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ÚTULEK PRO NALEZENÉ PSY V TÁBOŘE 
Vápenná strouha, Tábor 390 02 
Web: www.utulektabor.cz 
Facebook: www.facebook.com/UtulekTabor/ 
Email: utulek@tstabor.cz 
Telefon: +420 773 791 322 
 
Vážení milovníci zvířat, spolupracovníci a kolegové, 
 
rádi bychom vás touto cestou informovali o novinkách v Útulku pro nalezené psy v Táboře, 
jelikož je jich opravdu hodně. Máme nové webové stránky, 
kde je přehledně uvedeno vše potřebné o útulku a psech 
k adopci. Také zde najdete hledaná zvířata z Jihočeského 
kraje a naleznete zde i pozdravy z nových domovů. Máte také 
nový kontaktní email i telefon, ale stále nás najdete na stejné 
adrese.  
Posledních osm let činnosti našeho útulku bylo zhodnoceno 
v diplomové práci „Faktory ovlivňující délku pobytu psa 
v útulku“ (Průšová, 2016). Statistická data potvrdila, v co 
jsme doufali a to, že se nám dobře daří. Do Útulku pro 
nalezené psy v Táboře bylo přijato v sledovaných letech 
(2008–2015) 1643 psů, přičemž množství přijatých psů 
se pozvolně snižovalo. Z přijatých psů se 47 % vrátilo 
původnímu majiteli, medián délky pobytu 1 den. Umisťování 
psů opuštěných se také velmi dařilo, medián délky pobytu 
18 dní. Z adoptovaných psů se 95% z adopce nevrátilo a jejich domov byl tedy trvalý. Jsme 
velmi rádi, že se nám daří psům rychle nacházet nové domovy. Což přikládáme za výsledek, 
focení psů s profesionálními fotografy (MVDr. Simona Jindová a Ing. Radek Havlíček – bližší 
informace najdete na našem webu v sekci poděkování) a také kvalitní inzerci. V příloze 
si dovolujeme pro inspiraci zaslat manuál k inzerci zvířat k adopci.  

Vzhledem k rychlosti umisťování psů 
zejí naše kotce prázdnotou. 
V základě nám zde delší dobu 
zůstávají pouze psi staří anebo 
povahově problémový. Proto si touto 
cestou dovolujeme nabídnout 
možnost umístění psů do našeho 
útulku. Rádi po předchozí domluvě 
přijmeme psy od nových obcí, se 
kterými navážeme spolupráci. 
Případně i od útulků, které takzvaně 
„praskají ve švech“. Ovšem je třeba, 
aby obec, kde byl pes odchycen, 

platila poplatek za psa a den dle našeho ceníku a pes byl v dobrém zdravotním stavu. 
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Opět jsme nechali vyrobit reklamní placky útulku (za symbolickou cenu od Radka Havlíčka, 
plackovac.cz). Placky s logem útulku i psy k adopci mají obrovský úspěch, jak u dětí tak 
i dospělých. Placky poputují také do cen v rámci 6. ročníku akce Psí den aneb Táborské 
Voříškiády a umišťovací výstavy psů z útulku, které se tradičně zúčastníme. Tímto Vás na 
akci také zveme. Do akce se mohou zapojit útulky 
s nabídkou svých psů k adopci. Případně si můžete 
zasoutěžit se svým psem, vybrat nového psího parťáka či 
se pouze přijít podívat a užít si krásný den. 
Také jsme se zapojili do šíření projektu Žluté stužky pro 
psy, kteří potřebují prostor. Důvody pro potřebu 
prostoru mohou být různé, například nemoc, stáří, 
špatná socializace či třeba hárání feny. Žlutá stužka se 
může hodit i při venčení psa z útulku, u které si zatím 
nejsme jistí, jak bude reagovat a učíme se s ním 
spolupracovat (to se následně hodí i novému majiteli). 
Béďa, který byl přijat do našeho útulku, se stal modelem 
pro propagaci žluté stužky. Jeho fotka zdobí propagační letáček projektu. Dnes má již Béďa 
nový domov, však štěňátka se v útulku nikdy neohřejí. 
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat všem našim příznivcům, velmi si vážíme vaší 
pomoci. Nové domovy, venčení, focení, letáčky, materiální dary, propagace i sdílení, to vše 
je pro nás klíčové. Peťa a Ondra Koktavý opět uspořádali sbírku na přilepšenou pro naše 
svěřence, což nám opravdu přišlo vhod. Finance ze sbírky budou použity na převýchovu 
Jonáše a Matěje. Tito krásní, ale komplikovaní psi k nám byli přijati v listopadu 2015, a jelikož 
se jedná opravdu o polodivoké psy, bylo těžké s nimi navázat vztah. Bohužel ne pro všechny 
psy je prostředí útulku ideální a jejich pokroky nejsou takové, jaké bychom si přáli. Proto 
jsme v této věci začali spolupracovat s Kateřinou Zíkovou z Psího nápravného centra 
a hotelu AGÁTA, která nám bude pomáhat s nejtěžšími případy (jako jsou Jonáš a Matěj).  
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