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Rok 2019 byl prvním celým rokem 
oficiálního fungování azylu  

Šťastný zvěřinec z. s. I tato výroční 
zpráva je tedy naše první a pevně 
věříme, že první z mnoha.

Jsme rodinný azyl se zaměřením 
na hospodářská a laboratorní 
zvířata, která se z různých důvodů 
ocitla v nouzi. Kozy, ovce, prasata, 
slepice, králíci, morčata, potkánci 
i afričtí ježci – ti všichni obývají náš 
malý kousek světa bezpečného pro 
vše živé. Respektujeme osobnost 
a individualitu každého jedince. Víme, 
že i to nejmenší stvoření má citlivou 
duši, proto všichni naši svěřenci 
dostávají stejnou lásku a péči bez 
ohledu na velikost, počet končetin či 
pokrývku těla.

Snažíme se také o osvětu 
v problematice velkochovů, 

laboratorních pokusů na zvířatech  
či jejich využívání pro zábavu.

Situace se pro zvířata příliš 
nelepší, změny jsou velmi pomalé, 
ale my rozhodně nevěšíme hlavu 
a pokračujeme dál v pomoci 
potřebným a budování bezpečného 
útočiště pro všechny obyvatele 
Zvěřince, současné i budoucí.

Pojďte se s námi ohlédnout za 
uplynulým kalendářním rokem, 
připomenout si zásadní momenty 
a vše, co jsme s vaší pomocí vykonali 
pro zvířata (nejen) v naší péči. 

Nedílnou součástí je též přehled 
příjmů a výdajů (strana 18).

aneta Marková
předsedkyně Šťastný Zvěřinec, z.s.
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Jako v několika předchozích letech, 
i tentokrát jsme začali nový rok 

s velkým přáním – přestěhovat se do 
větších a pro azyl vhodnějších prostor. 

Na počátku ledna jsme uzavřeli 
velké potkaní dobrodružství z roku 
předchozího, kdy jsme několik týdnů 
odchytávali vyhozené potkany 
v centru Hradce Králové. Za pomoci 
dobrovolníků a odchytových sklopců 
jsme zachránili dva samečky 
a pět samiček. Všichni u nás prošli 
karanténou, a následně jsme jim našli 

nové domovy. Jedna potkaní slečna 
už byla březí, porodila a odchovala 
u nás svá dvě mláďata. Právě ona 
a její dcera si tu počkaly na skvělý 
nový domov až do dalšího roku.

Do nového domova odjel také 
další potkaní zachráněnec z roku 
předchozího, pan Milijus, který přijel 
zanedbaný a plný parazitů. Dali jsme 
ho do pořádku a vypravili do Prahy, 
kde na něj už čekala parta kamarádů. 

zimní měsíce přinášejí tradičně víc 
marodů:

❍  Stav slepice Josefky se opět 
zhoršil, přestěhovali jsme ji proto 
do domu, kde už s námi zůstane. 

❍  V druhé půlce ledna onemocněl 
také psí senior Morty. Kvůli 
opakovaně vysokým jaterním 
hodnotám jsme pojali 
podezření na Cushingův 
syndrom, po konzultaci 
s veterinárním lékařem byla 
nasazena speciální dieta. 

❍  Králičí dáma Blaženka 
začala svůj boj 
s mastitidou (akutní 
zánět mléčné žlázy), 
nasadili jsme první 
antibiotika.  
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Únor
V únoru jsme uspořádali benefiční 

aukci tetování, do níž svými díly 
přispělo 12 skvělých tatérů ze všech 
koutů republiky. Výsledkem aukce 
bylo krásných 32 000 Kč pro Zvěřinec. 
Tato suma výrazně vylepšila útulkový 
rozpočet a otevřela nám nové 
možnosti. První zakoupenou věcí  
byl kachník pro naše kačery čuka 
a Geka.  

Šťastný Zvěřinec z. s.
výroční zpráva 2019



Velkou březnovou investicí byla 
zásoba sena, se kterou snad 

vystačíme do nové seče. Po dlouhém 
boji s Markovou nemocí zemřela 
slepice Josefínka.

Prasečímu fešákovi Waldemarovi 
začala těžká puberta a nezbytnou 
kastraci již nebylo možné dál 
odkládat. Zákrok zvládl na výbornou.

