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1. Úvod – přehled roku 2013: 

 

Ten rok byl čtvrtým rokem činnosti našeho útulku.  

A byl pro nás velmi náročný.  

V prvním čtvrtletí 2013 se u nás projevila velmi vážná nemoc – psinka, které ve 

výsledku i přes veškerou snahu a péči podlehlo celkem 14 útulkových fretek. Psinka 

je bohužel pro fretky 100%tně úmrtná. To, že se nám podařilo zachránit 25 fretek 

v útulku považujeme téměř za zázrak a přičítáme to především vakcinaci proti 

psince. Poučeni touto zkušeností jsme velmi zpřísnili pravidla karantény v útulku, 

která není původních 7 dní, ale do plné vakcinace, tj. 3 – 4 týdny. Karanténa 7 dní, 

požadována i KVS se prokázala pro projevení nemocí jako nedostatečná.  

Po posledních příznacích a úmrtí na tuto nemoc jsme drželi doporučenou půlroční 

karanténu.  

I v této době jsme jako útulek byli funkční, i když omezeně, a to v dočasné péči naší 

členky Jany Baškové. Díky tomuto jsme mohli i v této kritické době útulek provozovat.  

Karanténní doba se prokázala  jako dostačující a od října 2013 jsme opět zahájili 

plný provoz našeho útulku. Kontrolní testy v německém LABOKLIN GmbH&Co.KG 

byly negativní.  

I přes tyto problémy jsme během roku do útulku přijali 37 fretek!  

V tomto roce jsme se také věnovali marketingu a PR. Získali jsme další sponzory, 

Akce 100x100 měla k 31.12. již 102 účastníků!! Všem spolupracovníkům, dárcům, 

sponzorům a partnerům velmi děkujeme.  

Během roku jsme museli zrušit několik akcí, vzhledem ke karanténě, ale i přesto 

jsme uspořádali několik akcí pro fretkaře i veřejnost. O naše akce je stále větší zájem 

a účastní se jich stále více lidí  

Celkově hodnotíme tento rok jako velmi náročný, ale perfektně zvládnutý  
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2. Chovatelská činnost 

 

a) Stavy zvířat 

 

Celkový počet přijatých fretek do útulku od počátku činnosti o.s. 

Fretky Boleslav do 31.12.2013 je 229.  

 

Do útulku jsme přijali nejen fretky nalezené  a odložené v ČR, ale také 

ze sousedního Slovenska. V SR žádný takovýto útulek nefunguje, i 

v naší republice jsme největší, nejpružnější a perspektivní útulek 

s vysokým procentem adoptovaných fretek, kdy průměrný čas léčby, 

socializace a následně nalezení nových domovů pro fretky je 92 dní, tj. 

3 měsíce, což považujeme za velmi krátký čas a úspěch. Ke konci roku 

2013 jsme měli v útulku mimo stálých fretek pouze 5 fretek ve výchově 

a k adopci.  

 

 

 

b) Zvířata přijatá do útulku 

 

V průběhu roku 2012 bylo přijato do útulku celkem 37 fretek.  

Nejzajímavější či nejvážnější případy: 

 

Mia a Kiju – přijaté fretky do 

útulku od majitele s informací o jejich nemocech. Mia měla mít údajně 

onemocnění nadledvinek, a Kiju přetržený špičák. Fretky převezeny 

k léčbě do VFU Brno. Zde diagnostikován u Kiju přetržený zub a zánět 

dásní, po 3 týdnech vyléčeno, u Mii se onemocnění nadledvinek 

nepotvrdilo – zdravotní problém byla chybně provedená kastrace. 

Následně nová operace a po 14 dnech na VFU v Brně Mia vyléčena. 

Obě společně adoptovány.  
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Mia 2 – fretka přijata od majitelky 

s onemocněním nadledvinek, chyběly jí chlupy na 70ti % těla. Po 

vyšetření na Vet.klinice Salvus v Ml.Boleslavi diagnostikováno přeříjení 

fretky se zánětem vaječníků a dělohy. Fretka operována a vyléčena. 

Fretka adoptována. 

