
HRADECKÝ DENÍK DOPORUČUJE
Nejlepší péče pro vaše mazlíčky

Domácí mazlíčci – každodenní radost i starost. Stejně jako naše děti, také zví-
řátka potřebují maximální péči, proto neváhejte a zajděte s vašimi miláčky na
preventivní vyšetření. Na rodinnou tradici navazuje Ivana Hantschová ve Ve-
terinární ošetřovně v Třebši, kde již 13 let o zvířata pečuje a poskytuje preven-
tivní i léčebně diagnostické zákroky na vysoké odborné úrovni. Pomocí mo-
derních zařízení a postupů klinika provádí odčervování, odstranění zubního
kamene, kastraci či očkování proti infekčním onemocněním a opatření proti
blechám a klíšťatům.
Speciální veterinární služby se zázemím moderně zařízeného pracoviště, la-
boratoř s vlastním přístrojovým vybavením, salón pro komplexní úpravu psů i
koček nebo možnost posuzování ortopedických vad a hospitalizaci pak nalez-
nete ve Veterinární klinice v Kuklenách.
Klient je prioritou také v ordinaci Veterina – Slezské, kde si kladou za cíl po-
skytovat nejkvalitnější služby – prevenci, základní chirurgické výkony a léčbu

onemocnění a zároveň zdůrazňují osobní přístup a maximální spolupráci při
řešení problémů.
Ne všechna zvířátka však najdou šťastný domov. Opuštěným, týraným a
toulavým kočkám pomáhá spolek dobrovolníků Další šance. Spolek se díky
několika dobrovolníkům snaží působit po celé republice, soustředí se však
především na okolí domácích depozit – Hradec Králové, Dvůr Králové a Trut-
novsko. Mezi hlavní cíle Další šance patří zlepšování životních podmínek
opuštěných koček a následné zajištění nového domova. Pomoci navíc může
úplně každý, možností je hned několik – od virtuální adopce přes materiální či
finanční přilepšení až k dobrovolnické činnosti.
Pokud se navíc stanete našimi předplatiteli, v rámci věrnostního programu
ABObonus můžete získat řadu zajímavých dárků, mezi nimiž se objevují i růz-
né permanentky. Stačí sledovat aktuální nabídku. Pro více informací nás ne-
váhejte kontaktovat.

Další šance z.s.
Domácí depozita pro týrané, opuštěné a toulavé kočky

Kompletní nabídku všech našich svěřenců naleznete 
na www.dalsisance.cz.  Kontakt:  info@dalsisance.cz ,  