Několik druhů antibiotik ani dalších 
léků bohužel nezlepšilo mastitidu 
králice Blaženky. Po dvou měsících 
tedy léčbu ukončujeme, jelikož jsme 
vyčerpali všechny konzervativní 
možnosti.

Poslední březnový den se konala 
brigáda, na které se především uklízel 
výběh po zimě a vyvezlo se několik 
valníků odpadu. 

Ochotný pan truhlář báječně upravil 
bývalý kurník na domeček s výběhem 

pro králici Slávku a morčata 
Morčuchy. Novou střechu dostal 
též domek králice Blaženky. 

Uprostřed brigádního dne přijel 
s velkou slávou nový obyvatel 
Zvěřince – beran, který musel 
opustit stávající domov, protože 
se pro svou velikost a mohutné 
rohy stal nebezpečným pro děti. 
U nás dostal jméno ovečkin.  
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Navzdory dietě se u psíka Mortyho 
jaterní hodnoty nezlepšily, 

absolvoval proto test na Cushingův 
syndrom. Test k naší velké radosti 
vyšel negativní.

Slepice alenka onemocněla, 
záněty vejcovodů bohužel trápí 
většinu slepic zachráněných 
z velkochovů. Zahájili jsme léčbu 
antibiotiky, protizánětlivými léky 
a vitamíny.

24. 4. 2019 slavíme světový 
den laboratorních zvířat. Mnoho 
obyvatel našeho azylu tvoří právě tzv. 
laboratorní zvířata. Potkani, králíci 
i morčata, ti všichni jsou zneužíváni 
ke krutým a bolestivým pokusům. 

Těch nemnoho šťastných u nás 
prožije své životy v lásce a bezpečí. 
Králičí samičky Boženka, Blaženka 
a Slávka. Morče Morčucha 
zachráněné od množitele (toho 
času březí) a v neposlední řadě 
desítky potkanů, kteří strávili 
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spokojené životy přímo u nás nebo 
v milujících domovech, jež jsme jim 
zprostředkovali. 

Jedinou možností, jak tento 
světový den oslavit, je přestat 
se podílet na používání zvířat 
v laboratořích. Nepoužívat testovanou 
kosmetiku, drogerii a další produkty. 
Nepodporovat nesmyslné výzkumy 
a výukové formy zneužívající zvířata, 
stejně jako používání zvířat čistě pro 
zábavu.  



První květnový den jsme strávili na 
Veggie Náplavce v Praze s naším 

stánkem a domů jsme přivezli 
krásných 8 474 Kč.

Každoroční stříhání ovčí vlny se 
letos, díky bezohlednému střihači, 
stalo natolik traumatizujícím 
zážitkem, že jsme se rozhodli naučit 
se ovce stříhat sami.

Stav slepice alenky 
se zlepšil, pomalu 

vysazujeme léky.

Všechny 
kozy a ovce 
absolvovaly 
jarní očkování 
a odčervení.

Mastitida 
králice Blaženky 

se zhoršila. 
Protože jsme vyčerpali 

všechny konzervativní možnosti léčby, 
zbyla nám už jen jediná – kastrace. 
Navzdory šetrné inhalační narkóze 
Blaženka operaci bohužel nezvládla 
a zemřela.

Novým obyvatelem Zvěřince se 
stal Vilém, králík zachráněný před 
pekáčem.

Další slepice zachráněná 
z velkochovu onemocněla. 

apolence antibiotika bohužel 
nezabrala a po několika dnech 
zemřela na zničené vejcovody.

Na konci května přijela až 
z dalekého Kyjova vysoce březí 
potkaní samička rozárka zachráněná 
z nevhodných podmínek. Dva dny 
po příjezdu porodila deset mláďat – 
4 samečky a 6 samiček.

Do dočasné péče jsme přijali také 
potkaního samečka jménem Tofu.

Už i poslední dvě slepice 
z chrudimského velkochovu, zuzanka 
a alenka, byly natolik vyčerpány 
intenzivní snáškou, že u obou propukl 
zánět vejcovodů. Navštívili jsme 
ptačího specialistu, který nasadil ještě 
silnější antibiotika.  
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Zdravotní stav obou slepic, zuzky 
i apolenky, se zlepšil.

Za bílého dne si pro pomoc přišel 
do Zvěřince ježek. Jeho přítomnost 
hlasitě oznámila slepice zuzanka, 
čímž mu zachránila život. Ukázalo 
se, že ježek byl pokousán psem, na 
zádech měl hluboké rány plné hnisu 
a červů. Zůstal u nás na léčení celý 
měsíc a po zhojení všech ran jsme ho 
vypustili zpět na svobodu.