 

Jiřinka – převezena ze ZOO Hluboká. Nejednalo se však o fretku, ale o 

tchoře, bohužel navíc nakaženého psinkou. Tato nemoc však měla u 

tchořice jiný průběh než u fretek a tchořice jí podlehla až po 9 měsících 

pobytu v útulcích. Ačkoliv byla ve stanovené karanténě, nemoc se 

v této době neprojevila a byla přemístěna mezi další fretky v útulku. Zde 

bohužel nakazila ostatní, a nemoc měla velmi nepříznivý průběh pro 

celý útulek. Celkem 19 fretek včetně Jiřinky  této nemoci podlehlo, 24 

se podařilo zachránit.   

 

 

 

c) Adoptovaná zvířata 

 

V průběhu roku 2013 bylo z útulku adoptováno  25 fretek 

 

Stále zpřísňujeme pravidla a podmínky pro adopci zvířat, abychom 

předešli nesprávnému chovu zvířete i jejich zpětnému vrácení do 

útulku. Obavy, že bude méně adopcí, se nepotvrdily, ba naopak, 

většina zájemců oceňuje naše podmínky pro nový domov zvířete. A tak 

máme víceprocentní jistotu, že zvíře bude v novém domově chováno 

dle odpovídajících podmínek a s láskou.  

 

 

d) Zvířata vrácená z adopce 

 

Vzhledem k přísnějším podmínkám pro adopci se podařilo snížit počet 

vrácených fretek do útulku ze 4 v roce 2012 na 2 v roce 2013.  

 

Vráceny celkem 2 fretky z důvodu: 

o  Karin  a Cácorka – obě z důvodu osobních změn v životě 

majitelek  
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e)  Virutální adopce / fretky zůstávající natrvalo v útulku 

 

 

Virtuálně adoptované fretky: celkem 9 -  Adélka, Meddy, Brunny, Ízinka, 
Johny, Dorka,  Servác, Mikeš, Oskar, 

 

Prozatím neadoptované fretky natrvalo v útulku: celkem 7 - Bára,  
Denis,Malina, Monty, Sára, Pavlínka, Zuzanka 
 

Oproti roku 2012 se nám zvýšil počet virutálně adoptovaných fretek ze 

7 na 9 a počet prozatím neadoptovanýh se snížil z 10 na 7. Toto 

považujeme za velký úspěch a velký zájem a pomoc veřejnosti. Moc 

děkujeme.  

 

f) Socializace – výchova  fretek 
 

I v roce 2013 jsme se věnovali převýchově fretek a radám začátečníkům.   
 
Písemně e-mailem a telefonicky jsme takto řešili několik případů fretek a 
jejich majitelů, kterým se nám podařilo pomoci a poradit jak vychovávat a 
chovat svou první fretku na dálku. Taktéž jsme řešili případy příchodu nové 
fretky k již stávajícím.  
 
V přímé výchově v útulku jsme měli 2 fretky:  
 
Atilku – roční nesocializovanou fretku, kterou zakoupili rodiče nezletilé 
dceři, která výchovu nezvládla. Po 14 dnech u nás byla fretka v pořádku a 
mohli jsme ji vrátit do adopce. Doma ještě dle našich rad předělávali 
podmínky pro fretku, a tak si ji vyzvedli po měsíci.Majitelku i rodinu jsme 
poučili, jak s fretkou zacházet a dcera přestala mít z fretky, která ji 
několikrát pokousala po terapii u nás strach a vše bylo k oboustranné 
spokojenosti. 
 
Ferdu – rok a půl letého freťáka, kterého jeho vlastní majitelka jak syna své 
fretčí samice nesocializovala a nezvládla. Paní se ho však bojí a tak je 
zatím freťák, ačkoliv už je v pohodě, u nás v útulku a čekáme, jak se paní 
rozhodne.  
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3. Veterinární zpráva 

 
a) Ošetřující lékaři 

Stále spolupracujeme s Veterinární klinikou Salvus Mladá Boleslav, 
která má nonstop službu, MVDr. Jiří Langer a MVDr. Jiří Langer ml. 
Dále spolupracujeme s VFÚ Brno, klinika chorob ptáků, plazů a 

drobných savců, MVDr. Vladimír Jekl ml., PhD a MVDr. Karel 
Hauptman, PhD 
Během zdravotních problémů v průběhu roku v našem útulku se 
spolupráce mezi naším útulkem a klinikou Salvus i VFU Brno 
značně prohloubila. Oceňujeme snahu a nasazení, kterou nám 
během celé doby léčby fretek jak na VFU tak na vet. Klinice 
Salvus poskytovali. Moc si toho vážíme a moc děkujeme.  
 

