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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 Nowakowska a členky výboru Barbora Benešová a Kateřina 

Řežábková. 

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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Náš tým 

Statutární orgán spolku:  
 

Ing. Kristina NOWAKOWSKA,  

předsedkyně spolku: kontaktní osoba 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,  

členka výboru spolku a 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 ŘEŽÁBKOVÁ,  

členka výboru spolku: fotografuje a zajišťuje grafické materiály. 

Oporou při práci i studiu je jí adoptovaný pejsek Honzík alias Držka. 
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Ostatní členové týmu: 
Barbora Šnoblová:  

hlavní ošetřovatelka, odchyt zvířat a socializace. Panička psa 

Barnabáše, adoptovaného z útulku v Žimu. 

 

 

 

Dominika Juhásová:  

hlavní ošetřovatelka, výcvik a socializace psů, kontaktní osoba pro 

adopce koček. Panička psa Lupina a spolubydlící kocoura Minta, 

adoptovaných z útulku v Žimu. 

 

 

  

Šárka Gramskopfová: pomocná ošetřovatelka, výcvik psů. 

Tereza Chválová: výcvik psů. 

Jitka Friedrichová: pomocná ošetřovatelka. 

Marek Švajda: pomocný údržbář. 

Alena Benešová: administrace. 

Marcela Hulhová: ošetřovatelka. 

Ferdinand Reichelt: marketing. 

Jůlie Šabatová: administrace. 

Alena Andrtová: dobrovolnice, všeobecná výpomoc v útulku a pomocná ruka na útulkových 

akcích.  

Mgr. Jana Týcová: sponzoring, projekt Anděl, podpora nadačních fondů. 

Petra Hyhlanová: pomocná ošetřovatelka, všeobecná výpomoc, dočasná pečovatelka a vždy 

pozitivní člen týmu, v závěsu s adoptovaným naháčkem Tobískem. 

Ing. Jana Pěkná: sponzoring, projekt Anděl, podpora nadačních fondů. 

Lukáš Žitňanský: dobrovolník, všeobecná výpomoc v útulku. 
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Dita Buchlová: pomocná ošetřovatelka, všeobecná výpomoc. 

Denisa Hánová: pořadatel aukcí. 

Helena Macíková: pomocná ošetřovatelka, výpomoc při akcích. 

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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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. 

 

Zapojení veřejnosti 
 

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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Individuální péče a školení 
 

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.  

Abychom našim svěřencům zajistili péči, kterou si zaslouží, a byli připraveni i na nestandardní 

situace, snažíme se se neustále vzdělávat a rozšiřovat svoje znalosti.  

Práce se psy 
 

Většina zvířat se k nám dostane se zhoršeným psychickým stavem, což je mnohdy následek 

jejich předchozího života. Takovým případům věnujeme zvláštní pozornost a snažíme se jim 

pomoci znovu vybudovat důvěru v lidi a situace, které pro ně jsou často úplně nové. Psi se u 

nás učí dodržovat základní hygienické návyky, zjišťují, co je to práce a soužití s lidmi, 

v některých případech poprvé poznávají vodítko a pravidelné venčení nebo mazlení. Dále se 

snažíme psy socializovat, a to jak na lidi, tak na psy. Zvířatům se snaží věnovat individuálně 

každý zaměstnanec a dobrovolník. 

 

 

Novinky v roce 2021 

V roce 2021 jsme se chtěli opět posouvat dopředu a dál, aby útulek byl tím nejlepším 

možným místem pro psychicky či fyzicky zraněná zvířata, kteří se potřebují to nejlepší možné 

prostředí pro léčbu a rehabilitaci, aby mohli najít nové domovy a začít nový šťastný život. 

V tomto roce se nám podařilo například:  

Čipování koček  
 

Zatímco čipování psů je v ČR povinné od 1.1.2020, tak kočičky na tento zákon stále čekají. My jsme se 

ale v roce 2021 rozhodli, že všechny kočky v péči AniDef budou před odchodem do domovů také 

označeny mikročipem. 

Nejen, že díky registrovanému mikročipu se snadněji dostanou zatoulané kočky zpátky domů, ale 

také zvýší odpovědnost majitele kočky, který bude snadno dohledán.  
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Částečná renovace stávajícího topného systému 
 

Jelikož aktuální topný systém již téměř nefungoval, bylo potřeba ho na topnou sezónu částečně 

zrenovovat. Opravoval se dosluhující kotel a čistilo se celé podlahové topení.  