Králík vilém podstoupil kastraci, 
aby mohl brzy žít se svou králičí 
kamarádkou Slávkou a morčaty 
Morčuchami.

Kačeří bratři čuk a Gek dospěli 
a začali být frustrovaní nedostatkem 
 prostoru, začali jsme jim proto 
hledat nový domov s vhodnějšími 
podmínkami.

Od Nadace na ochranu zvířat 
jsme dostali dar ve výši 10 000 Kč. 
Použijeme ho na nákup sena z nové 
seče.

Novými obyvateli Zvěřince se 
stali králíci alfréd a vilemína, kteří 
byli výhrou v tombole na 
zimním plese. 
Výherci je 
nedokázali 
zabít, půl 
roku o ně 
pečovali, 
nyní se 
však 
stěhují, 
proto 
hledali 
králíkům 
bezpečný 
domov, kde 
jim nebude 
hrozit násilná 
smrt a konzumace.

V druhé půli června jsme přijali 
5 slepic, které všímaví lidé zachránili 

z odpadní šachty, kde pomalu 
umíraly hlady mezi výkaly 
a mrtvými těly dalších mrtvých 
slepic.

23. 6. 2019 oslavil Mortýsek, 
jediný pejsek ve Zvěřinci, 
14. narozeniny!  
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Navzdory 
plné 

potkaní kapacitě jsme přijali dva 
potkaní stařečky v zoufalém 
stavu. Byli podvyživení s těžkým 
zápalem plic, zahájili jsme 
intenzivní léčbu a bojujeme 
o jejich životy.

Do různých koutů republiky 
se v průběhu měsíce rozjely 
všechny děti potkaní matky 
rozárky a nakonec i samotná 
rozárka, která se spolu se svou 
dcerou vydala až do Brna.

Přejeme dlouhý a šťastný život 
všem!

Stav slepice alenky se opět zhoršil, 
přistoupili jsme tedy k poslední 
možnosti, kterou je operace u ptačí 
specialistky. Srůsty, nádory, sraženiny 
a tekutina vyplňovaly celou břišní 
dutinu, vzájemně prorostlé orgány 
nebylo možné oddělit. Proto jsme 
se rozhodli alenku z narkózy již 
neprobudit.

Králík vilém se dočkal stěhování ke 
Slávce a Morčuchám, bez nejmenší 
komplikace vytvořili harmonickou 
pětici.  
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Nečekaně nás opustil světlejší 
z dvojice potkaních staroušků. 

Akutní zápal plic se nám podařilo 
dostat pod kontrolu, zradilo ho však 
srdíčko, odešel ve spánku.

Pro pomoc si k nám přišlo mládě 
hrdličky, našli jsme ho ležet na slunci 
přímo před vchodovými dveřmi. Po 
základním ošetření jsme zjistili, že 
má zlomené křídlo, proto jsme ho 
předali do péče povolanějším, a sice 
Záchranné stanici pro volně žijící 
živočichy JARO Jaroměř.

Díky dárcům jsme zakoupili 
kvalitní nůžky na vlnu, 
ovečky si budeme 
odteď stříhat sami, 
ohleduplně 
a opatrně.

Připojili jsme 
se k boji proti 
klecovým 
chovům zvířat, 
všichni lidští 
členové 
Zvěřince 
podepsali 
petici za jejich 
zákaz.

V půlce 
srpna přišla 
zkontrolovat 

Státní veterinární správa, jak 
dodržujeme ve Zvěřinci welfare.

Po několikadenní náročné 
komunikaci o potkanech, kteří 

se nekontrolovaně množí v sociálně 
slabší rodině, jsme vyrazili směr 
Brandýs nad Labem zachránit 
neznámý počet potkanů. Mezi 
chovatele a příznivce potkanů se tato 
kauza zapsala jako „Akce Zápy“. 
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Z otřesných podmínek údajného 
neoficiálního útulku jsme vysvobodili 
tři samečky, šest samiček a jednu 
potkaní matku s třinácti ještě 
slepými mláďátky. Většina samiček 
byla viditelně březích, dvě měly 
(nejspíš) ukousané ocásky. Potkani 
byli šílení strachy, škrábali, kousali 
a vyskakovali z přepravek. Většinu 
z nich jsme ještě týž den umístili 
u čtyř spolehlivých dočaskářek, 
schopných odchovat případné potkaní 
novorozence. Domů do Zvěřince 

