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Náš původně maličký rodinný azyl pro 
opuštěné psy vznikl na jaře roku 2009. 
Zpočátku byla kapacita azylu 2-3 psi. V průběhu 
let jsme postupně vybudovali nové výběhy, 
kotce, sklady a karantény a postupně jsme 
navýšili kapacitu na 40 psů a cca 10 kočiček, 
příležitostně jsme schopni se postarat i o jiná 
domácí nebo exotická zvířata. Přijímáme jakékoli 
pejsky – všech velikostí, věkových kategorií - od 
štěňat po seniory, březí fenky, marody nebo 
agresivní potížisty.

Náš útulek je registrovaný na Státní veterinární 
správě v Jihlavě. Od roku 2016 zajišťujeme 
nepřetržitý odchyt a útulkové služby pro 
Pelhřimov včetně jeho místních částí, Kamenici 
nad Lipou, Novou Cerekev, Jarošov nad 
Nežárkou a většinu obcí do vzdálenosti cca 
40 km. Přijímáme psy z  odchytu, nechtěné psy 
od majitelů, psy odebírané KVS z nevhodných 
podmínek nebo množíren, vypomáháme útulkům 
s malou kapacitou atd. Spoluorganizovali jsme 
likvidaci množírny psů v Kamenici nad Lipou 
včetně pořizování následné dokumentace pro 
soudní řízení.

Hlavní provozovna se nachází v Častoníně 
nedaleko Pelhřimova. Vedoucí azylu Iva Raisová 
se zde spolu se svojí rodinou stará o většinu 
psů, bývá jich kolem dvaceti. Dále jsme v roce 
2020 provozovali 3 další depozita na Vysočině. 
Mimo to máme domácí péče převážně pro 
jednotlivé pejsky, často i v městských bytech 
(např. Brno, Pardubice, Plzeň…). 

Ve spolupráci s městem Pelhřimov jsme v roce 
2020 zahájili zatím provizorní provoz nového 
areálu v Pelhřimově. 

V roce 2020 jsme měli jednoho zaměstnance 
a převážně nepravidelně deset pracovníků na 
dohodu o provedení práce, ohromný podíl práce 
však dlouhodobě zajišťujeme dobrovolnicky.
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Co všechno čeká pejska 
od přijetí k nám až do konce jeho života – od A do Z:
Během absolvování karantény a běžných veterinárních úkonů nováčka 
omrkneme a posoudíme jeho chování. 

Lze je rozdělit do přibližných kategorií:
 Přichází k nám mnoho skvělých, vychovaných, čistotných, socializovaných a příjemných psů. S těmi 
není takřka žádná práce, po očkování, nafocení a zainzerování je zařadíme do smečky a mohou s námi 
z tepla domova vyhlížet zájemce o osvojení. 
 Někteří pejsci přicházejí s různými nešvary – od těch nejlehčích jako je horší čistotnost, neposlušnost, 
provokování ostatních psích spolubydlících, krádeží lidského jídla, devastace vybavení domácnosti… i tyto 
mírné hříšníky zařazujeme do smečky a bydlí s námi, což je zároveň výborná příležitost jejich zlozvyky 
korigovat. Nežádoucí chování psů v rámci možností odstraňujeme tak, aby měli větší šanci k nalezení 
nového domova a následně bylo jejich soužití v nové rodině co nejvíce bezproblémové.
 Další speciální skupinou jsou bojácní a nedůvěřiví psi – často si i delší dobu nenechají na sebe vůbec 
sáhnout, potřebují delší dobu na získání důvěry. Jsou to psi nejčastěji z množíren, odebíraní pro týrání 
apod. Dříve nebo později si však všichni zvyknou (nejvíc bojavým to zabere až 6 měsíců) a jsou schopni 
adopce a běžného psího života v rodinách, jen si někdy do konce života nesou určité pozůstatky strachu. 
 Pro psy, kteří se pokouší vytrvale prát s ostatními nebo chtějí lovit hospodářská a jiná zvířata, máme 
samostatné venkovní nebo vnitřní kotce. Pracuje se s nimi jednotlivě. 
 Poslední, nejhorší kategorie, jsou psi, kteří jsou k nám odkládáni pro agresivitu vůči člověku. U větší 
části z nich lze agresivitu postupně zcela a trvale odbourat a lze je nabídnout k běžné adopci – to jsou 
psi, kteří byli agresivní ze strachu způsobeným nesprávným přístupem předchozích majitelů. Menší část 
je po převýchově stále vhodná už jen ke zkušeným osvojitelům a nebo se nafixují na nás, jsou ochotní 
respektovat jen jednu osobu, na kterou jsou zvyklí  a zůstávají nám tu dlouhé roky jako téměř naši vlastní. 

