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1.

Úvodem

Jsme skupina milovníků zvířat, které dala dohromady pomoc útulku v obci Žim
poté, co odtud v březnu 2017 odešli dosavadní ošetřovatelé a útulek nebyl v dobrém
stavu a potřeboval změnu fungování i rozsáhlou rekonstrukci. Po několik měsíců jsme
zajišťovali chod útulku jako dobrovolníci, 1. července 2017 byl založen zapsaný
spolek AniDef, vedený pod spisovou značkou L 10580/KSUL Krajským soudem v Ústí
nad Labem. Statutární orgán spolku tvoří předsedkyně Ing. Kristina Nowakowská a
členky výboru Barbora Benešová a Kateřina Hadrabová.
AniDef, z.s. uzavřel s majitelem objektu útulku v obci Žim, Nadací Tlapka, smlouvu
o provozování útulku, za jehož chod, fungování a financování nese spolek plnou
odpovědnost. Útulek AniDef, z.s. je řádně registrován Státní veterinární správou
pod registračním číslem CZ 42C04362 a podléhá pravidelné kontrole pracovníků
Krajské veterinární správy. Naši zaměstnanci jsou v souladu se zákonem řádně
proškoleni a mají absolvovaný odchytový kurz.
Účelem spolku je ochrana opuštěných, týraných a nalezených zvířat a péče o tato
zvířata, hledání vhodných trvalých domovů pro tato zvířata, osvětová činnost v oblasti
ochrany zvířat, nevhodného zacházení a neuváženého množení, a ochrana přírody a
krajiny.
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2.

Náš tým

Ing. Kristina Nowakowská, předsedkyně spolku: kontaktní osoboa pro zájemce o
adopci psů, spravuje evidenci zvířat a organizaci dočasných péčí. Kristina je přísnou,
ale zároveň laskavou nadřízenou, má adoptovanou fenku Čivi a adoptovaného psa
Baryho, je dvojnásobnou supermámou.
Barbora Benešová, vedoucí útulku: zajišťuje fungování útulku a management
zaměstnanců i dobrovolníků, provádí odchyty zvířat a stará se o kontakt s našimi
sponzory. Bára je srdcař a tahoun celého týmu, jejíž sny nikdy nejsou příliš velké a
smělé na to, aby nešly splnit. Jejím zástupcem vedoucího útulku je adoptovaný pes
Scotty.
Kateřina Hadrabová, členka výboru spolku: kontaktní osoba pro administrativu,
fotografuje a zajišťuje grafické materiály. Oporou při práci i studiu je jí adoptovaný
pejsek Honzík alias Držka.
Iveta Nadvornik: ošetřovatelka, všeobecná výpomoc a psychická podpora od samých
začátků. Také příležitostná dočasná pečovatelka pro psy i kočičky a panička několika
adopťáků.
Dominika Juhasová: ošetřovatelka, výcvik a socializace psů, kontaktní osoba pro
adopce koček. Panička psa Lupina, adoptovaného z útulku v Žimu.
Barbora Šnoblová: ošetřovatelka, odchyt zvířat a socializace, kontaktní osoba pro
adopci koček. Panička psa Barneyho, adoptovaného z útulku v Žimu.
Petra Hyhlanová: pomocná ošetřovatelka, všeobecná výpomoc, dočasná
pečovatelka a vždy pozitivní člen týmu, v závěsu s adoptovaným naháčkem Tobískem.
Klára Becherová: pomocná ošetřovatelka, všeobecná výpomoc a posila pro aukce i
administrativu, panička Bonnie.
Andrea Lučanová: aukce, sponzoring a máma dobrovolnického dorostu
Ing. Jana Pěkná: sponzoring, projekt Anděl, podpora nadačních fondů.
Helena Macíková: sponzoring, výpomoc při akcích.
Pepa: údržbář, opravář všeho možného i nemožného.
Miroslav Beneš: webmaster a první pomoc při poruchách techniky.