s námi jela potkaní matka 
s třinácti mladými, 

která jsme 
vyhrabávali 

z močí 
prosáklé 
podestýlky. 
Po karanténě 
a potvrzení 
či vyvrácení 
březosti 
samiček, 

budou 
potkánci 

nabídnuti 
k adopci. Březí 

potkaní slečny porodí 
a odchovají své mladé 

u dočaskářek, poté budou i ony 
s dětmi nabídnuty k adopci. 

Také jsme nalezli holuba hřivnáče 

se zlomeným zobáčkem. Zranění 
je viditelně starší, holub je kvůli 
němu podvyživený, kontaktujeme 
Záchrannou stanici pro volně žijící 
živočichy JARO Jaroměř a předáváme 
hřivnáče do jejich péče.

Jednoho srpnového dne se nám na 
zahradě objevilo kotě. Příliš malé, aby 
přišlo samo, silně začervené a hlasitě 
plačící. Zvěřinec není kočičí útulek, 
nejsme na to zařízeni, a především 
psí senior Morty je proti kočkám 
naladěn velmi ostře. Kotě jsme 
ubytovali nouzově v seníku, odčervili, 
nakrmili a za dva dny našlo trvalý 
domov u naší sousedky, které jsme 
přislíbili uhradit ve vhodném věku 
kastraci.  
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Dostali jsme info o slepici, která 
zůstala jako poslední u staré paní, 

nikdo ji nekrmí a má být hozena 
prasatům k roztrhání. Neváhali 

jsme ani chvíli a jeli ji 
zachránit. Ve Zvěřinci 

dostala jméno 
Malvína.

8. 9. 2019 
jsme se 
zvěřincovým 
stánkem 
vyrazili do 
Prahy na 
další Veggie 
Náplavku. 

Zvěřinec zde 
utržil skvělých 

6 878 Kč.

Na poslední cestu 
jsme vyprovodili potkaní 

babičku plešulku v úctyhodném 
věku téměř tří let.

Opustila nás také slepičí kamarádka 
zuzanka, poslední mohykánka 
z chrudimského klecového chovu. 
Jako většina slepic z velkochovů  
i zuzanka zemřela na zničené 
vejcovody.

Na silnici jsme nalezli kosa se 
zřejmě zlomeným ocáskem. Poskytli 
jsme mu základní ošetření a následně 

jej předali do péče Záchranné stanici 
pro volně žijící živočichy JARO 
Jaroměř.

Na konci září jsme rozšířili druhovou 
rozmanitost obyvatel Zvěřince 
záchranou téměř tříleté samičky ježka 
bělobřichého. Je velice plachá, má 
několik zdeformovaných prstíků, je 
téměř jisté, že pochází z množírny. 
Vzhledem k věku předpokládáme, 
že byla již neplodná, a tak se stala 
nežádoucí. Pokusíme se jí vynahradit 
nelehký život a dopřejeme jí klidný 
důchod ve Zvěřinci. Dostala jméno 
Bodluška.  
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2. 10. 2019 
slavíme mezinárodní den 
hospodářských zvířat. Označení 
hospodářská je pro nás synonymem 
nelidského a krutého zacházení 
s těmito zvířaty za jediným účelem – 
získat z jiných živých bytostí co nejvíc 
pro lidský prospěch. Tento brutální 
a zcela zbytečný koncept odmítáme 
podporovat. Většinu obyvatel našeho 
azylu tvoří právě tzv. užitková zvířata. 
Kozy jsou chovány pro mléko a maso, 
ovce pro maso, mléko a vlnu, králíci 
pro maso a kůži, slepice pro vejce 
a maso. Těch pár šťastných, kterým 
jsme mohli dát domov, už nikdy nikdo 
zneužívat nebude, miliony dalších 
však denně umírají zcela zbytečně.

4. 10. 2019 slavíme na počest 
Františka z Assisi mezinárodní 
den všech zvířat. František pečoval 
o zvířata opuštěná, nemocná či 
týraná a věříme, že je, stejně jako 
my, miloval všechna bez rozdílu. Moc 
si přejeme, aby už všichni lidé prozřeli 
a přestali vidět rozdíly tam, kde žádné 
nejsou. 