Beatriz Motalová, předsedkyně Další šance z.s. Hradec Králové

Terezka je tříbarevná kočičí holčička, která byla zachráněna společně se 
svýma dvěma sestřičkama z areálu „jatek“ nedaleko Hradce Králové, kde 
jim neustále hrozilo nebezpečí. Všechna koťátka byla ještě velmi malá 
a vzhledem k nedostatečné stravě a neustálé obavě o vlastní život, trpěla 
značnou nedůvěrou k lidem a samozřejmě hlavně podvýživou, dehydratací, 
silným zánětem střev, zánětem spojivek a v neposlední řadě také drobnými 
oděrkami a odřeninami. V našem královéhradeckém domácím depotizu se podařilo zlepšit nejenom 
jejich zdravotní stav (samozřejmě, že pod dohledem naší veterinární lékařky), ale také jejich stravo-
vací návyky, čímž se nám podařilo také vylepšit jejich pošramocenou důvěru k lidem. V současné době 
jsou všechny holčičky kastrované a po druhém očkování, mají více než odpovídající váhu jejich věku, 
všechny jsou velmi čistotné a neuvěřitelně hravé. Vzorně používají kočičí záchod a pomalu, ale jistě se z 
nich stávají neuvěřitelní mazlíčci, kteří si dokáží doslova vynutit svou dávku pohlazení. Terezka je velmi 
roztomilá a ze všech sourozenců asi nejpřítulnější. Velmi ráda si zaleze ke „svému“ člověku do pelíšku a 
pokud možno, tak i pod peřinu. Z tohoto důvodu je pro nás naprosto nezbytné, aby Terezna našla nový 
domov v rodině, kde nebude o tyto své „požitky“ ochuzena a kde se jí bude neustále někdo věnovat !!!!!!
Amálka je bíločerná kočičí holčička. Je nejmladší a také nejmenší ze všech tří se-
ster a tím pádem je také nejbojácnější, ale pokud cítí bezpečí lidské náruče, tak je 
velmi přítulná. Povaha Amálky by se dala vystihnout asi takto „zvědavá hygienička“. 
Amálka je velmi zvědavá a přesto, že je to takový malinkatý „srabík“, tak její zvěda-
vost je vždy silnější než její strach, což může být trochu problematické a je třeba jí 
hlídat, aby nešla prozkoumat nějaká místa, odkud by se taky už nemusela dostat. 
Hygieničkou je přezdívaná především pro její až úzkostlivou čistotnost, kdy chodí i po svých sestrách 
znovu zahrabávat jejich „výtvor“ na záchodě. Amálka by potřebovala rodinu, kde se jí bude někdo vě-
novat a bude si s ní hrát.

Tematickou stránku pro vás připravila

Ing. Kamila Malá 
e-mail: Kamila.Mala@denik.cz,
tel.: 724 482 852

Připravujeme pro vás
tématické strany
Volný čas
a Neziskové organizace

Máte-li zájem o zveřejnění tematické stránky 
v našem Deníku, kontaktujte mě.

Objednejte si 
předplatné 

Deníku na čtvrt 
roku a získejte 
dvě vstupenky 

na koncert.

10. 10. 2016
v Pardubicích

Kontaktujte nás
na telefonních 

číslech 
494 530 240,
602 177 209,

Jana Růžičková 
e-mail: j.ruzickova

@denik.cz

Získejte ZDARMA dvě vstupenky na koncertPředplatné 
s dárkem

Nejpopulárnější slovenská kapela Elán se po kon-
certní pauze vrátí na velké turné do českých hal. 
Tentokrát nezamíří jen do tří největších měst, ale 
ukáže se i na místech, kde dlouhá léta nehrála.
Má k tomu několik důvodů: jednak si připomíná 
30. výročí od vydání nejúspěšnějšího alba Hodina 
slovenčiny a zároveň hodlá fanouškům předsta-
vit ty nejlepší písničky z aktuální skvěle přijaté na-
hrávky Živých nás nedostanú. Dvouhodinový 
program doplní největší hity kapely, bez kte-
rých si lze vystoupení Elánu jen těžko představit.

Vstupenky na koncert jsou k dostání  
v síti Ticketportal.

ŽIVÝCH NÁS NEDOSTANÚ: 
ELÁN NA TURNÉ PO 30 LETECH VZKŘÍSÍ 
NEJSLAVNĚJŠÍ ALBUM HODINA SLOVENČINY

Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými podmínkami pro 
předplatné, které jsou umístěny na www.mojepredplatne.cz 
nebo na všech redakcích Deníku. Akce je časově omezena, 
platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové předplatitele. 
Vstupenky obdržíte po úhradě předplatného Deníku. 
Minimální celotýdenní předplatné vašeho regionálního Deníku na 1/4 roku.

Co získáte s předplatným?• dárek
•  pravidelný přísun informací  z vašeho okresu a kraje, včetně regionálního sportu•  nejzajímavější zpravodajství z domova  i ze světa

•  zdarma doručení Deníku na vaši adresu• výraznou předplatitelskou slevu

Srovnejte si dodavatele 
energií a fi nančních 

produktů on-line

www.mojepenize.denik.cz

UŠETŘETE   
s regionálním

Deníkem

Infolinka 
840 100 345 
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