Okamžikem, kdy si od nás pejska osvojitelé odváží, to pro nás ale nekončí. S osvojiteli jsme v trvalém 
kontaktu do konce života psa, chceme o něm pravidelně vědět, osvojitelům podle potřeby poskytujeme 
telefonické i osobní konzultace ohledně chování, zdraví atd.

Základní informace 

Datum zápisu: 1. ledna 2014

Datum vzniku: 2. září 2010

Spisová značka: L 5327 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Název: Dej pac! z.s.

Sídlo: Častonín 2, 393 01  Zachotín

Identifikační číslo: 22857192

Právní forma: právnická osoba - spolek 

Účel: Poskytování azylu a přímé péče psům v nouzi a umísťování adoptivním 
majitelům, vzdělávací akce pro veřejnost a osvěta.

Název nejvyššího orgánu: členská schůze

Statutární orgán – výbor:

Předseda: Ing. Jana Šimonová, dat. nar. 5. března 1981

Místopředseda: Petra Rybářová, dat. nar. 19. dubna 1989

Místopředseda: Mgr. et Ing. Iva Raisová, DiS., dat. nar. 31. května 1976

Počet členů: 3

Způsob jednání: Samostatně
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Činnost v roce 2020
Na začátku roku se v azylu nacházelo 48 zvířat, z toho 37 psů a 11 koček.

V roce 2020 bylo naším azylem přijato 148 zvířat 
(většinou nalezených nebo odložených majiteli) a během roku:

 82 psů našlo svůj nový domov 
 27 koček našlo svůj nový domov 
 33 psů jsme odchytili a následně vrátili jejich majitelům 
 1 kočku jsme odchytili a následně vrátili jejím majitelům
 2 štěňata se u nás narodila a poté našla nové domovy
 3 psí senioři u nás dožili

 Kastrační program koček
Denně se rodí po celé ČR stovky koťat a kastrace dospělců je jediným řešením, jak 
nekontrolovatelnému rozmnožování koček zabránit. Proto jsme se zapojili do kastračního programu 
ve spolupráci s městem Pelhřimov a Spolkem na ochranu přírody Pelhřimovsko. Kočky odchytáváme 
do sklopců, následně je veterináři kastrují a poté je vracíme na místo odchytu (pokud se nejedná 
o honitbu nebo silnici) nebo v kontrolovaných lokalitách. Velké množství koťat vrhnutých na divoko 
mimo domov umírá na začervení, zablešení, dehydrataci, úrazy a různé specifické infekční nemoci 
koček. Velké množství jich končí v příkopech frekventovaných silnic. Dalším aspektem je samozřejmě 
fakt, že kočka je velmi dobrý lovec a má devastační vliv na drobnou zvěř, jako je ptactvo, mláďata 
zajíců atp. Volně se potulující kočky často kálí a močí do pískovišť, mohou přenést parazity na děti 
nebo těhotné ženy a jejich budoucí miminka. 

V rámci programu jsme v roce 2020 vykastrovali 131 koček a 87 kocourů.

