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Náš spolek prošel druhým rokem své existence. Bylo to náročné období, 
objevilo se onemocnění COVID-19, které mělo dopad i na nás. Nemohli jsme 

využívat pomoci dobrovolníků, bylo nutné zrušit plánované akce, klesala finanční 
i materiální podpora našich příznivců. Ale zvládli jsme to, mnoho nás to naučilo, 
v mnohém nás to posunulo.

Děkujeme všem, kdo nás podporují.

aneta Marková
předsedkyně Šťastný Zvěřinec, z.s.
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Stále hledáme nové sídlo pro azyl, 
s větším pozemkem a lepším 

zázemím pro zvířata. 

Selátko Edgar, jedno z posledních 
přijatých zvířat roku 2019, je tak 
maličké, že bydlí s námi v domě 
a koncem ledna jsme jej poprvé 
pustili do velkého výběhu mezi 
ostatní zvířata. U Edgara se také 
objevila silná reakce na vakcínu 
a musel podstoupit další léčbu. 

Poslední loňský přírůstek, venku 
odchycenou potkanku Střelenku, 
se úspěšně podařilo začlenit mezi 
ostatní potkánky. Prvním letošním 
příjmem byla koncem ledna dvouletá 
potkanka Emily, která přišla strávit 
důchod mezi Zvěřincové potkánky, 
protože majitelce zůstala jako 
poslední, a ta ji nechtěla trápit 
samotou. 

Financovali jsme kastraci kočky 
Boženky, které se ujala naše 
sousedka poté, co nám toto kotě 
někdo hodil na dvůr. 

Bylo také nutné doplnit 
zásoby sena, zakoupili jsme 

5 velkých balíků. 

Koncem ledna 
zemřela potkanka 
Sibyla přesně pět 
týdnů po odchodu 
své sestry, se 
kterou měla velmi 
silný vztah. 
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Únor
a následkem toho i křivé nožky. 
Pojmenovali jsme ho Hynek. 

Sele Edgar absolvovalo kastraci, vše 
proběhlo bez problémů. Také jsme 
jej seznámili s dospělým prasetem 
Waldou. Seznamka proběhla bez 
potíží, plánujeme jim proto nové 
společné bydlení. 

Začátkem února jsme svépomocí 
postavili nový přístřešek pro 

ovce a kozy a zakoupili jsme další 
domeček pro kozy. 

Do dočasné péče jsme přijali 
samečka morčete, který byl 
nevhodným dárkem pro starou paní. 
Měl extrémně přerostlé drápky, 

Šťastný Zvěřinec z. s.
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Morčeti Hynkovi jsme dali do 
pořádku drápky i zkřivené 

nožky a našli jsme mu nový domov, 
kam odjel začátkem měsíce.

Přijali jsme dva africké ježky, 
samečka a samičku, z velmi 
špatných podmínek. Každý z nich 
žil na 30 cm prostoru, byla jim 
podávána zcela nevhodná strava, 
oba měli přerostlé drápky, samička 
má již na první pohled rozsáhlý 
kožní problém. Dostali jména 
agáta a vendelín.

Plánovaná návštěva veteriny 
s ježčicí agátou kvůli kožnímu 
problému se změnila v nečekané 
drama, agáta totiž těsně před 
cestou začala silně krvácet, později 
se ukázalo, že byla březí a došlo 
k potratu. Agáta se po potratu naštěstí 
rychle zotavila, příčinu její strupaté 
kůže se však navzdory mnoha 
vyšetřením nepodařilo odhalit.

Do dočasné péče jsme přijali dvě 
kuřátka, která již měla přislíbený 
nový domov.

Oslavili jsme také dva roky od 
záchrany naší králičí samičky Slávky, 
která měla být snědena.

Koncem března jsme našli velmi 
malé mládě divokého potkana 

neschopné samostatného přežití. 
Dostal jméno Jindra a odchovali jsme 
jej.

