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Úvod: 
 
Rok 2021 byl pro nás emocionálně velice náročný - mnoho našich zvířat zemřelo, dále 
trval COVID-19. Často jsme bojovali o přežití celého azylu. Věříme, že další rok bude 
mnohem lepší. 
Děkujeme všem, kdo nás podporují. 
 
Aneta Marková 
Předsedkyně spolku Šťastný Zvěřinec z.s. 
 
 
 

Leden 
 
Hned zpočátku nového roku 
ježčí samička Bodluška 
onemocněla - odmítala 
krmení, objevila se 
hypotermie a krvácení. 
Bohužel zdravotním 
problémům podlehla. 
 
Provedli jsme také velkou 
rekonstrukci ježčího koutku. 
Regál byl vyroben na míru, 
dokoupili jsme velké duny, 
které jsou pro naše účely 
nejlepší. Jsou prostorné, 
plastové, omyvatelné a 
dezinfikovatelné.  
 
Mezi naše ježky přibyla nová 
samička Leontýnka. Původní 
majitelé ji zakoupili od 
množitele a po několika 
týdnech se rozhodli, že už ji 
nechtějí. Leontýnka prošla 
vstupní veterinární prohlídkou, 
byla shledána zdravá, čilá a 
velice brzy se asimilovala. 
 
Na konci ledna odjela do 
nového domova ježčice 
Leontýnka a na její místo 
nastoupila hned stará 
zanedbaná ježčice od mladé slečny, která se o ni už nechtěla starat. Byla nám předána s 
informací, že se jedná o ježka Fredyho, zjistili jsme však, že se jedná o samičku. 
 
 



 

Králíka Eliáše jsme přestěhovali do králičí dámské společnosti k Sazičce a Karličce. Před 
očkováním Sazičky jsme u veterinárního lékaře nechali udělat testy na kokcidiozu, které 
byly bohužel pozitivní, zahájili jsme tedy přeléčení u všech tří králíků. 
Všichni naši malí přežvýkavci prošli také pravidelným každoročním očkováním a 
odčervením.  

Únor 
 
2. února jsme slavili Mezinárodní den ježků, protože náš azyl je domovem mnoha těchto 
báječných tvorečků. Snažíme se o osvětu, aby byla veřejnost lépe informována o 
množírnách a také o tom, jaké potřeby tito mazlíčci mají. 

 
Propagovali jsme náš youtube 
kanál a udělali jsme anketu mezi 
našimi fanoušky, jaká témata by 
je zajímala do budoucna, jaká 
videa by u nás rádi viděli. Také 
jsme je požádali o zpětnou 
vazbu k již zveřejněným videím. 
 
Díky silným mrazům jsme 
museli denně ohřívat zvířatům 
vodu k napájení, protože ve 
žlabech jim stále zamrzala.  
 
Koza Maruška se začala klepat 
zimou, tak jsme oprášili kabátky 
kozla Matýska a hned jí bylo 
lépe. 
 
 
 
 

 
 
 

Březen 
 
V březnu zemřel potkan Myšík. Měl problémy 
se srdcem, postupně se zvyšovalo 
nechutenství, začal ztrácet na váze. 
 
Byl to právě rok, co jsme zachránili ježky 
Vendelína a Agátu z velice špatných 
podmínek. I přes následky, které si oba trvale 
nesli, se jim dařilo velice dobře a Vendelín byl 
naším nejaktivnějším ježkem, který byl 
nezřídka vzhůru i přes den. 
 



 

Dva z našich fanoušků ke 
svým narozeninám spustili 
narozeninové sbírky na 
portále Darujme.cz právě pro 
náš azyl. Celkový výtěžek 
činil 11 969 Kč, což pro nás 
bylo vítanou finanční injekcí.  
 
Také jsme přijali 3 přibližně 
roční potkaní samečky, které 
jejich původní majitelé už 
nechtěli. Byli hubení a 
zavšenkovaní, ale s tím jsme 
si rychle poradili a potkánci 
zahájili “rehabilitační kúru”. 
 
Nůžkama.cz nám pomohli s 
výbavou pro stříhání našich 
ovcí. Vyměnili nám nůžky za 
menší, které jsou pro nás 
praktičtější, nabrousili kleště 
na paznehty a poskytli nám 
mnoho cenných rad. Navrch 
jsme dostali praktický dárek, pouzdro na nůžky. 
 
 

Duben 

 
Na duben jsme pro naše 
fanoušky připravili fotografickou 
exkurzi po Šťastném Zvěřinci “Jak 
se bydlí ve Zvěřinci. Seznámili 
jsme je s příbytky našich zvířat, 
aby měli lepší představu o 
prostředí azylu. 
 
