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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 
 
Nadace na ochranu zvířat a Hyperslevy.cz ve spolupráci s Hyperinzerce.cz uzavřely charitativní 
dlouhodobé partnerství a společně realizují kampaň „Hyperslevy.cz pro zvířata“. 
 
Koupí jakéhokoliv produktu a služby a koupí dárkových voucherů na www.hyperslevy.cz přispíváte na 
aktivity a kampaně Nadace na ochranu zvířat a pomoc zvířatům v nouzi.  
 
Je to jednoduché a rychlé! Na stránkách www.hyperslevy.cz si zvolíte, jakou částkou chcete přispět – tj. 
koupíte voucher v hodnotě 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč nebo zvolíte jinou libovolnou částku. 
 
Vybrané finanční prostředky Nadace na ochranu zvířat využije: 

 na právní ochranu zvířat a právní pomoc v případech, kdy je nutné situaci zvířete řešit právní 
cestou (např. složité jednání s vlastníkem / chovatelem, jemuž bylo zvíře odebráno pro týrání nebo 
zanedbání péče; právní pomoc u případů týraných a usmrcených zvířat, případů závažného 
zanedbání péče o zvíře, případů exekutorských řízení, v nichž je zvíře předmětem exekuce, 
případů, v nichž je zvíře předmětem sporu apod.), 

 na práci v oblasti české a evropské legislativy ve prospěch zvířat (tvorbu a připomínkování 
legislativy, pokud se týká zvířat), 

 na práci v oblasti poradenské – konkrétně na projekt SOS Zvíře,  

 na práci v oblasti osvěty a vzdělávání (publikace, osvětové materiály, přednášky, semináře, 
konference, workshopy aj.), 

 na pomoc zvířatům v útulcích a záchranných stanicích, na jejich umístění v útulcích nebo domácích 
depozitech, na veterinární ošetření a následnou léčbu těchto zvířat, na nákup krmiva a vybavení, 

 dále podle situace na virtuální adopci zvířat z útulků nebo „startovací dárkový balíček“ pro nového 
majitele (obojek, vodítko, krmení),  

 na pomoc a podporu konkrétních případů zvířat v nouzi, zvířat, která byla týrána a byla z otřesných 
podmínek odebrána nebo byla se známkami prokazatelného týrání nalezena, 

 dále také např. na podporu kastrací populace toulavých koček, čipování zvířat v útulcích apod. 
 
Témata a události v ochraně zvířat, zajímavosti ze světa zvířat a příběhy zvířat budeme pravidelně 
zveřejňovat na našich internetových stránkách www.ochranazvirat.cz a www.hyperslevy.cz, dále také na 
Facebooku Nadace na ochranu zvířat.  
 
Více informací o kampani Hyperslevy.cz pro zvířata naleznete na www.hyperslevy.cz nebo 
www.ochranazvirat.cz, dále také na Facebooku Nadace na ochranu zvířat.  
          
 

http://www.hyperslevy.cz/
http://www.hyperslevy.cz/
http://www.ochranazvirat.cz/
http://www.hyperslevy.cz/
http://www.hyperslevy.cz/
http://www.ochranazvirat.cz/
http://www.ochranazvirat.cz/
http://www.hyperslevy.cz/

