Privítajte s nami leto v útulku!

V sobotu 6. júla o 15:00 privítame v útulku na Poliankach začiatok prázdnin
a otvoríme letnú venčiarsku sezónu! Návštevníkov čaká uvedenie novej skladby na
podporu adopcií „Spolu“ v podaní jej autora rappera Presenta a Barbbary Bajkai,
vegánske občerstvenie s receptami, venčenie psíkov a adopčná poradňa.
Presento a Barbbara Bajkai uvedú okrem vlastných skladieb novú spoločnú skladbu
„Spolu“ (http://www.youtube.com/watch?v=9Kh71c5utZ0), ktorú spolu s klipom
(Music4Life Production) vytvorili a venovali Slobode zvierat s cieľom upozorniť
verejnosť na potrebu zodpovednej starostlivosti o zvieratá a podpory adopcie zvierat
z útulkov.
Už roky Sloboda zvierat aj prostredníctvom osvetových kampaní určených pre širokú
verejnosť (Našli sa, Nekupuj, adoptuj!) podporuje adopcie zvierat ako humánnu
alternatívu voči kúpe od chovateľov. V našej legislatíve nemajú chovy bez PP
povinnosť registrácie a preto nie je možné kontrolovať ich chovné podmienky
a welfare zvierat, výsledkom sú množiteľské stanice, v ktorých zvieratá žijú často vo
veľmi zlých podmienkach.
V bratislavskom útulku na Poliankach je permanentne okolo 250 zvierat, pričom ročne
sa SZ podarí umiestniť viac ako 2000 zvierat formou domácich a medzinárodných
adopcií (systém TRACES).
V sobotu preto vítame širokú verejnosť aj všetkých záujemcov o adopcie, poskytneme
odborné poradenstvo v starostlivosti o zvieratko a pomôžeme vybrať si toho pravého
spoločníka.
Zároveň otvárame letnú venčiarsku sezónu. Počas popoludňajšieho venčenia
12:00-17:00 sa bude môcť stať dobrovoľným venčiarom útulkových zverencov
ktokoľvek, kto má rád psíkov, chce im pripraviť príjemné popoludnie alebo uvažuje
nad adopciou a chce sa so zvieratkom zoznámiť. V útulku na Poliankach je venčenie
možné po celý rok (7/7) od 12:00 do 17:00.
Milovníci zvierat a zdravého a humánneho stravovania budú môcť ochutnať vegánske
dobroty a naučiť sa, ako ich pripravovať - vynikajúce vegánske lasagne, hummus,
šaláty, mrkvový koláč alebo ‘‘raw‘‘ kokosové guľky. Všetky jedlá budú za dobrovoľný
príspevok.
Pre deti bude pripravené maľovanie zvieratiek na tvár.
Vitajte v bratislavskom útulku v sobotu 6.7. od 15:00!
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www.slobodazvierat.sk
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