Výstavba: Sklady krmiva 
 

Pytle granulí bylo těžké chránit před mlsnými myškami. A tak výstavba 2 skladů pro krmivo byly ve 

vnitřních prostorech byla nezbytností. Sklady vedle palet na velké pytle granulí se navíc vybavily 

regály pro rozdělní všech veterinárních diet. 

Stavba: 2 garáže  
 

Prostoru v útulku není nikdy dost, a tak úložný prostor rozšířili 2 plechovými garážemi, které se 

vystavili mezi budovou útulku a pastvinou kraviček Jasmíny a Olivera.  

Rekonstrukce: Venkovní horní kotce  
 

Potřebnou pozornost v tomto roce dostaly i venkovní horní kotce, které prošly částečnou 

rekonstrukcí, a tak se tam pejskům, kteří se do útulku dostanou pobývá zase mnohem lépe. 

Nová linka a skříňky v příjmové kanceláři, hale a v kočičím oddělení 
 

Díky úžasnému 

truhláři panu 

Fridrichovi jsme 

dovybavili důležité 

části útulku. Nábytek, 

který nám nezištně na 

míru vyrobil náročnou 

práci v útulku urychlil, 

zjednodušil a 

zpříjemnil.  
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Elektrický ohradník pro Jasmínku a Olivera  
 

Na sousedním pozemku se koncem léta začala tráva více zelenat. A jako první si toho všimla naše 

telata Jasmínka s Oliverem, a tak se tam pravidelně vydávaly. A tak jsme začali shánět elektrický 

ohradník. Podařilo se a pastvinu jsme v druhé polovině roku 2021 obehnali elektrickým ohradníkem. 

Metodika pro zaměstnance a strukturalizace útulku  
 

V roce 2021 se nepracovalo pouze na prostorech a vybavení útulku, ale také na strukturalizace a 

metodiky jednotlivých pracovních pozic.  

Věříme, že tento proces, který se bude neustále zlepšovat a aktualizovat ulehčí práci a zároveň 

posune útulek AniDef zase o příčky výš v profesionalitě. 

Brigády vězňů  
 

V roce 2021 jsme začali žádat o brigády vězňů teplické věznice. Všechny žádosti, nám byli schváleny a 

my si musíme tuto spolupráci velmi pochválit. Všichni vězni, kteří v útulku AniDef absolvovali brigádu, 

odvedli v útulku opravdu velký kus práce. Vždy se jednalo o muže, jejichž síla a šikovnost v útulku 

obecně velmi chybí, protože zaměstnanci a dobrovolníci jsou většinou ženy.  

Všichni vězni byli velice milí a pracovití. Na oplátku útulek zajistil brigádníkům občerstvení.  

Spolupráce s probační službou 
 

Vedle vězeňských brigád jsme započali i spolupráci v probačním odvětví, kde jsme útulek nabídli jako 

místo, kde si mohou lidé, kteří se dostali do probační služby svůj trest odpracovat právě v útulku 

AniDef. V roce 2021 tuto možnost využili 2 muži, kteří útulku také moc pomohli. 

 

 

Akce pro veřejnost 

Vzhledem k vládním opatřením kvůli pandemii způsobené nemocí Covid-19 jsme v roce 2020 

nemohli organizovat žádné větší akce pro veřejnost. Věříme, že v nadcházejících letech si to 

vynahradíme a budeme mít s příznivci naší práce ještě spousty příležitostí se setkat v tváří tvář 

a společně posouvat práci Anidef, z.s. na další úroveň.  
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Akce na útulku:  

Sraz adopťáků vol.III 

Po roční pauze jsme mohli opět přivítat naše podporovatelé, ale také všechny rodiny s našimi 

adopťáky v útulku na největší akci v útulku.  

Vedle veggie rautu, živé hudby, tomboly, bylo připraveno spoustu her, soutěží, přednášek, 

hlavolamů a také náš charitativní bazárek a prodej AniDef předmětů. Celý den probíhali i 

prohlídky útulku, mazlení s kočičkama a kravičkama a závěrečné venčení chlupáčů.  

