SP 07/06 20 Planeta 19.6.2006 15:48 Stránka 20

AKTUÁLNù

1. roãník umisÈovací v˘stavy pro útulky

Sen zvířat
Zvíﬁata zde byla mnohem dﬁíve neÏ my lidé a také nás
doprovázejí po celou dobu na‰í existence... Velmi nám
pomáhají rÛzn˘mi zpÛsoby: v hipoterapii, canisterapii,
asistenãní psi slouÏí tûlesnû handicapovan˘m lidem,
úãastní se policejní práce a nejhezãí pohled na
svût je ze hﬁbetu koÀského sedla... A jediné, co
od nás chtûjí, je pochopení, pohlazení a láska...

Pejsci, kﬁíÏenci v‰ech ras
se tváﬁili optimisticky
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Mnozí zde na‰li své nové
domovy a otevﬁená srdce...

Foto Radek Straka

Patronka akce
paní Kvûta
Fialová má ke
zvíﬁatÛm velice
kladn˘ vztah,
nevynechala
nikoho
z pﬁítomn˘ch...

ako podûkování tûmto tvoreãkÛm
vznikl 1. roãník umisÈovací v˘stavy
pro útulky z celé âeské republiky
s názvem Sen zvíﬁat. V˘stavu organizoval
ãasopis Planeta zvíﬁat a probûhla dne 13. 5.
2006 v Praze - Vinoﬁi na Hoffmanovû dvoﬁe. Zúãastnily se zde útulky koãiãí, psí
i koÀské (celkem 26). Cílem akce bylo
umístit co nejvíce opu‰tûn˘ch zvíﬁat do
nov˘ch, vlídn˘ch domovÛ.
Souãasnû zde probíhala i prodejní v˘stava
krmiv a chovatelsk˘ch potﬁeb a zúãastnûné
firmy vûnovaly útulkÛm spoustu vûcn˘ch
darÛ i pro ta zvíﬁata, která nemohla z rÛzn˘ch dÛvodÛ pﬁijet. I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí
nav‰tívilo akci 1200 milovníkÛ zvíﬁat, kteﬁí
nosili jako vstupné rÛzné potﬁeby pro útulky, aÈ uÏ granulky, konzervy, obojky apod.,
za coÏ jim i my velice dûkujeme. Je to známka, Ïe se najde stále mnoho tûch, kter˘m
také není osud opu‰tûn˘ch zvíﬁat lhostejn˘.
Bûhem celého dne mûli náv‰tûvníci moÏnost zhlédnout zajímav˘ doprovodn˘ program jako napﬁíklad tanec se psem, ukázky
cviãení psÛ pro postiÏené, pﬁedvedení práce
asistenãních psÛ pro nevidomé, nesly‰ící
a vozíãkáﬁe, ukázky zásahu záchranné veterinární sluÏby, módní pﬁehlídka psích obleãkÛ, dûti se mohly zapojit do vûdomostní
a v˘tvarné soutûÏe o ceny atd. SoubûÏnû
probíhaly osvûtové programy na pomoc
a podporu t˘ran˘m a volnû Ïijícím zvíﬁatÛm.
Nechybûla ani moÏnost svézt se na koních...
V odpoledních hodinách v‰echny pﬁítomné potû‰ila pﬁítomnost patronky na‰í akce
paní Kvûty Fialové, která se velice o problematiku zvíﬁat zajímá a není jí nic z této
oblasti cizí. Myslím, Ïe potû‰ila nejedno
pﬁítomné srdce...
Odezvy na tuto akci jsou kladné, a proto
vûﬁíme, Ïe se s vámi, milovníky zvíﬁat,
v pﬁí‰tím roce zase sejdeme, a tû‰íme se na
vás! O termínu vás budeme vãas informovat. Dal‰í fotografie, informace a odkazy na
pﬁítomné útulky získáte na na‰ich stránkách: www.senzvirat.cz
Dûkujeme v‰em, kteﬁí neváhali a pﬁi této
akci nám pomohli mûnit sny ve skuteãnost.
Hanka Kubátová