 Konzultace problémového chování psů pro majitele psů z řad veřejnosti 
Zdarma poskytujeme konzultace majitelům psů, jejichž psi mají problémové chování - zejména 
agresivita vůči lidem, psům, problematika vedení smečky atd. 

 Programy pro školy a školky
Pro školy a školky máme připravený prožitkový program včetně pracovních listů, her, divadélka, ukázky 
agilit, kontaktu se zvířátky i obyčejného povídání, kdy se děti ptají na cokoli, co je o psech zajímá. 
Naším cílem je výchova k zodpovědnému přístupu, vhodnému výběru plemene, bezpečnosti při soužití 
lidí se zvířaty, osvěta o množírnách atd. Vzhledem k pandemické situaci byl program využit pouze 
omezeně.
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 Účast na akcích pro veřejnost
Pravidelně se účastníme akcí se zvířecí a jinou 
tematikou, abychom představili veřejnosti 
naši činnost, pohovořili s návštěvníky akce 
o problematice správného výběru domácího 
mazlíčka, nabídli k adopci některé naše 
svěřence aj. V roce 2020 byly tyto akce kvůli 
nařízením vlády spíše vzácné, ale zúčastnili 
jsme se alespoň 2 akcí -Pelhřimovský jarmark 
a (d)eco fest (také v Pelhřimově). Na těchto 
akcích také nabízíme naše propagační 
předměty. Výtěžek z jejich prodeje nám 
pomáhá hradit různé výdaje, ať už se jedná 
o výdaje spojené s danou akcí nebo o výdaje 
za naše svěřence – záleží na výši výtěžku. 
K prodeji máme např. plechové hrnečky, 
plátěné tašky, dřevěné náramky apod.

 Kalendář 2021
Kvůli restrikcím v době pandemie jsme 
v roce 2020 nemohli uspořádat tradiční focení 
adoptovaných psů, naštěstí osvojitelé reagovali na 
výzvu a fotky poslali a tak mohl vzniknout kalendář 
s adopťáčky, tentokrát s tématikou psí móda. 
Ve spolupráci s divadelními spolky Hukot a Rieger 
jsme nafotili kalendář s pohádkovými postavami 
a našimi psími svěřenci. Výtěžek z prodeje obou 
kalendářů putoval na náš transparentní účet.

Charitativní 
kalendář

2021

Fotograf Michal Adam

Účinkují herci divadelního 
spolku Hukot a Rieger

Psí machři 
adoptovaní 

z útulku

2021
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 Venčení psů pro veřejnost

Celoročně u nás probíhá venčení psů veřejností. Venčení využívají nejčastěji rodiny s dětmi, 
kteří nemají možnost mít vlastního psa, milovníci psů a skupiny přátel.
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 Výstavba víceúčelové místnosti

Koncem roku jsme dokončili novou multifunkční místnost 
v hlavní provozovně v Častoníně. Místnost slouží jako sklad, 
minikancelář a je zde také box pro psa v rekonvalescenci. 
Stavba začínala hrubými zemními pracemi na místě 
otevřené kůlny. Postupně vyrostly zdi, strop, přibyla 
elektroinstalace... Hotovou místnost jsme vybavili regály 
a uspořádali vše potřebné - krmivo, vybavení pro psy, 
léky atd. Na výstavbu přispěla zejména Nadace ČEZ, kdy 
prostřednictvím aplikace Pomáhej pohybem se díky našim 
příznivcům podařilo nashromáždit potřebné body pro 
proplacení 90 000 Kč, dále Nadační fond Pes v nouzi, 
který přispěl částkou 15 000 Kč, sklenářství paní Váňové 
v Pelhřimově a další drobní dárci. Moc děkujeme!

