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Milé členky, milí členové ohz
Přílohou zasíláme Zpravodaj č. 17. Velmi se omlouváme za opožděné vydání. Ale i tentokrát jsme si dali
záležet.
Aktualitou, která nás zastihla až po redakční uzávěrce, je úmrtí slepičky Koko. Článek o její záchraně a
jejím spokojeném životě najdete ve Zpravodaji. Tato událost je pro nás velmi smutná, ale na druhé straně
jsme rádi, že jsme alespoň jednomu zvířeti z celého transportu na jatky, odkud Koko tenkrát cestou vypadla,
měli díky ochotnému aktivistovi ohz možnost zajistit láskyplný život až do jeho přirozeného konce.
Další novinkou je odchod Michala Kolesára z ohz k 31.5.2006. Je to jeho rozhodnutí. Více v jeho vyjádření
níže.
Děkujeme všem členkám a členům ohz za stálou přízeň a podporu, které si velmi vážíme. Jen s Vaší
pomoci můžeme pomáhat dalším zvířatům.
S přáním hezkého dne

Marcela Frei, zakladatelka ohz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K 31.květnu 2006 ukončuji svou práci v rámci ohz. O svém odchodu uvažuji již delší dobu. V žádném
případě nekončím se svou prací v ochraně zvířat. Začínám s novou aktivitou, kde budu více a otevřeněji
propagovat to, co jsem se snažil propagovat v rámci ohz, soustředit se více na práci v terénu a také na
obhajobu a propagaci aktivit typu Animal Liberation Front.
ohz přeji vše dobré.
Vzhledem k tomu, že již nepoužívám mailové adresy ohz, chcete-li, pište na: amana@seznam.cz

Michal Kolesár

»»»»»»»»»

V rámci ohz hledáme dobrovolníky, ochotné pomoci s následujícími činnostmi:
- organizace a pořádání infostánků
- organizace a pořádání přednášek
- organizace dalších veřejných akcí
- práce s médii
- práce v terénu
- focení, točení a další zpracování videa (střih, formátování ...)
- graﬁcké práce
- správa webu
a další dle potřeby

Požadujeme:
- ochotu sebevzdělávat se
- orientaci v problematice ochrany hospodářských zvířat
- kladný vztah k vegetariánství a veganství
- schopnost jednat s lidmi
Nabízíme:
- zajímavou a užitečnou práci
- ﬁnanční odměnu dle dohody

Nástup od 1.4.2006 nebo dle dohody.

V případě zájmu o pomoc v ohz pište prosím na adresu: marcela.frei@ohz.cz