Vánoce v AniDef  

Poslední akce v roce 2021 byly Vánoce v AniDef, kdy dorazila spousta návštěvníků, přinesla 

chlupáčům dárečky, vyvenčili je a užili si krásnou a pohodovou atmosféru Vánoc. Úžasný dar 

přinesla také Dominika Chlapcová, která pro chlupáče v předvánočním čase vybrala úžasných 

50 000 Kč.  

Moc děkujeme. 

 

 

Zúčastnili jsme se 
Rok 2021 byl ještě zasažen covidovou pandemií, a tak bylo akcí po skromnu. I tak jsme měli tu 

možnost se zúčastnit těchto akcí, za což jsme moc vděční a děkujeme všem organizátorům.  

Dog Fest 

Akce, kde jsme měli možnost představit některé z našich svěřenců a informovat veřejnost o 

naší činnosti.  

Spolu proti samotě: piknik 

Velkou radost nám udělalo pozvání zúčastnit se na pikniku nadace Spolu proti samotě, kde se 

propojili lidé a pejsci, kteří hledají společnost.  
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Letecký den 

I v roce 2021 ve Svádově akce zvaná Letecký den. Kromě nabitého programu se zúčastnění 

mohli u našeho stánku seznámit s naší činností, zakoupit si od nás reklamní předměty, 

popřípadě se informovat o tom, jaká zvířata máme aktuálně v nabídce k adopci. Akce se za 

nás určitě vydařila! 

FOR PETS Praha 

Čtyřdenní pražský veletrh „FOR PETS 2021“ byl opět veliký a my si moc vážíme toho, že jsme 

opět mohli být součástí. Doprovodný program byl nabitý, a kromě prezentace útulku jsme 

měli možnost si vyslechnout zajímavé přednášky o soužití člověka a zájmových zvířat.  

MČR Strongman 

Soutěže siláků v Oseku jsme se tento rok nemohli zúčastnit osobně, protože se kryla s jinými 

aktivitami útulku. FrýTajm Osek, který celou akci pořádá však na akci přivezl sbírkovou 

kasičku, a tak nás opět v rámci této akce podpořili.  

Už tam budeeem – běh 

Běžecké odpoledne věnovali podpoře útulku AniDef naši podporovatelé z Už tam budeeem. 

Krásné sportovní odpoledne bylo podpořeno prodejem AniDef produktů a také startovným, 

které putovalo do sbírkové kasičky.  

Psí hvězdy 

Umisťovací výstava psů ve Vestci a i tento rok jsme mohli představit naše psí svěřence v plné 

kráse na červeném koberci, a ještě potkat naše milé kolegy z jiných organizací a spolků.  

Stánek v Galerii Teplice hned 2x 

Spolupráce s Galerií Teplice nás dlouhodobě velmi těší a společně se nám daří prezentovat 

široké veřejnosti naši práci a zároveň máme možnost nejen představit naše svěřence, ale 

také reklamní předměty. Tento rok jsme měli mimo jiné možnost v prostorách Galerie 

Teplice provozovat stánkový prodej hned dvakrát.  

Prostor nám byl umožněn v červnu a také tradičně před Vánoci.  
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Zajímavosti 

Nejvážnější případy z roku 2021 a mediální výstupy 

 

Emička: zázračné štěně 
Emička – štěňátko, které vytřelo všem zrak. Přes všechny počáteční pochyby o tom, jak to s 

tiḿhle maličkatým drobečkem bude, zda je jeji ́zdravotni ́stav slučitelný se životem, je Ema 

dneska jedno z nejšťastnějšićh zviř́átek, jaké jsme měli tu čest poznat. Je plná energie, hravá a 

milujići.́ 
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Ze svého hendikepu si nic nedělá, poskakuje a „běhá“, jak jen jí to jeji ́tělič́ko dovoli.́ 

Na základě všech veterinárních vyšetření se dospělo k tomu, že zadní nožičky nikdy používat 

nebude. Zatím jí to, ale nijak nebrání v tom, aby si užívala života jako ostatní štěňátka. Mimo to 

podstoupila nedávno kardiologické vyšetřeni,́ a to vyšlo přiḿo ukázkově!  

 

   

 

 

Lucinka – legenda 
Začátkem ledna se začala na sociálních sítích šířit zpráva o psovi, který se toulá po litoměřických 

ulicích. Bohužel pejsek byl velmi plachý.  