Před započetím stavby cvícemístnosti

Ve spolupráci s městem Pelhřimov, které nám poskytlo 
k bezplatnému užívání oplocený pozemek, jsme zahájili 
provoz nového areálu na okraji Pelhřimova v lokalitě 
pod humpoleckým mostem, kde je možnost krásných 
procházek jak v městských sadech pro socializaci psů tak 
na opačnou stranu do volné přírody. 
Městu Pelhřimov patří velký dík! 
Postupně jsme nastěhovali vše potřebné a ubytovali první 
svěřence. Výhledově zde chceme vytvořit až 10 míst pro 
přechodný pobyt psům z odchytu. Čeká nás ještě spousta 
budování, provoz je zatím provizorní. 

 Začátek budování areálu v Pelhřimově



 Propagace spolku, inzerce psů k adopci, osvěta

Během roku jsme spustili nové webové stránky https://www.azyldejpaczs.cz/, které nahradily stávající 
blog, který přestával být spolehlivě funkční. Naše webové stránky denně aktualizujeme. Inzerujeme zde 
zvířata k adopci, v léčení, zvířata nalezená a odchycená a samozřejmě to nejkrásnější – fotopozdravy 
adoptovaných zvířátek z nových domovů. 
Vše zároveň najdete na facebookové stránce Azyl Dej pac!, kterou sleduje kolem 17 500 uživatelů. 
K inzerci svěřenců k adopci využíváme různé inzertní servery, zejména portál Pesweb – databáze 
psů a koček v útulcích v ČR a doplňkově také portál Bazoš. U všech svěřenců pravidelně doplňujeme 
aktuální stav a pokroky, samozřejmostí je také aktualizace fotografií. Focení zajišťujeme nejčastěji sami, 
někdy nám pomáhají venčitelé či profesionální fotografové. Sdílením pomáháme s hledáním domova 
pro psy v akutní nouzi z jiných útulků.
Snažíme se působit v oblasti osvěty se zaměřením na problematiku množíren, kastrací, správného 
výběru plemene atd. 
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 Zřízení sbírkového účtu

V roce 2020 jsme kromě stávajícího transparentního účtu 2400905799 / 2010 začali používat také 
sbírkový účet 2601795274 / 2010.
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Jednoho nevlídného večera nás volala 
hlídka policie s žádostí o odchyt psa, 
zřejmě pittbulla, kterého někdo ponechal 
přivázaného u křížku při hlavní silnici. 
Čekal hodiny na ledovém dešti, za tmy, 
úplně vystresovaný a ze strachu startoval 
po každém, kdo se přiblížil. Na krku měl 
spadlý náhubek a za obojkem zastrčený 
nějaký lístek. Ten mu po chvilce vypadl 
a když jsme si jej přitáhli klackem, stálo 
na něm: „BÁRT JSEM ZLEJ”. Za výborné 
spolupráce hlídky policie a starosty blízké 
obce se nám pittbulla podařilo naložit do 
auta a odvézt do azylu. O dva dny pozdě-
ji už nás vítal radostným vrtěním ocásku. 
Pojmenovali jsme ho Herodes a ještě delší 
dobu jsme mu tak říkali - po kolemjdou-
cích se pokoušel startovat s vyceněnými 
zuby, ale věděli jsme, že to je jen strach. 
U nás už chodí s kýmkoli na procházku, 
stačí pamlsek a vlídné slovo a jde beze 
strachu a s nadšením (zpočátku s košem, 
který mu nijak nevadí a dokonce s ním 
loví sněhové koule). Dnes už mu říkáme 
jen Hero - hrdina, který překonal svůj 
strach a všechno zlé z něho plynoucí! 
Hero vyhlíží svou budoucí rodinu...