Potkan Rozinek po dohodě s 
veterinárním lékařem podstoupil 
kastraci. Důvodem byl agresivita 
a útoky na ostatní potkany. Po 
kastraci došlo ke zklidnění a bylo 
možné jej začlenit mezi ostatní 
potkany. 
 
Na eshop jsme naskladnili ručně 
pletené luxusní ponožky od jedné 
z našich příznivkyň.  
Také jsme dostali dárkový balíček 
od společnosti Ratura.cz, která 
nás dlouhodobě podporuje. 



 

 
 
Absolvovali jsme větší výjezd 
na veterinární ošetření se 
psem Mortýskem na kontrolu 
zubů, s potkanem Rozinkem 
na kontrolu jizvy po kastraci a 
ježčicí Agátou kvůli 
dlouhodobým kožním 
problémům. Nakonec u ní 
lékař rozhodl o provedení 
biopsie, aby bylo možné 
stanovit přesnou diagnozu a 
řešení těchto vleklých potíží. 
 
Také jsme provedli jarní 
"údržbu" všech králíků. Všem 
jsme ostříhali drápky a 
důkladně je prohlédli. Králíku 
Alfrédovi jsme našli na boku 
měkkou bouli, kterou jsme 
konzultovali s veterinární 
lékařkou. Jednalo se o 
neškodný tukový výrůstek. 
 

Květen 

 
Začátkem května zemřela potkaní samička Sněhulka. Dostala se k nám jako maličké 
mládě, které mělo sloužit jako potrava pro hada. Žila u nás téměř 3 roky. 
Zveřejnili jsme video k tématu handicapovaných zvířat, na němž jsme ukázali veřejnosti, 
jak spokojený život mohou vést zvířata, kterým chybí či mají dysfunkční část těla. 
Účinkujícími byly naše slepice Jednonožka a Šmajdulka. 
 
U ježka Vendelína se objevil neurologický problém, díky němuž mu ochrnula jedna zadní 
nožka. Byla nasazena léčba a začali 
jsme rehabilitovat. Bohužel jsme mu 
nedokázali pomoci a zemřel. 
Proběhlo pravidelné půlroční ošetření 
vepříků Waldy a Edy - zuby, paznehty a 
očkování. Na úhradu jsme spustili sbírku 
na portále Darujme.cz. 
 
Do eshopu jsme zařadili skleněné hrnky 
s vygravírovanými obyvateli Šťastného 
Zvěřince, které se rychle staly oblíbeným 
zbožím. 
 
Našli jsme vyčerpaného holuba 
neschopného letu, kterému jsme poskytli 



 

útočiště a krmivo. Byl okroužkovaný, takže jsme jeho nález ohlásili. Majitel se však 
nepřihlásil. 

Červen 

Kvůli chladnému počasí proběhlo stříhání 
ovcí a ošetřování kopýtek později než 
obvykle. Prvním ostříhaným byl beran 
Ovečkin. 
 
Zcela nečekaně zemřela králičí samička 
Karlička, s ničím se neléčila, zřejmě 
došlo k selhání srdce. Krátce na to 
zemřela i králičí samička Vilemína. To už 
bylo podezřelé, proto jsme ji odvezli na 
pitvu, abychom vyloučili infekční 
onemocnění mezi našimi králíky. 
 
Pomohli jsme hledat domov pro 11 
potkánků, kteří se narodili v dočasné péči 
a pro 4 koťata, která se narodila toulavé 
kočce v naší obci. 
 

 
Přijali jsme dalšího holuba a naplánovali vybudování 
voliéry. K získání prostředků jsme vypsali sbírku 
“Holubí dům” na portále Darujme.cz. 
 
Vyhlásili jsme na červenec brigádu na pokládku rohoží 
do výběhů. Rohože velmi dobře slouží ke zpevnění 
terénu při deštích, aby zvířata nemusela stát v blátě. 
 
Dalším naším červnovým příjmem byla ježčice Soninka, 
která byla zachráněna z nevhodných podmínek. 
Pocházela z množírny a přišla o obě oči v důsledku 
genetického onemocnění, které je typické právě pro 
ježky z množíren - proptóza. 
 
 
 

Červenec 

Bylo nutné doplnit náš seník, který zel 
prázdnotou, proto jsme pořídili 7 balíků kvalitního 
sena.  
 
Počátkem měsíce jsme přijali králičí samičku 
Emilku. Zpočátku byla dosti nepřátelská, ale až 
do kompletní vstupní veterinární prohlídky zůstala 
v karanténě, kde se postupně zklidnila. 
 