b) Výživa zvířat 
 

Ve výživě fretek se toho od minulého roku moc nezměnilo. Fretky 

v útulku krmíme kvalitními granulemi určenými přímo pro fretky. Kromě 

granulí Totally Active a Baby od firmy Bosh jsme začali krmit ještě 

granulemi Visan Optima od výhradního dovozce ze Španělska firmy 

Juko petfood, s.r.o. Granule dostáváme taktéž se sponzorskou slevou a 

s doručením zdarma. Moc děkujeme.  

Problémové fretky nebo fretky, které nejsou ochotny přijímat tyto 

granule nadále krmíme granulemi či konzervami, na které jsou zvyklé, a 

snažíme se je časem zvyknout na výše uvedené kvalitní granule.  

Jako doplněk stravy dáváme fretkám ovoce a zeleninu, sušené maso, 

vitamínové pasty aj. 

Krmná dávka se nezměnila, pro fretku je cca 40 g/den, ovšem s tím, že 

fretka musí mít misku s granulemi či jinou potravou a napáječi nebo 

misku s vodou k dispozici 24 hodin denně.  

 

c) Vakcinace zvířat 

Všechny fretky vakcinujeme proti psince a proti vzteklině. Vakcinu 

dostávají dle instrukcí ošetřujícího veterináře.  

 

.  
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d) Čipování fretek 

Pokračujeme v aktivním čipování všech fretek v útulku. Aktualizovaný 

seznam je k dispozici na našich webových stránkách a v Národním 

registru majitlů zvířat provozovaným společností Altercan, s.r.o. 

 

e) Říje u fretek / přeříjenost u fretek 

Vzhledem k tomu, že se k nám do útulku dostávají stále těžší případy 

přeříjenosti fretek poukazující na neznalost veřejnosti s touto 

problematikou, chceme se této problematice více věnovat a seznamovat 

veřejnost, a prostřednictvím VFU Brno také veterináře, s touto 

problematikou. Veřejnost chceme seznamovat s problematikou jako 

takovou, s rozpoznáním říje i fretek, možností kastrací a veterináře se 

správným způsobem kastrace u fretek. Jsou totiž stále časté případy 

chybné kastrace fretek a jejich důsledkem záněty (vaječníků  - dělohy), již 

mohou končit fatálně. Této problematice se chceme věnovat i především 

v příštím roce.  
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4. Projekty útulku 

Domov fretčích důchodců 

V průběhu roku 2013 jsme byly ve zvýšeném počtu kontaktováni se žádostmi 

o převzetí již starých (nad 5 let) fretek do útulku. Toto se stává bohužel stále 

větším problémem, kdy lidé z důvodu stěhování za prací do ciziny, změny 

zaměstnání v ČR, změny rodinné situace (narození dítěte, rozvody), řeší 

problémy se zvířaty jejich odložením do útulků. A bohužel se jedná právě o 

starší zvířata, které poté mají problém s aklimatizací v jiném prostředí. 

Snažíme se těmto lidem vysvětlit problém fretek, a žádáme je, aby situaci 

vyřešili jiným způsobme. Pokud to však není možné, zvíře to útulku přijeme. 

Takto jsme přijali již 6.5 leté fretky Míšu a Zuzanku. Freťák Míša bohužel po 2 

měsících v útulku zemřel.  