Několik lidí začalo investovat svůj volný čas do stopování psa bez domova. Pejsek se začal každým 

dnem vzdalovat od Litoměřic. Lidí se moc bál a bylo zjevné, že je zraněný a s venkovními mrazy mu 

šlo každou mrznoucí noc o život.  

Na organizované pomoci – stopování, vylepování plakátů, držení hlídek, volání do okolních obcí, 

krmení, přemisťování klecí a fotopastí, se podílelo opravdu mnoho lidí a věnovali záchraně 

neznámého psa dlouhé hodiny a dny za každého, tou dobou dost mrazivého a nepříznivého počasí.  

Pes se neustále pohyboval a kolikrát se i pár dní nevědělo, kde přesně zrovna je.  Pak se zase objevil – 

hubenější a s kulhavější chůzí.  

Koncem února po téměř 2 měsících mravenčí, často marné práce, přišla zpráva, že pes se pohybuje 

v centru Mělníka. Všichni cítila šanci konečně psa odchytit. Panoval strach, aby to vyšlo, o to větší, 

když zbýval poslední den do vládního covidového nařízení o zákazu pohybu mimo okres. Poslední 

šance. A tak se 28.2.2021 v 6:00 sešlo několik desítek dobrovolníku ze severních a středních Čech.  

A podařilo se! Psa se pomocí uspávacích střel podařilo odchytit. Velkým překvapením bylo, že se 

nejdená o pejska, ale o fenku, které od té doby neřekl nikdo jiný než Lucinka – legenda.  

Dva měsíce se jí desítky lidí snažilo zachránit. Nevzdali to a podařilo. Lucinka byla zraněná a 

vystrašená. Odjela do útulku AniDef, kde se zotavila a začala pomalu důvěřovat lidem.  

Po zotavení na ni již čekal nový, láskyplný domov, a tak se z ní stal šťastný adopťák.  
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Pošťácké kotě: Bodláček 
Bodláček je nečekaná zásilka, kterou nám 1. července přivezly skvělé dámy z České pošty. 
Myslím, že je můžeme nazvat záchranářky, protože těmi přesně jsou. To ony zachránily jeden 
malý uhasínající promrzlý uzlíček chlupů, který bezbranně ležel u silnice.  
 
Bodláček vypadal nejdřív jako mrtvý! Ale my jej začali zahřívat a v klíně ošetřovatelky s rukavicí 
plné teplé vody vyrazil hned směr Praha na veterinární kliniku Nusle.  
Bodláček byl celý špinavý, plný parazitů a přes slepená očička nemohl ani vidět. Nevěděli jsme, 
jestli přežije, ale doufali a drželi palce. A přežil!  
Během rekonvalescence jsme mu našli dočasnou péči, ze které se nakonec stala adopce a 
Bodláček tak ve svém, tenkrát dočasném, úžasném domově, zůstal již natrvalo!  
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Fenečky z Mlýnské 
Všichni Tepličané ulici Mlýnskou znaji ́a mnozí se tomu miśtu vyhýbaji ́obloukem. Lokalitu náš 

tým sleduje už dlouhodobě, loni v listopadu zde hořelo a už tehdy jsme chtěli část psů zajistit, ale 

tehdy ještě tamni ́ obyvatelé nebyli rozhodnuti psy darovat. Koncem března 2021 nás sami 

kontaktovali a na darovaci ́smlouvu nám přenechali 3 větši ́feny, které často měly štěňata a ta se 

nám následně postupně dostávala do útulku (Burger, Párek, Toffu, Mumińek, Pluto a další). 

Jednoho pejska si nechali, maji ́k němu výjimečný vztah a dobře se o něj staraji.́ Pejsek už hůře 

chodi,́ nedávno mu na doporučeni ́veterináře nakoupili kloubní výživu.  

Převzaté feny jsou také v dobré výživové kondici, jedná se o 2 křiž́enky německého ovčáka, mámu 

a dceru, a 1 křiž́enku rotvajlera Báru, kterou ziśkali po zemřelém majiteli. Barunka je už starší a 

je na tom nejhůře, protože má 6cm nádor na slezině, velký visićí nádor na stehně a několik 

menšićh po těle. K tomu všemu momentálně hárá, má zarudlé oči a těžce dýchá. M 

ajitelé z Mlýnské ulice sami dospěli k závěru, že nemaji ́dost prostředků na to se o feny kvalitně 

postarat, a proto se rozhodli je darovat. Navić zkusi ́ promluvit s ostatniḿi obyvateli Mlýnské 

ohledně kastrace dalšićh fen. 
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Jsme jim za toto rozumné rozhodnutí velmi vděčni. Jednání s nimi bylo velmi 

přij́emné a vstřićné. Všechny fenečky se vykoupali a podstoupili veterinární ošetření, následné 

kastrace a Barunce byly odstraněny nádory. Všechny fenečky našly milující domovy.  