Výběr z nejsilnějších psích příběhů 
roku 2020:

Hero(des)
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Ovsík, asi 13letý senior, se toulal v hrozném stavu v nedalekých 
Košeticích, kde se nálezkyni podařilo ho nalákat na zahradu 
a vzápětí nás volala o pomoc. Přibližně osmikilový kříženec 
pudlíka byl pokryt zhruba pětikilovou krustou z dredů a trusu. 
Nemohl ani kálet, protože konečník měl opancéřovaný slepen-
cem chlupů a ztvrdlými výkaly. Po 4 hodinách střihání neuvě-
řitelného krunýře se nám podařilo odhalit, že je to psí kluk. Na 
mnoha místech, hlavně na pacičkách, se odkryly hnisavé ranky. 
Po ostřihání, které zabralo s přestávkami 8 hodin(!), se však 
Ovsík stále hrbil a úporně se snažil vykakat. Proto jsme ho vzali 
na důkladné vyšetření na kliniku Na Piketě do Jindřichova Hrad-
ce, kde bylo zjištěno, že je pejsek ucpaný úlomky kostí a vylu-
čování ztěžuje obrovská prostata a ochablá část střeva. Ovsík 
je navíc slepý, silný kardiak a silně inkontinentní. Pan veterinář 
mu předepsal léky a několik následujících týdnů jsme Ovsíkovi 
3x denně dělali klystýr. Úleva na sebe nenechala dlouho čekat, 
celkově se velmi zlepšil – přibral, inkontinence výrazně ustou-
pila, vyměšování bylo již zcela bezproblémové. Stal se z něj 
čilý a veselý pejsek, který zbožňuje drbkání, venku ho všech-
no náramně zajímá a má velkou chuť k jídlu. Přestože je slepý, 
orientuje se bezchybně pomocí ostatních smyslů a nijak ho to 
neomezuje v běhání. Dlouhodobě bude brát léky na srdíčko, 
užívá dietní granule a konzervy.
Ovsík našel nový domov v Novém Rychnově. Bydlí v domečku 
se zahrádkou s moc milou starší paní.

Ovsík
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Bertolda si adoptovala starší paní v jiném 
útulku. Po několika dnech nás kontaktovala 
s prosbou o radu – při převzetí Bertíka se 
paní dostalo od předávajících ošetřovate-
lů informace, že pejsek měl předchozí den 
průjem. Doma zjistila, že průjem přetrvává, 
a to vodový zelenohnědý. Ani po dietní 
stravě se průjem neupravil, proto míst-
ní veterinář nasadil léky. Bertíkův stav se 
přesto rapidně zhoršoval: nepřijímal potravu, 
zvracel pěnu, byl apatický a odmítal vylézt 
ven ze své boudy. Zajeli jsme se na pejska 
podívat a protože jsme sdíleli vážné obavy, 
odvezli jsme ho na kliniku do Jindřichova 
Hradce. Na vstupním vyšetření diagnosti-
koval veterinář paralytický ileus střev (zá-
stava střev) a podezření na zánět slinivky. 
Prognóza byla otevřená, vzhledem k věku 
spíše nepříznivá. Dohodli jsme se na hospi-
talizaci a podrobnější diagnostiku. Každý 
den jsme byli ve spojení s klinikou, bohužel 
první dva dny Bertík přes intenzivní léčbu 
a infuze stagnoval. Klinika navrhla prodloužit 
léčbu ještě o dva dny s tím, že pokud se stav 
nezlepší, doporučuje euthanazii. V průběhu 
těchto dnů se na základě rozborů krve, trusu 
a dalších vyšetření potvrdila těžká pankreati-
tida (zánět slinivky). Ještě další den se Bertík 
nelepšil, navíc začal otékat – hlava, nohy, 
spodní část trupu. Mírně se zlepšila pouze 
střeva, kličky se pozvolna začaly stahovat. 
Když jsme téměř přestávali doufat, začalo se 
vše pozvolna obracet k lepšímu – střeva se 
postupně rozeběhla, Bertík mohl začít být 
krmen (předchozí dny byl vyživován pouze 
nitrožilně). Po dalších dvou dnech již s chutí 
přijímal potravu a pil, průjem se upravil 
a ustalo zvracení. Nastal radostný den, kdy 
jsme stabilizovaného Bertíka, s plným pyt-
líkem všemožných léků a speciální dietou 
převzali do domácí péče. Takové dny jsou 
na jednu stranu krásné, na druhou stranu 
jsou ještě pořád plné strachu… abychom 
vše přesně udělali, aby nezačal zvracet léky, 
abychom se nemuseli vrátit zpět, zkrátka, 
abychom to společně ustáli! Naštěstí vše 
dobře dopadlo, Bertík měl několik měsíců 
dietu a z vyvrtlého, matného, oteklého psa 
se stal statný a lesklý švihák plný energie 
a života. Bertík je navíc jeden z mála psů, 
o kterém se v popisku nedá napsat jediná 
špatná vlastnost. Bertík je radostný pes se 
zlatým srdcem, který miluje lidi, děti, psy 
a přestože je už pořádný psí dědek, s kaž-
dým si rád vyhraje. 

