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 průběhu
roku v Útulku pro nalezené psy v Táboře. Tento rok byl
ve znamení vítaných změn. Velkým pozitivem byly
samostatné webové stránky útulku. Na stránkách je
možné přehledně najít psy k adopci, hledá zvířata,
poděkování všem, kteří nám pomáhají a řadu dalších
informací. Útulek navázal spolupráci Kateřinou Zíkovou
z Psího nápravného centra a hotelu AGÁTA, která začala
pomáhat s převýchovou Jonáše a Matěje. Oba dva jsou
velmi specifičtí, vyrůstali v těžkých podmínkách. Neuměli
akceptovat přítomnost či pozornost lidí, chodit na
vodítku ani žádné povely. Postupně se povedlo oběma
pejskům zvednout sebevědomí a začít je všemu učit. Již
chodí na procházky a brzy budou připraveni do nového
domova. Matěj dělá pokroky pomaleji, ale každý den také dokáže víc a víc. Kluci mohou do
adopce zvlášť i spolu. Novým majitelům Kateřina ráda pomůže a bude s nimi spolupracovat
i po adopci. V tomto roce jsme se také zapojili do šíření projektu Žluté stužky = prosím,
potřebuji prostor a již tradičně jsme se zúčastnili Psího dne aneb Táborské Voříškiády.
Abychom na naše svěřence mohli ještě více upozorňovat, založili jsme útulku i Twitter
a Instagram – jdeme s dobou .
Vzhledem k úspěchům v umisťování psů do nových rodin,
máme po většinu roku nevytíženou kapacitu. Proto si touto
cestou dovolujeme nabídnout možnost umístění bezprizorných
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 dle
našeho ceníku a pes byl v dobrém zdravotním stavu.
Pokud se chystáte na vánoční návštěvu do útulku, tipy na dárky
pro pejsky naleznete na našem webu rubrice „Jak pomáhat?“.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. Dovolím si zde jmenovat
pouze naše dvorní fotografy Simonu Jindovou (fotosimonajindova.cz) a Radka Havlíčka (vividfoto.cz).
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