 

  

   

   

Ouška: Bez boje neodejdu 
Příběh kočičky Oušky byl velmi těžký a krásný zároveň.  

Ouška byla kočička, která se do útulku dostala z ulice. A své jméno Ouška dostala pro to, že jí 

chybělo jedno ouško. Místo něho měla na hlavě jen ránu. Mysleli jsme si, že to má z nějakého 
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zranění z ulice. Bohužel se po několika důkladnějších vyšetření ukázalo, že se jedná 

o velmi agresivní karcinom kůže – rakovinu.  

Na veterině nám radili utratit. A tak jsme se rozhodli najít Oušce někoho, kdo s ní stráví poslední 

den, kdo jí dá den plný lásky, péče. Kdo se celý den bude věnovat jenom jí. Přihlásilo se poměrně 

hodně lidí. A my vybrali Mirku. Mirka si na ten den vzala Oušku k sobě domů. A my mezitím ještě 

zkusili Oušku dostat na specializovanou onkologickou veterinární kliniku v Brně. Nechtěli jsme to 

vzdát Ouška byla plná života, plná lásky. Ona to ještě nevzdávala. A protože jsme věděli, že nemá 

bolesti, tak jsme zabojovali s ní.  

Jelo se do Brna, kde viděli naději, malou, ale byla tam. A tak se začalo s léčbou. Ouška se zlepšovala, 

rána se zavírala, zmenšovala. A Ouška si užívala krásného života s paní Mirkou. Bohužel po 

úžasných výsledcích a pokrocích, kdy už byla naplánovaná i slibná operace, přišel zlom a stav se 

začal horšit ze dne na den, z hodiny na hodinu. A v tu chvíli Ouška dala najevo, že boj skončil. A 

v náruči své Mirky jsme jí dali sbohem.  

Ouška nás inspirovala k nové edici, která vznikla až po její smrti. Nese název Bez boje neodejdu a 

vznikla na podporu všech, kteří se potýkají s nemocí – fyzickou či psychickou a kteří si ten život 

na tomhle světě musí vybojovat. Ouška díky boji prožila několik úžasných měsíců života, kterého 

nikdy předtím bohužel neměla možnost poznat. A my jsme za to moc vděční.  
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Barunka: fenečka, která přežila vlastní smrt  
Koncem července zazvonil o půlnoci telefon – sražená fenka v obci Hrob. A tak jsme poznali fenečku, 

kterou jsme pojmenovali Barunka.  

Řidičce se náhle ocitla pod koly aut a už nešlo nic dělat. Za pomoci státní a městské policie Košťany, 

se podařilo fenečku odchytit a dopravit do útulku pro další poskytnutí péče.  

Fenečka měla sedřenou kůži na noze, což bylo bohužel to nejmenší. Srážka s autem ji přinesla 

rozlámanou pánev na 4 místech.  

Nejdřív byla fenka hodně vyděšená, nahromaděný stres vyjadřovala agresí. Když se trochu uklidnila a 

zjistila, že jí snažíme pouze pomoct, tak se z ní vyklubala extrémně hodná, trpělivá a oddaná 

pacientka. Krásně zvládla sono, rentgeny a krevní vyšetření. 

Dle vyšetření to vypadalo, že fenka v minulosti měla i štěňata.  

Operace byůa velmi komplikovaná a velmi drahá.  

Bohužel první operace nedopadla dobře, a tak se musela udělat reoperace. 

Barunka našla úžasný domov – doživotní dočasnou péči, ve které se dala do kupy, zrehabilitovala, 

vyléčila se, našla lásku a žije život, jaký nejspíš nezažila. 

Nikdo jí nehledal, nikomu nechyběla. Teď má milující rodinu, a i když jí autonehoda způsobila velké 

bolesti a trápení, tak díky ní žije teď už krásný život.  