4

V naplňování našeho hlavního poslání, kterým je péče o opuštěná, toulavá a týraná
zvířata, jsou nám nedocenitelnou pomocí dobrovolníci, venčitelé i dočasné pečovatelé,
kterým moc děkujeme za vše, co pro nás dělají a jak nám v naší činnosti pomáhají. I
oni jsou součástí našeho týmu.
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3.

Naše činnost

Pomoc zvířatům v nouzi
Naší primární činností je pomoc opuštěným, toulavým a týraným psům a kočkám.
V zařízení útulku o celkové kapacitě 30 psů a 15 koček přijímáme psy a kočky z velké
většiny pocházející z ulice. Mnoho těchto zvířat se k nám dostane ve zhoršeném
fyzickém a psychickém stavu, poměrně běžně se setkáváme se známkami zanedbání,
jako je podvýživa, vnější a vnitřní paraziti či různé formy zánětů, plísní aj. V menší
míře, ale bohužel také, se setkáváme se známkami úmyslného ubližování a týrání.
Všem zvířatům poskytujeme veterinární péči, v akutních případech využíváme
pohotovostí v Ústeckém kraji i v Praze. Prioritou je pro nás individuální přístup ke
každému zvířeti, kterému poskytujeme a hradíme veškerou potřebnou a vhodnou
léčbu, zákroky, hospitalizace atd. Psi a kočky, kteří to potřebují, jsou krmeni
individuální dietou. Zvláštní pozornost věnujeme zvířatům se zhoršeným psychickým
stavem, kdy se snažíme vrátit jim citlivým přístupem důvěru v člověka a překonat
strach. V neposlední řadě napravujeme nedostatky ve výchově.
Důležité jsou pro nás dočasné péče v domácím prostředí dobrovolníků, které
využíváme zejména pro nejmenší mláďata nebo naopak seniory, či psy a kočky v
rekonvalescenci. Jsme otevřeni také venčitelům, kteří nám pomáhají zajistit psům
dostatek pohybu a tím pádem i psychické pohody, po domluvě umožňujeme půjčit si
konkrétního pejska třeba i na delší celodenní výlet. Těší nás, že se k nám mnoho
venčitelů vrací pravidelně a procházky s našimi svěřenci jsou mnohdy víkendovým
programem pro celé rodiny.