Novou členkou Zvěřince se tento 
den stala Maiky, cca roční samička 
ježka bělobřichého, která zůstala 
opuštěná po rozpadu rodiny svých 
majitelů. Několikrát se musela 
stěhovat, a protože jsou ježci citliví 
na změny, dost ji to poznamenalo. 
Zlobí se na celý svět a nemůžeme 
se jí divit. Stěhování do Zvěřince 
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bylo jejím posledním, Maiky zůstane 
trvale u nás. 

Od naší hořické dočasné 
pečovatelky přebíráme do péče 
potkaní matku Bellu z akce Zápy i se 
všemi potomky. 

12. 10. 2019 se konala první 
louskací brigáda. Náš ořešák se 
letos opět činil, na pomoc nám 
přišla tři děvčata. Vyloupané oříšky 
zabalíme po čtvrt kile a nabídneme 
k prodeji. Celý zisk půjde našim 
zvířecím svěřencům.

Velkou událostí října 
bylo také „zrození“ 
zvěřincového kalendáře 
na rok 2020.

Pouhé čtyři měsíce 
svobody si u nás užila 
slepičí obyvatelka 
Losůska, zachráněná 
z odpadní šachty. 
Zemřela náhle 
a nečekaně na vnitřní 
selhání. 

27. 10. 2019 se 
konala druhá louskací 
brigáda. Pomoci s ořechy 
nám tentokrát přijela 
čtveřice dobrovolníků z Prahy. 

Na konci října jsme spustili 

zvěřincový web včetně 
charitativního eshopu na adrese  
www.stastnyzverinec.cz.

Poslední říjnový den nás opustil 
potkan Křupi. Prožil u nás čtyři 
měsíce, během kterých jsme se mu 
snažili vynahradit krušný předchozí 
život.  
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Přijali jsme dva vyhublé potkaní 
samečky, kteří rok živořili 

v miniaturní klícce o suchých 
rohlících. Měli u nás mít jen přestupní 
stanici, ale nakonec zůstávají, dostali 
jména Adam a Myšík. 

Jelikož jsme 
nečekaně vyhráli 

facebookovou 
anketu o výtěžek 
z akce, vyrazili 
jsme 3. 11. 2019 
do Prahy 
na World 

Vegan Day. 
Na stánku jsme 

utržili 2 550 Kč, 
od organizátorů jsme 

obdrželi 10 400 Kč. O výhru jsme 
se rozdělili rovným dílem se 
spřáteleným azylem Kozí pelíšek. z. s., 
který nás do ankety nominoval. Za 
peníze jsme nechali vyrobit kozoovčí 
domeček, nové bydlení dostala také 
králičí dvojice Alfréd s Vilemínou. 

9. 11. 2019 uspořádala v Trutnově 
kapela Člověk v plísni první 
benefiční koncert pro Zvěřinec. 
Díky všem kapelám, které zahrály pro 
dobrou věc, jsme zvířátkům přivezli 
5 813 Kč ze vstupného a dalších 
3 378 Kč jsme utržili z prodeje na 
našem stánku. 

Zakoupili jsme prostorný box značky 
Ferplast pro ježčici Bodlušku. 

Také jsme se dozvěděli o koze, 
která je jen pár vesnic od nás 
uvázaná na řetězu u opuštěného 
domu. Její kozí kamarádka byla 
zabita a snědena, tato koza byla sice 
ušetřena, ale není pro ni krmení ani 
zázemí. Nemáme sice místa nazbyt, 
ale samozřejmě jsme ihned vyjeli 
do akce a malá kozí slečna dostala 
jméno Maruška. 

Po pětiměsíčním hledání převážíme 
kačery čuka a Geka do nového 
domova, kde je čeká veliká zahrada, 
dvě kachní kamarádky a na jaře 
i jezírko. Na cestu jsme jim přibalili 
i jejich bazén. 

Do dočasné péče jsme přijali dvojici 
potkanů z naprosto nevyhovujících 
podmínek, oba jsou parazitů a jeden 
má dokonce zraněnou tlapku 
z nevhodné ubikace.  
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8. 12. 2019 jsme se zúčastnili 
Veggie Vánoc v pražském Mánesu. 
Z prodeje na stánku a darů jsme do 
Zvěřince dovezli celých 8 120 Kč. 