Také jsme rozšířili výběh pro kozy 
a ovce.

Potkanka Emily onemocněla 
zánětem ucha, absolvovali jsme s ní 
veterinární vyšetření, byla zahájena 
léčba ATB. 
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Stav potkanky Emily se zlepšil, jen 
rovnovážné centrum zůstalo po 

zánětu trvale poškozeno. Kvalitu 
jejího života to nijak nesnížilo, 
jen hlava zůstala nakloněná 
lehce na stranu.

Pomohli jsme s hledáním 
domova pro hendikepovanou 
ovečku a samičku králíka. 

Svépomocí jsme začali 
realizovat plánované nové 
chlívky včetně většího výběhu 
pro prasata Waldu a Edgara.

Zakoupili jsme materiál na 
dokončení prasečího příbytku a nové 
střechy u slepic a králíků.

Do trvalé péče byly přijaty dvě 
„vysloužilé“ slepice, které měly být 
zabity z důvodu poklesu snášky vajec.

Oslavili jsme mezinárodní den 
tzv. laboratorních zvířat, která jsou 
také součástí stálého obyvatelstva 
Zvěřince.

Zemřela slepice Malvína, která 
do Zvěřince byla přijata v září, aby 
neposloužila jako krmení prasatům. 
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Prasata Walda s Edou absolvovali 
pravidelnou veterinární údržbu: 

očkování, odčervení, úpravu spárků 
a v případě Waldy ještě zkrácení 
zubů.

Také jsme vykonali velký 
veterinární výjezd: prohlídky 
a očkování čtyř králíků, Slávka byla 
uznána za vyléčenou z ušního svrabu, 
u potkana adama bylo objeveno 
onemocnění srdce a nasazena 
medikace.

Beran ovečkin si pohmoždil nohu, 
vše se podařilo vyléčit každodenními 
injekcemi. 

Pro rychle rostoucí nádor 
v dutině břišní jsme po konzultaci 

KvĚTEn

s veterinárním lékařem přistoupili 
k eutanazii potkaní samičky reti.

Na tolik typické nádory a záněty 
vejcovodu zemřela jedna ze slepic 
zachráněných z odpadní jímky. 
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čErvEn
Spustili jsme dobročinnou 

uměleckou akci pro Zvěřinec, 
do které věnovalo svá díla více 
než 40 umělců z různých odvětví. 
Výtěžek činil 45 104 Kč, za něž jsme 
zakoupili 90 kusů speciálních rohoží 
ke zpevnění terénu ve výbězích.

Díky dárcům jsme zakoupili 
slepičkám nášlapné krmítko 
se zásobníkem, kozám, ovcím 

a prasátkům drbací 
kartáče.

Přijali jsme 
potkanku 
Šmáju, která 
zůstala 
majitelce jako 
poslední. Aby 

nestrádala 
samotou, 

začlenila se do 
potkaní komunity. 

Přibyla také králičí 
samička Karlička, která měla 
být zabita. Absolvovala vstupní 
veterinární kolečko, při kterém byla 
zjištěna kokcidióza a zahájena léčba.

Pro naše králíky jsme nechali 
vyrobit prostorný patrový domek 
s výběhem.

Velkou událostí pro Zvěřinec 
byla návštěva starších dětí z místní 

mateřské a základní školy. Děti se 
seznámily se zvířaty i filozofií našeho 
azylu. Osvěta je nedílnou součástí 
naší práce.

Zúčastnili jsme se akce „veggie 
náplavka“, ze které jsme zvířatům 
přivezli 5 310 Kč.

Pomohli jsme také najít dočasnou 
péči pro 4 kočky v nouzi. 
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čErvEnEC

Šťastný Zvěřinec z. s.
výroční zpráva 2019

Navštívily nás mladší děti z místní 
školky. Přinesly zvířatům pamlsky, 

některá si pohladily a vyslechly si 
jejich životní příběhy. Některé děti 
se s námi podělily o své zážitky 
a zkušenosti se zvířaty.