Bertold

Bertold našel nový domov 
v domečku se zahradou 
u aktivního pána v Chotěboři.
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Norma je starší psí 
dáma s pohnutým 
osudem. Svému 
jménu rozhodně 
nedostává - na první 
pohled se od „běžné 
psí normy“ hodně 
oddaluje - chuděrka 
je celá zdefor-
movaná, prohnutá 
a s prošláplými 
zápěstími, šilhajícím 

očkem, špičkou jazýčka visící z tlamky a různě 
křivými tlapami. Naše děti její houpavou chůzi 
připodobňují k chůzi velblouda z Pepka námořníka. 
Dostala se k nám z nezdařené adopce v naší 
lokalitě, poté co jsme se domluvili s předchozím 
útulkem, že Normičku převezmeme do péče. 
V předchozím útulku Norma prodělala operaci 
torze žaludku. U nás bylo hned od počátku znát, 
že má citlivé trávení, často zvracela, přestože měla 
častější menší dávky speciálních dietních granulí. 
Problémy však náhle dramaticky vygradovaly, 
Norma zvracela krev a měla krvavý průjem, bylo jí 

strašně zle, odmítala i vstát. Ihned jsme jeli na vy-
šetření na veterinu. Bylo zjištěno, že má obrovský 
atonický (ochablý) žaludek, v němž se hromadila 
zažitina a z části byl dilatovaný plyny. 
Norma je ale bojovnice a výtečný pacient, takže 
léčba pozvolna začala usnadňovat trávení a vracela 
jí chuť do života. Zvládla pomaličku i procházku 
(i když hlavně měla hned starost zaplout zpátky 
na postel). Při kontrole paní doktorka konstatovala, 
že žaludek už není tak obrovský a částečně opět 
pracuje, nicméně je stále hodně zvětšený a z toho 
důvodu není zcela diagnostikovatelný. Stav byl 
navíc zkomplikovaný anémií, která se postupně 
prohlubovala. Další diagnostikou bylo zjištěno, 
že anémie je způsobena přítomností dvou druhů 
krevních parazitů - mikrofilárie a dirofilárie, kdy 
dospělci jsou přímo v srdci a krevním řečištěm pu-
tují vajíčka, larvy a mladí jedinci. I tento problém se 
nakonec podařilo delší léčbou minimalizovat. 
Normička je stabilizovaná, dlouhodobě má dietu 
a podpůrný lék na trávení. Svoje prohnutá záda, 
prošlapy a křivý postoj nijak nepřipouští. Když má 
radost, což je často, poskakuje a vlní se. 
V této chvíli vyhlíží nový domov.