Adopce
Všem zvířatům, o něž se v souladu se zákonem nepřihlásil původní majitel, nebo se
jich majitel vzdal, hledáme adoptivní domovy. Nové rodiny a majitele vybíráme pečlivě,
s ohledem na individuální potřeby konkrétního zvířete. Záleží nám na tom, aby se daný
pes nebo kočka hodili svým temperamentem a povahou do dané rodiny, aby soužití
vedlo ku spokojenosti zvířete i celé rodiny a aby nedocházelo k vrácení zvířete, což je
stresující pro všechny strany. Proto si na výběru adoptivních rodin dáváme velmi
záležet.
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Akce pro veřejnost
Vítání jara v útulku AniDef
V sobotu 5. května 2018 se u nás v útulku konala akce pro veřejnost, kde jsme měli
připravený program pro celé rodiny včetně dětí: malování na obličej, pohádkové
postavy, charitativní obchůdek, hudební vystoupení a stánek s domácím veganským
občerstvením (abychom ukázali, že si jde pochutnat i zdravě a s ohledem na zvířata).
Na 200 návštěvníků se tak mohlo přesvědčit, že útulek nemusí být jen smutným
místem pro nechtěná zvířata, ale naopak, že může a měl by být i místem plným
optimismu a dobré nálady.
Setkání s AniDef v Galerii Teplice
Skvělé vedení OC Galerie Teplice nám umožnilo mít po dobu letních prázdnin
v prostorách OC umístěný stánek se sbírkovou kasičkou, osvětovými a informačními
materiály a fotogalerií zvířat nabízených k adopci. 23. srpna jsme zde mohli uspořádat
setkání s veřejností, jehož součástí bylo seznámení s naší činností, představení
několika psů k adopci a hudební vystoupení.
1. výročí a sraz adopťáků AniDef
V sobotu 1. září jsme v útulku slavili první výročí v útulku v Žimu a zároveň sezvali
majitele našich někdejších svěřenců na historicky první sraz adopťáků. Více než 120
rodin nás přijelo pozdravit buď rovnou i se čtyřnohými adopťáky, nebo aspoň
poreferovat, jak se jim daří. Nechyběl ani bohatý doprovodný program, prim ale hráli
naši bývalí svěřenci, ze kterých máme moc velkou radost.
Víkendová indoor brigáda
Po celou dobu našeho provozu postupně rekonstruujeme objekt útulku a zlepšujeme
jeho zařízení. 10. listopadu jsme proto uspořádali veřejnou brigádu, při které nám
několik desítek dobrovolníků pomohlo s výmalbou a úpravami vnitřních prostor.
Vánoce pro chlupáče v útulku AniDef
9. prosince se konala poslední útulková akce roku 2018, totiž Vánoce pro chlupáče,
při nichž mohli návštěvníci nechat pod stromečkem dárky pro naše svěřence, ochutnat
domácí cukroví, poslechnout si koledy a společně s námi si užít předvánoční sváteční
atmosféru.
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Zúčastnili jsme se
V roce 2018 jsme se zúčastnili řady akcí a několika výstav, mimo jiné:
Hornický bál Severočeských dolů, konaný v polovině března, kde nám byla předána
finanční podpora vybraná mezi zaměstnanci společnosti.
2. ročník výstavy voříšků Telce, konané 17. 6. 2018. Zúčastnili i s několika našimi
voříšky hledajícími domov.
Charitativní hudebně-taneční večer v Jazz Clubu Teplice, který proběhl 23. 6. 2018
na podporu spolku Teplické kočky a našeho útulku.
Psí hvězdy 2018, umisťovací výstava psů ve Vinoři, proběhla 23. 9. a měli jsme
možnost zde představit několik našich svěřenců na červeném koberci, pěkně v plné
parádě, a ještě se potkat s milými kolegy z dalších útulků a spolků.
Sen zvířat 2018, umisťovací výstavy psů a koček v pražské Vinoři jsme se s naším
stánkem a několika psy zúčastnili 16. 9. 2018.
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Rekonstrukce
V roce 2018 se nám podařilo zrekonstruovat tři místnosti pro karantény nově přijatých
psů a psů v léčení. Dále jsme nově vybudovali stavebně oddělený sklad krmiv. Na obě
části rekonstrukce nám přispěl Nadační fond Pes v nouzi částkou 28.116 Kč na
materiál.

Také se nám podařilo nově vybudovat umývárnu pro psy, zrekonstruovat sklad a
přípravnu krmení. Na rekonstrukci přispěla společnost Royal Canin.
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Vybrané případy z roku 2018
Bella – naše doživotní dočaska: 8letá kříženka rotvajlera Bella byla již v minulosti
adoptována, po smrti majitele se k nám však vrátila. V roce 2018 si pobyla v útulku
řadu měsíců, nakonec však našla skvělý domov. Protože potřebuje nákladné léky a
trpí mj. cukrovkou, stala se naší doživotní dočaskou a hradíme jí veškeré veterinární
náklady.

Štěňátka z tašky: Celkem 6 krásně zbarvených štěňátek jsme přijali po ohlášení jejich
nálezu ve sportovní tašce v lese. Tím, kdo je takto opustil, se nakonec ukázal být sám
oznamovatel, který si se svými štěňaty nevěděl rady, šetření následně převzala
Policie. Štěňátka byla zanedbaná, ale naštěstí zdravá. Jak to tak u štěňat bývá, zájem
o ně byl veliký a brzy byla všechna doma.