Přemýšleli jsme, jak situaci řešit a jak zvířatům i majitelům pomoci. Založili 

jsme tedy Domov fretčích důchodců, jehož princip je založen na spolupráci 

původního majitele. Fretku do útulku přijmeme, dostane veškerou péči, však 

finanční stránka chovu fretky zůstává na majiteli. Takto máme v DFD prozatím 

1 fretku – Čudlas. Zádrhel toho projektu je v tom, že lidé, kteří se zbavují 

svých zvířat, a nemusí jít jen o fretky, tímto bohužel velmi často řeší i finanční 

problémy. A tudíž jakýkoliv závazek je pro ně nepřijatelný. My však budeme 

v projektu pokračovat, i za cenu menších příspěvků majitelů, máme za to, že 

je to vhodný způsob, jak zvířatům pomoci, aby nebyly chovány v nepříznivých 

podmínkách či vyhozené.  
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5. Činnost marketingového oddělení 

a) Tisk 

Týdeník časopis Květy, číslo 9/2013 

Reportáž přímo v  útulku Plužná.  

 

 

b) Vlastní tisk  

Vlastním nákladem vydáváme a rozesíláme pravidelně již druhým rokem 

Novinky od Meddynky, ve kterém příznivce našeho útulku informujeme o 

aktuálním dění v útulku. Novinky se staly velmi oblíbenými a žádanými.  

 

c) Internet  
 
WEB 
Denně aktualizované internetové stránky www.fretkyboleslav.cz 
s návštěvností cca 380 přístupů denně získávají stále větší obdiv nejen v ČR, 
a i na Slovensku.   
 
Facebook  
Facebook se osvědčil jako jeden z nejúčinnějších marketingových kanálů, 
jehož potenciál stále roste s počtem fanoušků. Veškeré dění z útulku 
přenášíme denně i na facebook.  
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d) Výstavy 

 Dne 24.2.2013 jsme se zúčastnili Mezinárodní výstavy fretek 

s prezentací našeho útulku. Od pořadatelů jsme dostali finanční dar na 

podporu útulku ve výši 5140,- Kč.  

 

 

e) Akce pro veřejnost / Vzdělávací programy 

 

Vzhledem k držení přísné karantény v našem útulku jsme museli několik 

plánovaných akcí pro veřejnost a chovatelé v první polovině roku zrušit. 

Nicméně jsme tento čas vynahradili našim příznivcům v druhé polovině roku, 

kdy jsme měli setkání téměř každý měsíc.  

 

Srazík v Trnové  

V červnu se konal malý fretčí srazík v Trnové, pro náš útulek ještě bez fretek. 

Pro ostatní účastníky platila přísná bezpečnostní pravidla, především platné 

očkování. Srazu se účastnilo během víkendu přes 20 osob a ještě více fretek.  

 

Srazík na Moravě 

Protože bylo hodně ohlasů z řad chovatelů fretek z Moravy, že by nás také 

rádi poznali  a setkali se s fretkami a získali nové zkušenosti, uspořádali jsme 

pro ně srazík ve Vážanech nad Litavou u Slavkova u Brna. Tak to měli 

z Moravy blízko a především z Brna. Srazu se opět zúčastnilo více než 20 

chovatelů fretek.  
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Fretkování v Trnové 

Příznivci našeho útulku jsou z různých koutů celé ČR a tak všichni uvítali 

možnost delšího pobytu (s noclehy) v nově získané základně pro náš útulek – 

starším domě v Trnové u Katusic. Pořádáme tedy setkání nově zde, 

z časových i finančních důvodů a  především proto, že není problém zde 

ubytovat i fretky. Doposud jsme byli omezeni zařízeními, kde nám předem 

dovolili vzít s sebou i naše fretčí mazlíky. Ne každé ubytovací zařízení 

akceptuje zvířata, a když, není pro ně bohužel rozdíl mezi psem a fretkou, a 

tak např. za pobyt fretky za den chtějí od 40,- Kč výše. Toto se pochopitelně 

projeví i finančních nákladech celého srazu pro jednotlivé účastníky, a tak tato 

možnost – ubytování ve vlastním zařízení se jeví jako velmi vyhovující  A tak 

jsme se dohodli, že ponejvíce budeme pořádat srazy přímo zde.  Jedna 

z prvních takových akcí se konala v listopadu, další potom v prosinci.  

 

 Máme rádi zvířata 

12. ročník pravidelně konané akce v prostorách zámku Brandýs n.L.  na podporu 

zvířat z útulků, jíž se každoročně účastní některý z psích, kočičích útuků, a my 

jako fretčí útulek jsme spolupořadatelé akce. Akce je vysílána regionální i 

celostátní TV, regionálními noviny a především moderována p. Srstkou. 

