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Všichni hodnotí, bilancují, rekapitulují a my přece nezůstaneme pozadu.
Pojďme se na ten uplynulý rok 2020 u nás tedy podívat.
Budeme samozřejmě hodnotit jen pejsky a kočičky,
které jsme poznali v našem útulku. Náš pohled bude
čistě zvířecí odkloněný od světa okolo a od toho, jak
to vlastně letos stálo všude na světě za starou
belu.

Osobnosti, příběhy a osudy. Byl to strhující rok,
nabombený na dobré zprávy, vylepšení útulku, velké
změny i neuvěřitelné zázraky. Nemůžeme vám tady o všem
psát, to by bylo příliš dlouhé, ale můžeme doporučit, abyste
nás v dalším roce sledovali, protože u nás je to plné
dobrých zpráv a kouzel.
Jeden za všechny, jedna velká věc za všechny ty jiné
velké věci, nemůžeme nezmínit. Morous a pes s
nálepkou neadoptovatelný našel domov. Hnědý,
starý, bolavý, po operacích, nevrlý a neochotný si
zvykat na něco jiného než na chod útulku. Nejen pro
Huga byl tento rok zázračný, ale jeho zázrak
považujeme za ten největší.

A teď ta čísla…
V roce 2020 jsme do útulku přijali: 104
–u
75 případů se nám povedlo dopátrat původního
majitele a pejska vrátit domů. Nové a úžasné
domovy jsme našli 27 pejskům a 2 – Sibylka a
Shaun u nás aktuálně čekají na nové majitele.

V roce 2020 jsme do útulku přijali: 147
–
valnou většinou se jednalo o nezaopatřená,
nechtěná a nemocná koťata. Původnímu majiteli
se vrátili jen 3 kočičky, 7 jich bohužel podlehlo
nemoci či strážce s autem a již jsme je
nezachránili. Nového majitele se u nás dočkalo
128 kočiček a 9 je aktuálně v naší péči.

My jsme rozhodně s čísly spokojení a těšíme se na to, co nám přinese nový rok.
A kdyby vás zajímalo, jakýpak Kerberos to na vás kouká nahoře na obrázku, tak to jsou tři
grácie – Zoe, Lesanka a Rozárka. Adoptované krásky, které sice nepochází z našeho útulku,
ale jsou s ním spjaté skrze lidské osudy, ale o tom zase někdy příště. Kresba by Anet
Adamcová (Sketchy Annie) www.sketchyannie.cz
Co nás čeká v roce 2021, to asi
nikdo neví, ale my vám můžeme
slíbit, že budeme makat a dřít a
dělat pro čtyřnohé svěřence
maximum.
A pro ty z vás,
kteří si koupili náš kalendář, máme
dobrou zprávu. Každý týden na vás
čeká jiné krásné zvířátko a stále vás
bude hřát pocit, že jste jim
nákupem pomohli, aby byla v
útulku šťastnější a brzy v nových
domovech. Pokud kalendář ještě nemáte, pár posledních kousků ještě doprodáváme!
Jukněte: https://www.utulektabor.cz/1a-2