Norma
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V červenci jsme narychlo přijali sedm kříženců, 
údajně rasy podenco - 3 fenky a 4 pejsky. Majitel 
přišel o střechu nad hlavou a pejsci neměli kam jít. 
Potulovali se po vsi, hladoví a zanedbaní. Dle jejich 
stavu a informací, které se k nám dostaly, neměli 
doposud moc hezký život. 
S fenkami byla větší potíž než s pejsky, byly zcela 
nekontaktní, hysterické, nedalo se s nimi bezpečně 
manipulovat. Všichni byli plní parazitů, vnitřních 
i vnějších. Měli záněty očí a jejich výživová kondice 
byla zoufalá. Fenka Jumika byla z celé smečky nej-
více plachá a bojácná. Velmi dlouho jí trvalo, než 
překonala svoje největší strachy a nechala k sobě 

přiblížit člověka. Vrčela, oháněla se a počurávala 
se strachy. Jumika a další 4 stateční (Kuky, Druky, 
Mika a Žofinka) odešli do nových domovů z naše-
ho azylu.
Frostyho a Odyeho převzal do péče spřátelený 
spolek ForDogs z.s. a i oni krátce po převzetí našli 
nové domovy.

Sedm statečných: 
Kuky, Druky, Mika, Jumika, Žofinka, Frosty a Odye
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Kdo si počká… tihle se tedy načekali!

Donny – devítiletý německý 
ovčák. Celý život žil se svým 
pánem v domku, ale jednoho 
dne se jeho pán odstěhoval 
pryč do bytu a Donnyho ne-
chal samotného na zahradě, 
kde naříkal. Na hluk si začali 
stěžovat sousedi a Donny 
musel pryč. Majitel ho dovedl 
k nám do kotce a chtěl odejít. 
Donny ho ale nechtěl pustit, 
celý vyděšený se svého pána 
držel pacičkami, aby neod-
cházel, ale pán ho sešoupl 
a zatřískl za sebou rychle 
dveře od kotce a odešel. Tuto 
zradu Donny světu dlouho 
nemínil odpustit. Celý měsíc 
trvalo, než nás pustil do kotce. 
Každý den za ním chodila 
pečovatelka, povídala mu od 
pohádek po nejtajnější tajem-
ství a snažila ho se uplatit 
piškoty. Nakonec se rozhodl 
do kolegyně zamilovat až po 
uši a pak se zase řešilo, že 
tedy jsou i jiné kolegyně, až 
nakonec pochopil, že u nás 
jsou všichni prima, neboť cho-
dí na procházku a mají plné 
kapsy mlsek a o návštěvnících 
nemluvě. Po roce a půl našel 
nový domov v Řepeči.

Sorbi – 13 letý kříženec, k nám byl 
odložen majiteli. Sorbi jako psí senior 
nepopulární černé barvy a většího 
vzrůstu se pořádně načekal. K naší 
velké radosti po téměř 2 letech našel 
domov v Osové Bítýšce.

Garby – 7 letá kříženka německé-
ho ovčáka. Garbinka za sebou ne-
měla lehký život, původní majitel ji 
vychovával nesmyslným způsobem 
k agresi k jiným psům a poté ji k nám 
odložil. V některých situacích byla 
nejistá a hyperaktivní. U nás se hodně 
zklidnila, postupně zvládla procházku 
s košíkem se smečkou psů. Potře-
bovala důsledného a vyrovnaného 
majitele, který jí bude trpělivě chválit 
za klid, nastolí režim, hranice a věnuje 
ji dostatek času, pohybu a pozitivní-
ho výcviku. Po téměř roce se takové-
ho majitele dočkala a našla u něj 
domov v Nové Včelnici, kde postu-
pem času a díky skvělému vedení 
osvojitelů zjistila, že psí kamarádi 
jsou úplně bezva!