Vstupným na tuto akci jsou konzervy, granule či jiné věci pro zvířata z útulků, 

které si poté útulky rozdělí a odvezou. Akce je velmi navštěvovaná veřejností a 

úspěšná pro útulky, kterým velmi pomůže v jejich činnosti.  

 

f) Sponzorství 

V tomto roce jsme získali další 2 důležité sponzory pro náš útulek, a to firmu 

JUKO petfood, s.r.o., která nám dodává velmi kvalitní granule vyráběne ve 

Španělšku – Visan Optima Ferret. Dalším sponzorem je firma Keramost Most, 

která nám dodává za velmi výhodných podmínek stelivo pro fretky. Všem 

sponzorům velmi děkujeme, moc nám jejich pomoc pomáhá 

v provozuschopnosti našeho útulku.  
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Další sponzorský dar jsme získali např. od firmy 4LuckyPets, která nám 

zaslala do našeho útulku pelíšky a hamaky pro naše svěřence. Moc 

děkujeme.  

 

 

Akce 100x100 

 I nadále rozvíjíme a získáváme další dárce 

v rámci akce 100x100, která spočívá v tom, že 100 příznivců našeho útulku 

přispívá min. Kč 100,- měsíčně. Ke konci roku 2013 náš útulek měl již 102 

takovýchto příznivců, kteří přispívají pravidelně částkou, která je následně 

využita na potřeby útulku, tj. veterinární ošetření, nákup granulí, steliva a další 

nezbytných věcí pro fretky. Děkujeme:  

 1Aďa Slavíková52Lukáš Nedbal2Alena Češková53Marcela Kolářová3Alena 

Halíková54Marie Fabiánová4Anna Szumová55Marie Mičúchová5Antonín 

Pechr56Markéta Haidlová6Bára Leicherová57Markéta Havlová7Barbora 

Holá58Marta Kletenská8Barbora Leicherová59Marta Vandrovcová9Božena 

Espinozová60Marta Vlažná10Božena Svobodová61Martin Heřman11Daniela 

Hauzrová62Martin Hřlza12Danuše Karchová63Martin Zeman13Denisa 

Wencelová64Martina a Roman Pychovi14Dominika Hošková65Martina 

Hlavicová15Dušan Soukup66Martina Šindlerová16Eva Lancová67Michaela 

Drtinová17Gabriela Urbánková68Michaela Janíková18Hana Bartuschová69Michaela 

Vaculová19Hana Horáčková70Michaela Vaňhová20Hana Krejsová71Michal 

Madunický21Hana Palenčárová72Miki Lehocký22Hanka Langhammerová73Milan 

Burkoň23Iva Balušková74Milan Vlažný24Ivana Beranová75Nikola 

Němečková25Iveta Králová76Ondřej Holý26Jakub Kodl77Patricie Porciattiová27Jan 

Zázvůrek78Pavla Zemanová28Jana Hušáková79Pavlína Bádrová29Jana 

Melková80Pavlína Kasslová30Jana Tomaštíková81Pavlína Komárková31Jana 

Trachtová82Petra Koudelková32Jarka Kubrová83Petra Rosendorfová33Jiří  
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Cejpek 84ProServicess s.r.o.34Jiří Jarolím85Radek Vrábel35Jiří Landa86Radka 

Musilová36Jiří Moškvan87Renata Moškovanová37Jiří Tham88Soňa Franková38Jitka 

Palyzová89Soňa Gubišová39Jitka Valentová90Stanislav a Jana Baškovi40Johana 

Vondrášková91Šárka Veinhauerová41Kamila Nosková92Štěpánka 

Scháňková42Kateřina Maršálková93Věra a Petr Winklerovi43Kateřina 

Smrčková94Věra Dubská44Klára Machutová95Věra Petrášová45Klára 

Skapová96Veronika Pokorná46Kryštov Kalenský a Aneta Kolomazníková97Veronika 

Rašková47Lenka Jandová98Zdeňka Šulcová48Lenka Machancová99Zuzana 

Hloušková49Lenka Záhumenská100Zuzana Machovská50Lucka 

Honzerová101Zuzana Sarusi51Ludmila Dumbrovská102Soňa Franková  

 

g) E-shop 

 

