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,
rok 2017 pro nás byl rozhodně rokem úspěšným a startem vpřed.
Navázali jsme další skvělá partnerství, spolupráci a získali tak velké množství darů pro naše svěřence.
Na našem webu v záložce „Poděkování“ můžete najít přehledný seznam všech, kteří nám pomáhali
nejen v tomto roce. Obrovskou pomocí z hlediska propagace bylo navázání spolupráce s Městskou
knihovnou v Táboře, která pro nás inzeruje psy k adopci na nástěnce v knihovně a pomáhá nám
sdílením příspěvků v rámci sociálních sítí.
Velkým rozhodnutím roku byla rekonstrukce útulku a jeho rozšíření o kočičí svěřence. Přípravy
a projektové práce jsou v plném proudu a brzy vše započne. Vybudujeme novou karanténu
s vytápěnou podlahou, řadu vylepšení, a hlavně místo pro přibližně třicet kočičích svěřenců. Již v roce
2017 jsme měli připravené tři kotce, které sloužily v nouzových případech zraněných koček, pro které
nebylo žádné jiné umístění.
V roce 2017 jsme se postarali o 177 psích svěřenců. Z tohoto počtu bylo 84 vráceno původním
majitelům a 90 v útulku našlo nový domov. Koček jsme do útulku přijali 23, žádná se nevrátila
původnímu majiteli, ale všechny našly domov nebo umístění v náhradní péči.
Na přelomu roku nám v útulku zůstávali k adopci tři psi a jedna kočka. Věříme, že najdou domov
velmi brzy, byť u Huga hledáme již tak dlouho a zatím bez úspěchu.
AKCE roku 2017:
V květnu jsme se poprvé zúčastnili akce 2. Veselý Flerjarmark –
májový, charitativní v Kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. Výtěžek
z prodeje přinesl pro útulek 1 870 korun.
V srpnu proběhlo Zábavné odpoledne aneb 3. charitativní sbírka pro
pejsky, kde se na pejsky získalo 6 961 korun, za které pořádatelé
nakoupili pamlsky, vitamínové doplňky, hračky a obojky.
V září minulého roku proběhla tradiční akce Psí den aneb 7.
Táborská Voříškiáda a umisťovací výstava psů, které jsme se opět
zúčastnili a již brzy začneme plánovat akci pro tento rok.
V říjnu pak proběhla materiální sbírka na Táborském Fashion
Bazárku - Fashion Bazárek // 21.10. // TÁBOR.

Poděkování patří všem partnerům útulku, dárcům, venčitelům, inzerentům, novým páníčkům a
hlavně:

Photography Simona Jindová – focení, sdílení
Vividfoto.cz - fotograf Radek Havlíček – focení, propagace
FUNKY DOG - móda pre chlpáčov aj páničkov – motýlky, finanční pomoc, sdílení
Plackovač.cz – placky s pejsky k adopci
Nadační fond PES V NOUZI – agility překážky, krmivo
Městská knihovna Tábor – sdílení, vyvěšení letáčků v knihovně
Zoohit CZ – obrovská materiální pomoc
PesWeb – článek o Hugovi, sdílení
Fotografka Veronika Žluvka Rysková – finanční pomoc z prodeje krásných kalendářů
Psí detektiv – pomáhá nám pejsky vracet zpět domů
Ondra Koktavý a Peťulka Římanová Koktavá – pořádali Zábavné odpoledne aneb 3. charitativní sbírka
pro pejsky
Tereza Střízkova – tvorba letáčků, sdílení
Partner in Pet Food CZ, s.r.o. - krmivo
Click and Feed – krmivo
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 – každoroční sbírka
Táborské soukromé gymnázium a Základní škola – materiální pomoc
Bígl hledá domov – sdílení
Psí hvězda.cz – sdílení, materiální i finanční pomoc,
zapojení do jejich projektů
Nadace na ochranu zvířat – příspěvek na kastrace
Bašta do misky – materiální pomoc
Se psem mě baví svět - sdílení
Žlutá stužka = prosím, potřebuji prostor - sdílení
BULLSHELP.eu – sdílení všech bull mazlíků k adopci
Jižní Čechy TEĎ – Táborsko – článek s poděkování útulku