Zakoupili jsme novou ubikaci 
pro ježky. Ježčí samička Bodluška 
onemocněla, vyšetření ukázalo 
nádorové onemocnění.

Stav potkana adámka se bohužel 
nelepšil, dostal další léky na 
nemocné srdce. Potkanka Šmája 
musela podstoupit korekci zubů, 
které jí začaly přerůstat. Bude muset 
již doživotně absolvovat jejich 
pravidelné zkracování v narkóze. 

Na dožití se k nám z adopce vrátila 
potkanka princezna.

Uskutečnili jsme jednodenní 
brigádu, na které dobrovolníci 
vyklidili seník a uskladnili do něj 
6 balíků právě dovezeného sena. 
Dále natřeli všechny dřevěné zvířecí 
příbytky a podařilo se nám položit 
i část rohoží do výběhu.

Pomohli jsme najít domov pro dvě 
králičí samičky, do trvalé péče jsme 
přijali dalšího králíka, dostal jméno 
Eliáš. Absolvoval vstupní veterinární 
prohlídku, která odhalila silné 
zamoření kokcidiemi, začali jsme 
proto ihned s léčbou. 



Na začátku měsíce proběhla 
brigáda. Dobrovolníci položili 

rohože a zpevnili tak větší část 
výběhů. Dále natřeli ohrady 
a domečky pro zvířata.

Opět jsme museli na veterinární 
ošetření s potkankou Šmájou. Bylo 
nutné opětovné zkrácení zoubků, 
zhoršil se její celkový stav, přidaly se 
kožní problémy. 

Koncem měsíce zemřela potkaní 
samička Bellinka v důsledku 
akutního respiračního onemocnění. 
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Září jsme zahájili velkou akcí – 
stříháním všech ovcí. 

Zakoupili jsme kvalitní plastový 
žlab prasatům a foliové 

pláty do vchodů 
chlívků pro kozy, 

ovce a  prasata.

Byli jsme 
pozváni do 
podcastu 
Srdeční 
záležitosti, 
kde jsme 
mohli 
posluchače 

blíže seznámit 
se Šťastným 

Zvěřincem 
a jeho fungováním.

Také jsme začali 
organizovat práce na výrobě 

kalendáře pro další rok.

Přijali jsme nalezenou slepici 
Věrušku s velmi nemocným okem, 
na němž měla veliký absces, bylo 
nutné ihned nasadit léčbu ATB 
a pravidelně jezdit na veterinární 
prohlídky.

Králík Eliáš se vyléčil z kokcidiózy. 
Stav slepice Věrušky byl vážný, 
hrozilo zasažení mozku infekcí ze 

zaníceného oka. To se naštěstí 
nepotvrdilo, jen zasažené oko zůstalo 
po vyléčení slepé.

Připravili jsme návrh na nová trička 
s prasátky a vše posunuli do procesu 
výroby.

Zakoupili jsme třetí domek pro 
králíky s výběhem a přijali slepičku, 
z níž se později vyklubal kohout. 
Dostal jméno Orol. 
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ŘíJEn

2. 10. je MEZinárOdníM dnEM 
hOspOdářských ZVířat. Na naší 
facebookové stránce jsme spustili 
osvětovou kampaň.

4.10.2020 jsme oslavili 2 roky 
fungování Šťastného Zvěřince 
a zároveň Mezinárodní den zvířat. 
Máme v péči celkem 40 zvířat.

V říjnu na veterinární ošetření 
jela potkanka Sněhulka, u které se 
objevil absces na čumáku, z důvodu 
vysokého věku se hůře hojí. Králík 
Eliáš absolvoval kastraci, zákrok 
proběhl bez komplikací. 