V roce 2013 jme nadále rozšiřovali sortiment našeho e-shopu tak, vybyl co 
nejvíce přístupný a vyhovující veřejnosti a fretkám. Jeho výdělek je výhradně 
využíván na potřeby útulku.    
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6. Výstavba a údržba 

V loňském roce jsme vybudovali zcela nové útulkové prostory, které jsou zcela 
vyhovující a dostatečné pro jeho provoz a pro pohodlí fretek. V letošním roce jsme 
vybudovali novou karanténní místnost, s výběhem pro fretky, protože fretky 
v karanténně tráví až měsíc. Zároveň získáváme a pořizujeme nové prostornější a 
lépe hygienicky čistitelné klece. Foto současného stavu útulkových prostor:  
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7. Ekonomická zpráva 

 
a) Ekonomická činnost 

 
 

PŘÍJMY Kč 

dotace a dary 250451 

vrácení nadměrného odpočtu 66007 

příjmy z podnikání  12465 

dary akce 100x100 91476 

jiné příjmy 5720 

příjmy virtuální adopce 20894 

zůstatky z min.období 3977 

CELKEM 450990 

  NÁKLADY 

 hygienické pomůcky, pomůcky na čištění klecí 10245 

nákup granulí, konzervy 126002 

prolézačky, škrabadla a další hračky 979 

léčiva, rekonvalescence 6966 

napáječky, vybavení klecí 2235 

ostatní provozní náklady  151673 

vitamíny, vitam.pasty 25370 

vybavení klecí, pelechy, hamaky 4127 

potřeby pro fretky (postroje, vodítka aj) 403 

přepravky a klece, dlouhodobý majetek 13269 

stelivo 9131 

veterinární péče 94763 

ostatní výdaje 0 

CELKEM 445163 

  ROZDÍL - ZISK (převod do r.2014) 5827 
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b) Personální obsazení 
 
V průběhu roku 2013 jsme v personální obsazení nezaznamenali žádnou 
změnu. O.s. Fretky Boleslav pracují v následujícím složení:  

 
Předseda: Alena Nedbalová 
Marketing: MUDr. Pavla Zemanová 
Pokladník: Martin Heřman 
Finanční účetní: Jana Tomaštíková 
Revizor: MUDr. Martin Zeman 
Chovatel: Jana Heřmanová, Filip Nedbal 
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8. Koncepce a rozvoj / Výhled a plány do roku 2013 
  

Rok 2013 byl pro náš útulek velmi náročný z hlediska zdravotního, nicméně velkým 
přínosem byla podpora všech příznivců našeho útulku právě v dobách nejtěžších. 
Toto nás dovedlo k myšlence založit Klub přátel fretek, který by sdružoval tyto lidi. 
Tento klub bychom chtěli založit v průběhu příštího roku.  
 
Nadále se budeme věnovat jak akcím pro širokou veřejnost, tak pro příznivce našeho 
útulku. V plánu jsou akce např.: 

- Tradiční dovolená s fretkou v termínu 30.4. – 4.5.2013  
- 3. zámecké fretkování na zámku v Brandýse na přelomu června a 

července 2014 
- Letní víkend s fretkou v Trnové 
- Setkání pro přátele fretek na Moravě (22.-24.8.2014 ve Slavkově u 

Brna) 
- Podzimní setkání pro přátele fretek v Trnové (říjen – listopad 2014) 
- 13.ročník akce Máme rádi zvířata  - 6.12.2014 zámek Brandýs n.L. 

 
Budeme pokračovat v již zaběhlých a oblíbených akcích: 

- Vydávání časopisy Novinky od Meddynky 
- Fretčí kalendář 
- E-shop 
- Akce 100x100 
- Monitorace zverimexů 

 
A zároveň budeme vyvíjet nové projekty, např.:  

- DMS 
- Založení Českého klubu přátel fretek  
- Přeříjenost/říje u fretek 

 
 
 
Zapsal: MUDr. Pavla Zemanová 