Do dočasné péče jsme z Prahy 
přivezli také potkana a křečka, oba 
zachráněné z nevhodných podmínek. 
Čeká je nový domov u slečny, která 
už od nás adoptovala tři potkany 
z akce "Zápy". 

Milosrdnou eutanazií nás opustila 
potkanice Moratty, která dlouho 
bojovala s rakovinou. 

V půlce prosince jsme se vydali na 
dalekou cestu až za Brno zachránit 
život jednoho vepříka. Cestou jsme 
vyzvedli dvě slepice po zemřelé paní 
a přepravili je na Farmu Naděje. 
Domů jsme se vrátili s novým členem 
Zvěřince, malým prasátkem Edgarem, 
budoucím kamarádem pro čuníka 
Waldu. 

15. 12. 2019 vysílá ČT 
reportáž o Zvěřinci v pořadu  
Chcete mě?.

Posledním příjmem roku 2019 se 
stala venku nalezená a hodnými 
lidmi odchycená potkaní samička. 
Po fyzické stránce je v pořádku, 
psychicky ji však venkovní život 
poznamenal, je vyděšená a agresivní. 
Brzy je jasné, že pro svou povahu 
nebude vhodná k adopci, zůstane 
tedy nastálo u nás, pojmenovali jsme 
ji Střelenka. 

Předposlední den v roce proběhl 
ve znamení veterinární prevence, 
odčervení a očkování všech koz, ovcí 
i obou prasečích mladíků Waldemara 
a Edgara.  
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HoSpoDaŘEní za roK 2019

 Příjmy celkem: 227 948,40 Kč 
 HLAVNí ČINNOST  
  (dary, benefiční koncert, výtěžky z akcí): 104 575,40 Kč

 HOSPODářSKá ČINNOST  
  (e-shop, aukce, bazary): 123 373 Kč

 Výdaje celkem: 151 546,05 Kč
 HLAVNí ČINNOST  
  (krmivo, podestýlky, veterinární  

péče, budování zázemí pro zvířata  
a jeho údržba): 118 252,09 Kč

 HOSPODářSKá ČINNOST  
  (tisk, výroba textilu, placek a dalších  

benefičních předmětů k prodeji,  
odesílání balíků): 33 293,96 Kč 

 Zisk celkem: 76 402 Kč
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DĚKUJEME za poDporU vŠEM DoBrovoLníKŮM, 
parTnErŮM I DárCŮM! 

Zvláště děkujeme:

www.eshop-rychle.cz

www.veterina-luzec.guffoo.cz

www.ekosatna.cz

www.facebook.com/Behproutulky

www.zoovet.cz

www.ochranazvirat.cz
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www.stastnyzverinec.cz/podporte-nas

Sen o stěhování se nám v tomto 
roce sice nesplnil, zůstáváme  

i nadále na stejném místě, 
nezoufáme však a pomáháme 
zvířatům, jak jen nám omezené 
prostory dovolují. Do dalšího roku 
vstupujeme opět s více stálými 
zvířecími obyvateli a desítkám dalších 
jsme poskytli dočasnou péči  
či zprostředkovali nové domovy. 

Díky vašim darům a nákupům 
v aukcích a e–shopu jsme si letos 
dokázali vytvořit finanční rezervu, 
která je pro chod azylu nesmírně 
důležitá.

Moc děkujeme, pokud jste se 
rozhodli nás v našem úsilí podpořit. 
Ať přispíváte Zvěřinci finančně, 

materiálně nebo svými schopnostmi, 
všechny formy pomoci jsou stejně 
důležité a dohromady tvoří zatím sice 
malý, ale fungující ráj, pro více než 
30 zachráněných zvířat. 

V kontextu toho, kolik zvířat na 
celém světě trpí, se to zdá jako kapka 
v moři, to si však zvířata, která tu žijí, 
rozhodně nemyslí. Každý zachráněný 
život má obrovskou cenu. 

Podílejte se i vy na chodu 
Šťastného Zvěřince, azylu pro tzv. 
hospodářská a další zvířata. Staňte 
se ještě dnes naším pravidelným 
dárcem. Každá koruna se počítá!  

aneta Marková
předsedkyně Šťastný Zvěřinec, z.s.

SLovo pŘEDSEDKynĚ na závĚr:

20
Šťastný Zvěřinec z. s.
výroční zpráva 2019

závĚr

https://www.stastnyzverinec.cz/podporte-nas