 

Proběhla brigáda, které se zúčastnilo 
6 dobrovolníků. Položili většinu rohoží 
do výběhů, připravili základ pro novou 
voliéru, provedli opravy na chlívcích a 
přístřešcích a připevnili fóliové pásy 
do vchodů přístřešků, aby na zvířata 
nepršelo. 
 
Spustili jsme bazar, který byl velmi 
úspěšný a celkový výtěžek činil 5 300 
Kč. 
 
A koncem července jsme přivítali nové 
obyvatele Zvěřince, dvojici nutrií 
zachráněných z výzkumu. Spolu s 
nutriemi k nám neplánovaně dorazil i 
poraněný holub, kterého cestou našel 
právě dobrovolník, který k nám nutrie 
vezl. Umístili jsme ho do voliéry k 
dvěma našim stálým holubům. 

 

Srpen 

 
Nutrie se výborně zabydlely, byly velmi 
aktivní a prozkoumaly zahradu, garáž i 
dílnu, zryly ve skleníku, vykoupaly se v 
kýblu, ptačím pítku i slepicím v misce. 
Překlopily na sebe vanu a prolezly 
ohradou k ostatním zvířatům. Plánujeme 
zvětšení jejich výběhu, abychom jim 
omezili akční rádius. 
 
Hendikepované slepici Horalce odpadl 
další kus nefunkční nožičky. Byla u nás 
čtyři měsíce a během té doby jí postupně 
uschly a upadly všechny prstíky. 
Veterinární lékařka se rozhodla nožku 
neamputovat a vyčkat, zda si s tím 
neporadí suchá nekróza bez 
chirurgického zásahu. A vyplatilo se. 
Slepička nemá v nožce cit, takže ji nic 
nebolí a skvěle si funguje na jedné zdravé 

noze, která jí výrazně zesílila. Podporujeme ji kvalitní stravou, vitamíny a doplňky. 
 
Pomáhali jsme najít domov pro 4 nové ježky s PP, jejichž majitelka byla nucena se jich 
vzdát z důvodu nepříznivé životní situace. 
 
Zajímavým zachráněným zvířátkem byl maličký čížek - jednoznačně nejmenší pacient 
roku. Málem jsme jej zašlápli, když vyskočil z trávy, křídlo svěšené, zdálo se zlomené, 
ocásek vytrhaný, zřejmě práce krahujce nebo kočky.  



 

Poskytli jsme mu první pomoc v podobě jídla, pití, klidu a tmy, ale nedávali jsme mu moc 
šancí. Byl tak maličký a křehoučký, báli jsme se vnitřních zranění. K našemu překvapení 
se však po několika hodinách vzpamatoval a dožadoval se svobody. Křídlo už měl rovné, 
a navzdory tomu, že přišel o všechna ocasní pírka krom jediného, létal bravurně. Nebylo 
co řešit a byl vypuštěn. 
 

Září 

 
1. září započala největší celostátní sbírka Den Zvířat. I náš Zvěřinec byl letos zařazen 
mezi 126 útulků, pro něž se tato sbírka konala. Co na této sbírce oceňujeme nejvíc je to, 
jak je férová. Bez ohledu na velikost či druh zvířat se totiž výsledná suma dělí mezi 
všechny zapojené subjekty rovným dílem. 
 
Měli jsme hromadný výjezd 
na veterinární kliniku. 
Králičice Emilka se slepicí 
Věruškou a ježkem 
Soninkou. Emilka měla v 
uchu othematom, který je u 
králíků vzácný. Veterinární 
lékařka odsála dvě stříkačky 
tekutiny a aplikovala 
kortikoidy. Ucho se však do 
večera znovu naplnilo, s 
čímž jsme počítali, takže 
bylo nutné zákrok ještě 
několikrát zopakovat. 
Slepice Věruška měla na 
noze tzv. bumblefoot, což je 
zánětlivé ložisko na spodní 
straně pařátku. Moc hnisu 
se odsát nepodařilo, takže 
jsme začali s konzervativní 
léčbou antibiotiky. Oříškem 
byl ježek  Soninka, u níž 
jsme netušili, co ji přesně 
trápí. Několik dní nebyla přes 
den aktivní, jak je u ní zvykem. Přestalo mizet jídlo a její oblíbený kolotoč byl netknutý, 
nemohla se udržet na nohou, byla roztřesená a padala. Koprologický test byl negativní. 
Sice pak byla už čilejší, i kolotoč ji začal opět zajímat, ale nožky byly stále velice nestabilní 
a nechtěla moc jíst. Vzhledem k její špatné minulosti bylo možných příčin více. Dostávala 
aspoň vitamíny a recovery prášek a neprodleně jsme ji objednali ke specialistovi.  
 
