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Vytopená Pražská zvířecí záchranka žije a jede! Ptáci v Praze umírají!
(Praha, 4. 6. 2013) Pouhý jeden den vynechala Pražská zvířecí záchranka svou obvyklou denní činnost. Její
sídlo a veškeré zázemí v pražské Michli totiž zničila nedělní povodeň potoku Botič. V pondělí se
zachraňovalo promočené vybavení. Dnes v úterý už záchranka byla v pražských ulicích a přijala absolutně
největší počet zvířat od svého počátku v roce 2009! Počasí a povodně totiž velmi negativně ovlivnily
nejenom lidi ale i divoká zvířata.
Asi nejvíce současné počasí likviduje hmyzožravé ptáky, především chráněné rorýse. Pražská zvířecí
záchranka jich v Praze a okolí dnes přijala hned 13! Většina je však tak vysílená, že nemá šanci přežít. Jde o
dospělé jedince, což znamená, že zahynou i jejich potomci v hnízdech. Záchranka dnes rovněž vyjela pro
mládě divočáka, malou straku, sojku a několik dalších ptačích mláďat. Takovou katastrofu ve zvířecí říši
ochránci přírody v Praze nepamatují. A to je, bohužel, zároveň postihla katastrofa živelná. Před
rozvodněným Botičem se podařilo zachránit výjezdové vozidlo a odchytové pomůcky. Veškerá
dokumentace, počítač i pevná telefonní linka v zatopeném Domě ochránců přírody vzala za své (foto
zatopeného sídla viz www.csop.cz či Facebook). Smutné je, že se dnes už jediný zbývající pracovník Pražské
zvířecí záchranky David Zítek prakticky ve stejné době, kdy se jeho věcmi proháněla voda, dozvěděl, že
pražský magistrát žádost o dotaci jeho záchranky nepodpoří.
Nicméně, nepřízeň nejvyššího pražského úřadu není nic nového a Český svaz ochránců přírody kvůli ní
rozhodně záchranku rušit nebude. Věříme, že naší pomoc divokým zvířatům v nouzi podrží (jako vždy)
obyčejní lidé, kterým není osud těžce zkoušených živáčků lhostejný.
Prosíme, podpořte Pražskou zvířecí záchranku v nouzi tím, že pošlete finanční dar na účet veřejné sbírky
Zvíře v nouzi č. 33553322/0800 s variabilním symbolem platby 1111. O dalších možných formách pomoci se
lze domluvit na pohotovostní lince Pražské zvířecí záchranky č. 774 155 155. Na stejný telefon je možné
ohlásit jakékoliv informace o divokých zvířatech v nouzi z území Prahy a Prahy západ.
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