Rumcajs – 5 letý kříženec, se 
k nám dostal ze špatných podmínek 
spolu se svým kamarádem, možná 
bráškou – Harrym. Za celý život ne-
poznal nic než jeden dvůr, téměř bez 
kontaktu s lidmi, zato byl zvyklý na 
soužití se psy. Lidem nevěřil - pou-
ze se držel ostatních psů a snažil se 
chovat podle nich. Na vodítku strpěl 
česání, vyndávání klíšťat, hlazení 
apod., jen neustále koukal, jako by 
chtěl říct: “Začne to určitě strašně 
bolet, že?” Přesto byl časem znát 
velký pokrok – oproti plachému stínu 
při přijetí, který proklouzával jak ryba 
při sebemenším doteku lidské ruky, 
se z něj stal zvědavý loudil. Našel 
domov po více než roce v Pelhřimově 
u jednoho z našich pravidelných ven-
čitelů a útulkového fotografa v jedné 
osobě 
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Erico – 4 letý kříženec 
bull plemene, u nás strávil 
více než 2 roky. Dostal 
se k nám přes několik 
osob, prapůvodně byl 
na řetězu v romské osa-
dě na Slovensku. Dorazil 
k nám s těžkými kožními 
problémy, které vyža-
dovaly speciální léčbu, 
koupele, léky a diety. Po 
dlouhém čekání našel nový 
domov u mladého páru 
v Brně.
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Rozloučili jsme se…
Nela
Nelu jsme po téměř roce a půl onkologické 
léčby nechali odejít za duhový most. Poslední 
měsíce jsme ještě zkoušeli boj všemi možnými 
prostředky na zvýšení imunity, regeneraci tkání, 
potlačení růstu zhoubných buněk… Boj se však 
ukázal jako nerovný – agresivní zhoubné bujení 
bylo silnější než jakékoli dostupné zbraně. Nele 
postupně zbytněla tkáň a začala tlačit v pod-
paždí a okolí ramene. Otekla ji nožička, bolela ji 
a nemohla dobře chodit. Poslední dny se došla 
jen napít a vyčůrat a zase chtěla ležet. Každý 
pohyb jí činil potíže, ani se už nemohla pořádně 
olízat. Do poslední chvíle měla velkou chuť 
k jídlu a každý náš příchod do kuchyně uvítala 
boucháním ocásku do gauče. Nela byla nesku-
tečná bojovnice…

Prokop 
Prokop byl patnáctiletý kříženec kokršpaněla 
s jezevčíkem. Prokopa někdo zřejmě vyhodil, 
toulal se půl dne v dešti v Humpolci na Boží 
hod 2019. První dva dny u nás prospal tvrdým 
spánkem, další dny byl velmi smutný a nedů-
věřivý. Přesto to nakonec nevzdal, zejména 
dobré jídlo a teplo spolu s antibiotiky a léky 
na srdíčko ho přiměly ke zvědavosti a další 
energii. Prokůpek měl velmi špatné srdce 
a zhoršenou funkci jater a ledvin. Záhy se u něj 
objevil průjem, nepřijímal sám potravu ani 
vodu. S Prokůpkem jsme dojížděli na kapač-
ky, měl různé léky a krmili jsme ho stříkačkou. 
Jeho stav se nelepšil, bylo vidět, že je mu velmi 
špatně. Boj s těžkou gastroenteritidou a s po-
tvrzenou parvovirozou Prokůpek prohrál. Po 
měsíci nás stařičký Prokůpek navždy opustil…

Bambulka
Koncem roku jsme nechali uspat naši sedmnác-
tiletou psí stařenku, statečnou a houževnatou 
Bambulku. Poslední týdny už se neudržela na 
nohou, poslední dny i stěží zvedla hlavu. Za-
tímco srdíčko, trávení i další orgány běžely 
bezvadně, bolavá záda už jí neumožňovala se 
nejen udržet na nožkách, ale už se ani sama ne-
dokázala najíst, napít nebo se olízat či podrbat. 
Dokonce se už ani nestočila do klubíčka, začí-
nala mít proleženiny a oslepla na jedno oko. 
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Účetní zpráva
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Dále děkujeme celé řadě dárců, kteří se během roku podíleli na podpoře pro náš azyl  
(ať už materiálně či finančně). Velmi si Vaší podpory vážíme!

Naši hlavní sponzoři