Děkujeme řidičce, které nebyla Barunka lhostejná, poskytla ji první pomoc, a i když za nehodu 

nemohla, tak na její péči přispěla 5500 Kč. Děkujeme za takové lidi kolem nás. 
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Andělka: nadpřirozená kočička, co prošla peklem 
Andělka je jako padlý anděl z nebe, který přežil vlastní smrt a má na zemi ještě své poslání.  

se z místa, kde nic není, nikdo nežije. Jako by přišla odnikud. Nikdy jsme nezjistili, co se jí stalo, jak 

k těmto hrůzným zranění přišla. Srazilo jí auto? Napadlo jí nějaké zvíře? 

Andělka měla vypadlé oko, 2x zlomenou horní čelist, 1x zlomeninu dolní čelisti, ulomený čelistní 

kloub, oteklou celou hlavu, zahleněné dutiny. 

I přes obrovské bolesti, které musela mít, dávala všem kolem sebe najevo vděčnost. Vrněla a chovala 

se, jako kdyby říkala. Jsem ráda, že jsem s vámi, vy mi pomůžete, nebojte bude dobře.  
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Podstoupila několik operací, naučila se přijímat mixovanou potravu injekcí přímo do 

pusy, naučila se si nechat odstranit hleny a kapat oko.  

Často jsme přemýšleli, zda jí je na zemi dobře, zda jí život závislý na druhých stačí a ona nás každý 

den přesvědčovala, že chce moc žít, a že je šťastná.  

Jedná se o jednu z nejspokojenějších kočiček, které jsme kdy poznali. A jsme šťastní za její boj a za 

lásku, kterou všem okolo sebe rozdává.  

Andělce se bohužel velmi těžko hledá domov, protože je nutno se o ní několikrát denně postarat, 

nakrmit jí. Proto má v útulku VIP místo přímo v útulkové kanceláři, kde ještě s jednou kočičkou děla 

společnost hlavní ošetřovatelce.  

  

 

 

 

Statistiky 

Statistika psů 
 

Celkově jsme za rok 2021 přijali do péče 226 psů, což je o více jak 25 % víc než v předchozím roce. 

Z toho více jak polovinu psů (116) jsme přijali od obcí na základě smluv o poskytování služeb útulku 

pro toulavá a opuštěná zvířata. Z 226 přijatých psů se 43 z nich podařilo dohledat původního majitele 

a byli vráceni. Procento navrácení psů původním majitelům se oproti roku 2020 nezměnilo, stále je 

to 19 % z celkového počtu přijatých psů. Téměř jedna pětina, je stále dost nízké číslo, a to 

především proto, že většina nalezených psů není nijak označena (pokud mají mikročipem, tak často 

není registrován a pes není označen ani známkou či telefonním číslem). Část nalezených psů jevila 
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známky zanedbání či týrání, někteří byli zranění. 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, které následně zaregistrují a zároveň obojky či známkami 

s platnými kontaktními údaji. 

Třicet procent, téměř třetina, psů byla přijata od majitele na základě smlouvy o odložení zvířete. 

Minulý rok bylo odložených psů majitelem méně o 6 % z celkového počtu přijatých psů. V roce 2021 

bylo odloženo 68 psů majitelem, v roce 2020 bylo těchto psů 43. Naopak se snížil počet psů přijatých 

od jiných právnických osob (útulků). Letos (2021) bylo těchto psů 17, což je 7,5 % z celkového počtu 

přijatých psů. V roce 2020 to bylo celkem 25 psů (14 % z celkového počtu přijatých psů).   

Bez totožnosti původu jsme od cizích lidí – záchranářů jsme přijali 25 psů, což je poměrně vysoké 

číslo. Z celkového počtu přijatých psů za rok 2021 se jedná o 11 %. Na takto přijaté psy nemá útulek 

žádné nároky na příspěvek na jejich péči. Přijatých psů bez příspěvku na jejich péči a rehabilitaci je 

však ve skutečnosti mnohem více. Bez příspěvku jsou v rámci záchrany přijati i někteří psi, kteří jsou 

odloženi majiteli. 

Pozitivní informací je, že žádný pes nebyl po přijetí ztracen.  

Smutným statistickým údajem je poměrně vysoké číslo uhynulých psů. Konkrétně se jedná o 15 psů, 

6 %. Na žádného z nich nikdy nezapomeneme a děkujeme dočasným pečovatelům, díky kterým mohli 

pejskové strávit poslední dny života milovaní a v domácím prostředí.  

