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Vápenná strouha, Tábor 390 02 - u mostu přes řeku 
Web:  www.utulektabor.cz 
Email:  utulek@tstabor.cz 
Telefon:  +420 773 791 322 
Jdeme s dobou, máme Facebook, Twitter, Instagram i YouTube kanál. 

 
Vážení milovníci zvířat, spolupracovníci a kolegové, 
 
rádi bychom vás i touto cestou upozornili a pozvali na akce, kterých se zúčastníme 

či přímo pomáháme s jejich organizací. A také 
se s vámi podělili o novinky v našem útulku.  
Kontakt s veřejností je pro nás důležitý 
a bohužel se stále najdou lidé, kteří se do 
útulků bojí. Proto musíme jít za nimi 
a přesvědčit je, že náš útulek opravdu není 
děsivé místo. Návštěvy jsou u nás vítané 
a ideálně, když mají v plánu vytáhnout pejsky 
na procházku a zpříjemnit jim tak čekání na 
novou rodinu. 

 
Plánované akce naleznete také na našem webu a Facebooku: 
 
2. VESELÝ FLERJARMARK ♥ MÁJOVÝ, CHARITATIVNÍ – neděle 28. 5. 2017  
Kulturní dům - Veselí nad Lužnicí 
Přijďte nás podpořit nákupem krásných a poctivých výrobků. 
 
Zábavné odpoledne aneb 3. charitativní sbírka pro pejsky – sobota 26. 8. 2017 
Restaurace Na hřišti - Soukeník, Sezimovo Ústí 
Přijďte si užít super odpoledne a zároveň pomoci pejskům. 
 
Psí den aneb 7. Táborská Voříškiáda a umišťovací výstava psů – sobota 23. 9. 2017 
Areál Komora - Sídliště nad Lužnicí, Tábor 
Již tradiční voříškiáda na Táborsku se spoustou cen a zábavy. 
 
Operace s názvem "KOČKOPSINEC" 
 
Velkou novinou v našem útulku je plánovaná rekonstrukce a vznik samostatné části 
útulku, kde budou svůj azyl vyhledávat 
bezprizorné kočky. Tedy budeme naši péči 
rozšiřovat i na mňoukající čtyřnožce. Zatím je 
vše ve fázi projektování a příprav, ale 
výsledkem by mělo být vytvoření nového 
výběhu s agility hřištěm pro pejsky a kočičího 
útulku s přibližnou kapacitou čtyřiceti koček. 
Divoké kočky se po kastraci budou vracet zpět 
do přírody a těm, které nebudou schopné 
přežít "na vlastní pěst" budeme hledat nové 
domovy. 
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Podporujeme projekt, . Žlutá stužka= prosím, potřebuji prostor
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