Firma Golemos s.r.o., provozovatel 
eshop-rychle.cz, nám darovala provoz 
našeho webu a eshopu zdarma. 
To pro nás znamená velkou úsporu 
a pomoc,

Na náš eshop jsme doplnili novinky 
– trička s prasátky, mýdla, svíčky, 
bižuterii a především kalendáře pro 
další rok.

Pomáhali jsme najít domov pro 
nalezené kočičí sourozence v dočasné 
péči a pro králíky.

Také zemřela potkaní samička 
Šmája v důsledku zhoršujícího se 
celkového zdravotního stavu. 



LISTopaD
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Na darujme.cz jsme vyhlásili dvě 
sbírky:
	 ·  na veterinární ošetření 

prasátek Waldy a Edy – úpravu 
spárků a zubů

	 ·  na koupi Multikáry, kterou jsme 
nutně potřebovali pro odvoz 
chlévské mrvy od našich zvířat. 

Zároveň jsme spustily dvě 
dlouhodobé kampaně na portále 
darujme.cz:
	 ·  Měsíční pade pro Zvěřinec – 

vycházeli jsme z předpokladu, 
že tak nízká částka pro velkou 
část našich fanoušků neznamená 
žádnou finanční zátěž, přičemž 
pro nás je při větším počtu dárců 
vítaným finančním přínosem.

	 ·  každý život je stejně cenný – 
v této kampani nabízíme dárcům 
možnost výběru druhu zvířete, 
na které by chtěli Šťastnému 
Zvěřinci přispět.

Nemocné srdce potkana adámka 
se zhoršilo a zemřela potkanka Emily.

22. 10. 2020 vyšel článek na 
serveru cnn prima news - prima 
mazlíček o ježčích množírnách. 
V něm jsme vysvětlovali pojem 
množíren, jak v nich zvířata žijí 
a jaká rizika přináší nákup ježka 
jako domácího mazlíčka právě od 
množitele. Ve Zvěřinci jsme se 
s ježky ze špatných podmínek potkali, 
proto víme, jaké jsou pro ježky 
důsledky nezodpovědného chovu. 

Šťastný Zvěřinec z. s.
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Od firmy ratura.cz jsme dostali 
balík krmení pro potkany, což pro 

nás bylo vítanou pomocí.  Zakoupili 
jsme také 6 balíků sena na zimu, 
spotřeba ovcí, koz a ostatních zvířat 
je poměrně velká.

Hledali jsme domov pro dva králíky, 
z nichž jeden odjel ještě v prosinci do 
nového domova. Potkan 

adámek zemřel na onemocnění 
srdce.

Skončila sbírka na nákup Multikáry, 
podařilo se nám vybrat celou částku, 
což pro nás znamenalo skutečně 
mnoho. Multikára nám ušetří mnoho 
práce a času a je pro nás skutečně 
nepostradatelným pomocníkem. 
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HoSpoDaŘEní za roK 2020

 příjmy celkem: 374 094,06 kč 
 HlAVNí čINNOST  
  (dary, benefiční koncert, výtěžky z akcí): 249 503,76 Kč

 HOSPODářSKá čINNOST  
  (e-shop, aukce, bazary): 124 590,30 Kč

 Výdaje celkem: 311 573,33 kč
 HlAVNí čINNOST  
  (krmivo, podestýlky, veterinární  

péče, budování zázemí pro zvířata  
a jeho údržba): 276 523,04 Kč

 HOSPODářSKá čINNOST  
  (tisk, výroba textilu, placek a dalších  

benefičních předmětů k prodeji,  
odesílání balíků): 35 050,29 Kč 

 Zisk celkem: 62 520,73 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.bywhitebellies.cz www.facebook.com/Behproutulky

www.zoovet.cz

www.ratura.cz
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poDĚKování

https://www.eshop-rychle.cz/
http://veterina-luzec.guffoo.cz/
https://www.facebook.com/Behproutulky
https://www.zoovet.cz/