Do adoptivních rodin se podařilo umístit 145 psů, 3 se dostali do dlouhodobé dočasné péče a 5 psů je 

v doživotní dočasné péči.  

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.  

Bohužel jsme se museli rozloučit i s 29 psy, kteří zemřeli. Většina z nich zemřela milována ve svém 

novém domově. 

STATISTIKA PSŮ ZA ROK 2021 POČET 

P
Ř

ÍJ
EM

 

PŘIJATÍ PSI Z OBCE 116 

ODLOŽENÍ PSI MAJITELEM 68 

PŘIJATÍ PSI Z JINÉHO ZAŘÍZENÍ 
(ÚTULEK, PRÁVNICKÁ OSOBA) 

17 

PŘIJATÍ PSI BEZ TOTOŽNOSTI 
PŮVODU - OD CIZÍCH LIDÍ - 
ZACHRÁNCŮ 

25 

PŘIJATÍ PSI CELKEM 226 

O
D

C
H

O
D

 

PSI VRÁCENI PŮVODNÍMU MAJITELI 43 

ZTRACENÍ PSI 0 

UHYNULÍ PSI 29 

ADOPTOVANÍ PSI 145 

PSI V DOČASNÉ PÉČI 3 

PSI V DOŽIVOTNÍ DOČASNÉ PÉČI 5 
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Statistika koček 
 

Za rok 2021 jsme celkem přijali do péče 147 koček, což je o 23 více než v roce předešlém.  Z toho 85 

% koček k nám bylo odloženo obcemi jakožto ztracené či toulavé, přičemž dohledat původního 

majitele a vrátit mu zvíře se podařilo pouze v 6 případech.   

17 koček, což je 13 %, bylo do útulku odloženo majiteli. 1 kočka byla přijata z jiného zařízení či 

právnických osob. 3 kočky byly přijato v rámci záchrany bez totožnosti původu od cizích lidí – 

záchranářů bez nároku jakékoliv podpory obce či majitele. 

Došlo k úhynu celkem 27 koček. 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. 

V roce 2021 našlo adoptivní rodinu 103 koček, z čehož máme obrovskou radost. Teplo domova již 

znají i 4 kočičky v dočasné péči a 2 v doživotní dočasné péči.  

 

STATISTIKA KOČEK ZA ROK 2021 POČET 

P
Ř

ÍJ
EM

 

PŘIJATÉ KOČKY Z OBCE 126 

ODLOŽENÉ KOČKY MAJITELEM 17 

PŘIJATÉ KOČKY Z JINÉHO ZAŘÍZENÍ 
(ÚTULEK, PRÁVNICKÁ OSOBA) 

1 

PŘIJATÉ KOČKY BEZ TOTOŽNOSTI 
PŮVODU - OD CIZÍCH LIDÍ - 
ZACHRÁNCŮ 

3 

PŘIJATÉ KOČKY CELKEM 147 

O
D

C
H

O
D

 

KOČKY VRÁCENÉ PŮVODNÍMU 
MAJITELI 

6 

ZTRACENÉ KOČKY 0 

UHYNULÉ KOČKY 27 

ADOPTOVANÉ KOČKY 103 

KOČKY V DOČASNÉ PÉČI 4 

KOČKY V DOŽIVOTNÍ DOČASNÉ PÉČI 2 

 

 

Statistika ostatních zvířat 
 

Ačkoliv se AniDef prezentuje hlavně jako psí a kočičí útulek, pomoc se neodmítá žádnému zvířeti. A 

tak vedle psů a koček se do útulku v roce 2020 dostala 2 telata, 1 fretka, 2 králíci, 3 morčata a 1 

holub.  A jinak tomu nebylo ani v roce 2021. Telátka Jasmínka s Oliverem, která se do útulku dostala 

v roce 2020 v útulku nalezla domov a louku vedle a pod útulkem obývala i celý rok 2021. Do útulku se 

v roce 2021 dostala lasička, která bohužel svým zraněním podlehla a nepodařilo se ji zachránit. 
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Pomoci se však podařilo králíčkovi Chrupkovi, který se našel odložen v kleci u popelnic. 

Dále také andulce Andy a leguánu Dracovi. Všichni našli nové domovy, kde si spokojeně žijí. Celkem 

se tedy jedná o 4 zvířata a všechna byla přijata od obce.  