V září zemřel pes Morty, dlouholetý člen rodiny a první psí obyvatel našeho azylu. Místo 
strážce brány převzalo štěně Elliot zachráněné z velmi špatných podmínek. 
 
Proběhlo také již tradiční ošetření vepřů Waldy a Edy týmem z Českého klubu majitelů 
prasátek chovaných v domácnosti. Na úhradu této akce jsme vyhlásili sbírku prostřednictví 
portálu Darujme.cz a povedlo se překročit vytýčenou částku a získali jsme 5 911 Kč. 
 



 

Říjen 

V říjnu náš azyl 
oslavil třetí rok 
oficiálního provozu. 
K tomuto dni u nás 
nalezlo stálé 
bezpečné útočiště 
46 zvířat a mnoha 
dalším jsme 
pomohli najít nové 
domovy. 
 
Propagovali jsme 
také premiéru filmu 
Svědectví, který 
odhaloval otřesné 
životní podmínky 
zvířat v českých 
chovech. 
 
Slepice Kropenka 
se potýkala s 
pohmožděnou 
nožkou a zároveň přepeřovala. Vzhledem k tomu, že jí bylo už přibližně 6 let, trochu jsme 
se o ni obávali. Ale vcelku brzy se zotavila a s novým peřím se pak tato veteránka celkově 
cítila mnohem lépe. 
 

Listopad 

 
Štěně Elliot se ukázalo být pro nás 
skutečnou výzvou, byl to velký ničitel 
interiéru, těšili jsme se až vyroste a 
trochu se zklidní. 
 
 
Vzhledem k mrazivému počasí jsme 
koncem listopadu převedli nutrie do 
zimního módu.  
Vanu ve voliéře jsme nahradili jen 
malým koupátkem přes den, aby si 
nenosily vodu do pelechu a 
neomrzaly.  
Do boudy dostaly kupu sena a 
následně jsme ji zateplili.  
 
 
 
 
 



 

Na eshop jsme naskladnili 
oblíbené nástěnné kalendáře a 
letos nově jsme pro titulní stranu 
zvolili velmi zdařilou grafiku od 
Jolly Art.  
 
Od stejného tvůrce jsme měli 
motivy na trička, tílka a šaty, které 
jsme také naskladnili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosinec 

 
V polovině měsíce nám přivezli seno a 
čekalo nás milé překvapení, jeden balík 
nám darovala ZŠ a MŠ Boharyně. Dětem 
i paním učitelkám jsme jako poděkování 
poslali kalendář. 
 
Do potkaní sekce přibyla nová 
obyvatelka, samička Lilly, které zemřela 
potkaní přítelkyně, což nesla velmi těžce. 
Sestěhovala se dohromady se 
Střelenkou, která byla po smrti Sivušky 
velice deprimovaná. Jejich seznámení 
proběhlo velmi klidně a jejich soužití bylo 
harmonické. Lilly měla bohužel 
neoperabilní nádor na zadečku, ale 
nepůsobil jí bolesti ani ji nijak 
neomezoval v pohybu. 
 

Od chovatelské stanice By White Bellies - 
Ježek s PP jsme dostali pro naše ježky velice vítaný vánoční balíček s dobrotami a 
tulitaškou pro ježčí samičku Agátu. 
 
Konec roku, zejména Silvestrovské oslavy jsme tradičně strávili venku mezi našimi zvířaty. 
Petardy a dělobuchy je nesmírně děsí a stresují, a proto jsme až do ranních hodin 
všechny uklidňovali. 
 



 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PODĚKOVÁNÍ 
 

DĚKUJEME ZA PODPORU VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, 
PARTNERŮM I DÁRCŮM! 

 
 

Zvláště děkujeme: 
 

 
 
Veterinární klinika Zoovet ošetřuje naše 
svěřence s 50% slevou na veškeré úkony. 
 
 

 
 
Veterina Lužec ošetřuje naše netypická 
zvířátka (ježky, prasátka, slepičky). 
 
 

 
 
 

www.bywhitebellies.cz 

"Dlouhodobě podporuje ježčí obyvatele 
Zvěřince" 

 
 
Eshop-rychle nám poskytuje bezplatný provoz 
našeho webu. 
 

 
 
 
Jsme součástí každoroční sbírky "Den zvířat" pořádané 
spolkem Běhejme a pomáhejme útulkům. 
 
 
 
 

 
Kde se krmí Raturou, tam kručet bříška 
nebudou. 


