvířatům v útulcích. Pelíšky a textilie 
prosíme pouze nové, a to z důvodu prevence před cizopasníky.  
 
Připravili jsme pro Vás také stánky s občerstvením (např. Govinda) a stánky s nabídkou dárků a 
ručních výrobků s tématikou zvířat.  
 
Více informací najdete na internetových stránkách www.ochranazvirat.cz nebo na stránkách 
Nadace na ochranu zvířat na Facebooku.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi na oslavě Světového dne zvířat, která proběhne i v nepříznivém 
počasí!  
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