10

Přijali maličkou fenku jorkširského teriéra nalezenou v Duchcově u Teplic, dostala
jméno Naděje. Fotky, v jakém je stavu, mluví samy za sebe: naprosto zanedbaná,
špinavá a podvyživená, šíleně zablešená, blechy jí vyžraly i srst... zbytky srsti
slepené a zacuchané. Zhnisalé jedno oko a obrovský zánět na mléčné žláze větší
než vlastní hlavičku. Podle zoubků není stará, ale otřesným způsobem zanedbaná a
musela trpět už hodně dlouho. Naději byl odstraněn nádor, vzorek byl poslán na
rozbor, zároveň byla vykastrovaná, jelikož měla zánět. O malé pejsky je vždy velký
zájem, a tak brzy odjela do nového domova.
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Mediální výstupy
Přad Chcete mě? Odvysílán 24. 4. 2018. Všichni pejskové z tohoto dílu už mají
domovy. Najdete online: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/218562221310014-chcete-je/

O nálezu šesti štěňat zapnutých v tašce, která jsme přijali do péče, informoval mj.
iDnes.cz: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/stenata-taska-les-krupka-mestska-policie-utulek-zim.A180913_154248_usti-zpravy_vac2
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V říjnu 2018 jsme se podíleli na odebrání celkem 56 exotických koček
z množírny. Ve spolupráci s dalšími spolky se všechny kočky podařilo zachránit,
poskytnout jim dočasné péče a postupně jim hledat nové domovy.
O případu informoval mj. Blesk: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/571962/veterinari-zabavili-kocici-mame-desitky-zvirat-jejibyt-byl-plny-vykalu-a-neporadku.html
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4.

Statistiky zvířat

Statistika psů
Celkově jsme za rok 2018 přijali do péče 179 psů.
Naprostou většinu psů jsme přijali od obcí na základě smluv o poskytování služeb
útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, z nichž u 19 se podařilo dohledat původního
majitele a byli vráceni. Nízké procento návratovosti psů původním majitelům (pouze
15 % nalezených psů) je zaviněno především tím, že naprostá většina nalezených psů
není nijak označena, mikročipem ani známkou či telefonním číslem např. na obojku.
Část nalezených psů jevila značné zanedbání, někteří známky poranění s podezřením
na týrání. Někteří psi však byli v dobrém fyzickém a psychickém stavu, zjevně dobře
opečovávaní, bohužel u mnoha z nich se též nepodařilo přes značné úsilí a využití
služeb jako je Psí detektiv, informování veterinárních klinik atd. dopátrat původního
majitele. Považujeme v souvislosti s tím za mimořádně důležité apelovat na majitele
zvířat, aby je opatřovali mikročipy a zároveň obojky či známkami s platnými
kontaktními údaji.
Menší část přijatých psů jsme přijali od majitele na základě smlouvy o odložení zvířete.
Nejčastějšími důvody odložení byla změna poměrů v rodině, nedostatek času či úmrtí
majitele.
Bohužel jsme se za rok 2018 museli vyrovnat s 5 úhyny psů. Fenky Maruška, Sára a
zemřely z důvodu vysokého věku. Další dva pejskové zemřeli tragicky, štěně Štístko
byl utracen na klinice z důvodu fatálních a neoperovatelných poranění míchy, s jakými
jsme jej po autonehodě přijali. Nikdy jsme nezjistili, komu patřil. Nakonec pejska
Maxíka srazilo tragicky auto přímo před domem dočasné pečovatelky. Všichni tito psi
mají u nás své speciální místo a nikdy na ně nezapomeneme.
Do adoptivních rodin se podařilo umístit 176 psů. Máme velkou radost, že se stabilně
daří umisťovat velké množství zvířat. Vysoká úspěšnost při umisťování psů do
adoptivních rodin je naším cílem i do dalších let.
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Statistika koček
Za rok 2018 jsme celkem přijali do péče 146 koček. Z toho většina (75) k nám byla
odložena obcemi jakožto nalezené či toulavé, přičemž dohledat původního majitele a
vrátit mu zvíře se podařilo jen ve dvou případech.
56 koček jsme přijali z rozhodnutí obce Neratovice poté, co došlo k jejich odebrání
z nevhodných podmínek v nezvládnutém chovu (podrobnosti viz Vybrané případy
z roku 2018).
Došlo k úhynu celkem 6 koček, u dvou muselo dojít k euthanasii, neboť se k nám
dostaly s nevyléčitelným virovým onemocněním. Zbývající kočičky se k nám dostaly
se zraněními neslučitelnými se životem, většina z nich byla sotva odrostlá koťata.
Zkušenosti s příjmy velmi nemocných a zraněných koťat a koček z ulice, z nichž
některým už nedokážeme pomoci, jasně vyvracejí bohužel stále rozšířený mýtus, že
kočky si na ulici poradí. Neporadí, a zasluhují stejnou starostlivost a péči, jako psi.
Za rok 2018 se podařilo umístit do adoptivních rodin 81 koček, což je skvělý výsledek.
Nejsou zde započítány kočky z kauzy Neratovice, neboť jejich adopce byly vázány na
právní dořešení jejich vlastnictví po odebrání.
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5.