 

STATISTIKA OSTATNÍCH ZVÍŘAT (OZ) ZA 
ROK 2021 

POČET 

P
Ř

ÍJ
EM

 

PŘIJATÁ OZ Z OBCE 4 

ODLOŽENÁ OZ MAJITELEM 0 

PŘIJATÁ OZ Z JINÉHO ZAŘÍZENÍ 
(ÚTULEK, PRÁVNICKÁ OSOBA) 

0 

PŘIJATÁ OZ BEZ TOTOŽNOSTI 
PŮVODU - OD CIZÍCH LIDÍ - 
ZACHRÁNCŮ 

0 

PŘIJATÁ OZ CELKEM 4 

O
D

C
H

O
D

 

OZ VRÁCENÁ PŮVODNÍMU MAJITELI 0 

ZTRACENÁ OZ 0 

UHYNULÁ OZ 1 

ADOPTOVANÁ OZ 3 

OZ V DOČASNÉ PÉČI 0 

OZ V DOŽIVOTNÍ DOČASNÉ PÉČI 0 

 

Statistika všech přijatých zvířat 
 

Největší podíl v celkovém počtu zastávají psi se 59 %, o necelou polovinu méně pak mají 

kočky s 35 %. Ostatní zvířata pak tvoří zbylá 3 %.  

 

226

147

4

Přijatá zvířata v roce 2021
přijatí psi celkem

přijaté kočky celkem



 

26 
 

 

Statistiku počtu přijatých zvířat a následné úspěšnosti adopce v roce 2020 a v roce 2021 

ovlivnila pandemická opatření vyhlášená kvůli Covidu-19. Oproti roku 2019 se v roce 2020 a 

2021 přijalo zvířat méně. Během lockdownů se objevoval fenomén poloprázdných útulků, 

v době rozvolňování pak přicházely vlny vyšších příjmů zvířat, i tak ale zůstal rok 2019 rokem, 

kdy jsme do útulku AniDef přijali nejvíce zvířat. 

 

Hospodaření 
Náklady 

Náklady za rok 2021 byly vysoké. Celkem se jednalo o 6 168 000 Kč. Podíváme-li se však na 

počet zachráněných zvířátek, rekonstrukce a nové vybavení tak se není čemu divit.  

 

NÁKLADY Kč 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 4 367 000 

Změny stavu zásob vlastní činností a 
aktivace  
Osobní náklady 1 540 000 

Daně a poplatky 3 000 

Ostatní náklady 141 000 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek 95 000 

Poskytnuté příspěvky  
Daň z příjmů 22 000 

Náklady celkem 6 168 000 
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Výnosy 

V roce 2021 se výnosy vyšplhaly na 7 759 000. Největší část, 55 %, z výnosů tvoří přijaté 
příspěvky. Něco málo přes 40 % pak tvoří tržby za vlastní výkony a za zboží. Nejmenší podíl na 
výnosech pak nese kategorie provozní dotace, kde se výše této kategorie nedostaneme ani na 
2 %. 

VÝNOSY Kč 

Provozní dotace 120 000 

Přijaté příspěvky 4 237 000 

Tržby za vlastní výkony a za zboží  3 126 000 

Ostatní výnosy 276 000 

Tržby z projede majetku   

Výnosy celkem  7 759 000 

 

Výsledek hospodaření 

Pokud mezi sebou porovnáme celkové sumy nákladů a výnosů po zdanění, tak získáme 
výsledek hospodaření ve výši 1 591 000 Kč. Veškerý peníze jsou reinvestované do ochrany a 
záchrany zvířat. 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 613 000  

Výsledek hospodaření po zdanění 1 591 000  
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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 všem našim podporovatelům a sponzorům. 
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Závěr 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem příznivcům, venčitelům, podporovatelům, andělům, 

sponzorům a dobrovolníkům. Jsme vděční za pomoc všem, kteří se jakkoliv zapojili do 

pomoci zvířatům v nouzi. Speciální díky patří také virtuálním páníčkům, kteří pravidelně 

přispívají na život těm zvířatům, kteří zůstávají do konce života v naší péči jako například Max 

nebo Ben, a také všem andělům AniDef, kteří každý měsíc posílají peníze a tím nám pomáhají 

pomáhat a zachraňovat. Velmi si vážíme Vaší podpory, víme, že bez Vás bychom nikdy nebyli 

tam, kde jsme dnes.   

 