Hospodaření

Příjmy související s hlavní činností spolku dle stanov
Nedaňové příjmy byly tvořeny z naprosté většiny dary fyzických i právnických osob
(1 560 069,17 Kč celkem), z menší části pak veřejnými sbírkami shromažďovanými na
základě povolení Krajským úřadem v Ústí nad Labem na zvláštní bankovní účet a
formou zapečetěných sbírkových kasiček (70 898 Kč).
Krom příjmů 2 920 492,17 Kč spolek přijal bezúročnou půjčku na financování
provozních výdajů 200 000 Kč, splatnou v dvouletém horizontu.
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Příjmy související s vedlejší činností spolku, která je zdaňovaná
Příjmy podléhající zdanění byly tvořeny zejména příjmy plynoucími z poskytování
služeb útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata smluvním obcím, z malé části také
prováděním odchytů. Z poskytování služeb útulku jsme přijali celkovou částku 676 500
Kč, více než 50 % zdanitelných příjmů.
Další zdanitelné příjmy plynuly z poplatků za odložení zvířete (majitelem i jednorázově
obcí), za pobyt v útulku v případě vrácení majiteli a za adopce zvířat, celkově 601 525
Kč, z čehož většinu tvořily příjmy za adopce psů.
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Výdaje v rámci naplňování hlavní činnosti
Celkové výdaje spolku za rok 2018 dosáhly 2 245 234,54 Kč.
Největší část byla tvořena výdaji na veterinární péči, léčbu, vyšetření, hospitalizace,
operace, zdravotnický materiál a léky, ve výši 704 414,53 Kč (31 %). Druhou největší
položkou byly režijní výdaje, zejména za údržbu a rekonstrukce útulkových prostor a
zařízení, nákup čistících, desinfekčních a úklidových prostředků a vybavení, vytápění,
elektřinu atd. Režijní výdaje dosáhly 646 183,57 Kč a tvořily 29 % z celkových výdajů.
Dalšími výdaji pak byly mzdy pracovníků útulku v celkové výši 597 350 Kč (27 %
výdajů) a výdaje na daň ze mzdy. Dále byly vydány prostředky na PHM, spojené
zejména s přepravou zvířat na veterinární kliniky (124 926,40 Kč – 6 %), na nákup
drobného majetku – pracovního vybavení a kancelářských potřeb ve výši 81 968 Kč (4
%). Výdaje za krmivo byly relativně nízké, v celkové výši 76 767,04 Kč, a jednalo se
zejména o nákup specializovaných diet, neboť krmivem jsme zásobeni díky dárcům i
projektům, do nichž jsme zapojeni (viz sekce Partneři).
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6.

Partneři

Naše činnost je z velké části závislá na podpoře veřejnosti – jednotlivých drobných
dárců, kteří pravidelně podporují naše aktivity, i větších firemních sponzorů či fondů a
projektů, které nám pomáhají naplňovat náš cíl, totiž pomoc zvířatům v nouzi.
Děkujeme jim za podporu!
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