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1. Úvod – přehled roku 2012: 

 

V tomto roce jsme vstoupili do třetího roku činnosti našeho útulku.  

Tento rok byl v mnoha ohledech pro náš útulek zlomový.  

Za dobu naší činnosti jsme se stali největším a velmi samostatným útulkem pro fretky 

v ČR a to v tom ohledu, že do útulku přijmeme průměrně 1-2 fretky týdně a stejně 

v takovém počtu fretky najdou nový domov.  

Právě proto bylo nutné upravit stávající prostory útulku, které se již ukázaly jako 

nedostatečné, jelikož původně plánovaná kapacita útulku byla cca 20 fretek, a to ve 

dvou pobočkách. Však počet odložených, nechtěných, nalezených zvířat se neustále 

zvyšuje, tento problém se netýká pouze útulků pro psy a kočky, ale také pro fretky. A 

tak v průběhu roku započala a byla dokončena rekonstrukce části domu, původně 

půdních prostor na prostorný útulek pro fretky s kapacitou až 50 zvířat.  

Tento rok byl úspěšný i po stránce PR. Podařilo se nám sehnat několik dárců a 

sponzorů, což je z finančního hlediska pro útulek rozhodující. K tomu jsme zavedli 

akci 100x100, která nám také zajišťuje dostatek finančních prostředků na provoz 

útulku, péči o zvířata, veterinární péči apod. Za toto všem dárcům, sponzorům a 

partnerům velmi děkujeme.  

Zároveň jsme se plně věnovali fretkám jak v útulku, tak mimo útulek, a také výchově 

fretek lidem, kteří si je po dostatečné socializaci opět vzali domů. 

Uspořádali jsme či jsme byli spolupořadatelé několika veřejných akcí.  

Zároveň se náš útulek prezentoval jak v novinách, tak v TV (pořad Chcete mě).  

Celkově lze tedy tento rok zhodnotit jako velmi úspěšný.  
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2. Chovatelská činnost 

 

a) Stavy zvířat 

 

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

Fretky Boleslav do 31.12.2012 je 192.  

 

Do útulku přijímáme fretky z celé ČR. Jedná se o fretky odložené, 

nechtěné, nerozvážně pořízené, nalezené, odebrané, odchycené. Ze 

60 % se jedná o fretky přímo od majitelů, ze 40 % o fretky „z ulice“. Do 

našeho útulku přebíráme zvířata i přímo od majitelů, jelikož fretka 

opuštěná svým majitelem či vypuštěná do přírody nemá téměř žádnou 

šanci na přežití. Po případech uvázaných psů a někdy i fretek u 

kontejneru atd jsme přesvědčeni, že je lepší tomuto stavu u fretek 

předcházet a tak i předcházet špatnému zdravotnímu i psychickému 

stavu při přijetí fretky do útulku. Tak má fretka i vyšší šanci na brzkou 

adopci.  I tak se však stane, že do útulku přijmeme fretky ve velmi 

vážném zdravotním stavu.   

 

 

 

b) Zvířata přijatá do útulku 

 

V průběhu roku 2012 bylo přijato do útulku celkem 60 fretek.  

Nejzajímavější či nejvážnější případy: 

 

 Rupert – freťák nalezen ve stodole s již starším, ale nevyléčeným 

zraněním. Fretku jsme převzali a vyléčili. Po měsíci a půl se ozvali původní majitelé, 

kteří fretku ztratili při procházce. Fretka ušla vzdušnou čarou 10 km od místa ztráty 

do místa nálezu. Šťastní majitelé si fretku odvezli  
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 Kraken – nalezen zraněný u silnice mezi vesnicemi. Jednalo se o tchoře. 

Pravděpodobná srážka s autem, měl rozbitou spodní čelist. Po ošetření veterinářem 

zůstal v útulku. Odmítal jíst. Krmili jsme ho injekční stříkačkou cca půl roku. Časem si 

Kraken zvykl a jedl i granule. Však z důvodu špatného příjmu potravy nebylo možné 

ho znovu vypustit do přírody. Zvykl si v útulku i na lidský kontakt.  

 Freddy Krueger II. – odebrán MěP v Liberci v bytě po zavražděné matce 2 

dětí. Sdílel s mrtvou ženou do jejího nálezu koupelnu. Byl převezen do ZS Archa 

Liberec, kde si však s jeho agresivitou nevěděli rady a tak kontaktovali nás. Freddy 

napadal lidi. Po měsíci u nás se však uklidnil, a za necelé 2 měsíce byl adoptován. 

V adopci je bez problémů   

 Oskar– převzat do útulku vážně nemocný – neléčený ušní svrab 

způsobil zánět lebky. Hlavičku měl otočenou na stranu o 30 – 40 stupňů a nebyl 

schopen samostatně přijímat potravu. Po léčbě je Oskar téměř zdráv. Důsledkem 

nemoci však nemá ušní bubínek a je možný opakovaný zánět lebky, ze zdravotních 

důvodů zůstává v útulku 

 

 Evelyn – byla do našeho útulku dovezena po 

9ti měsících pobytu v ZOO, kam se dostala jako nalezenec. Byla přeříjená a operace 

prokázala obrovský zánět dělohy a vaječníků, který byl ve velikosti její hlavy (viz 

foto). Evelyn měla posunuté ostatní zdravé orgány, které v břiše ustoupily 

objemnému zánětlivému infiltrátu Po operaci odmítala přijímat potravu. Krmili jsme 

injekční stříkačkou a po 3 měsících začala jíst sama. Však musela být stále pod 

dozorem – především kvůli stravě – a tak zůstává v útulku.  



 

7 

 

  Forrest Gump – převzat do útulku jako 

nalezenec na poli, ve velmi špatném zdravotním stavu. RTG vyšetření prokázalo 

zraněnou páteř. Vzhledem k tomuto zranění se  Forrest pohybuje pomocí předních 

končetin, zadní tahá za sebou. Po léčbě začal maličko požívat i zadní nohy. Po 

stabilizaci a 3 měsících byl i s tímto handicapem adoptován.  

 

 

Simon – byl předán do naší pobočky v Ostravě s čerstvým zraněním oka, kdy mu 
bulva visela mimo oční jamku. Po operaci byl předán k nám do MB. Zde byl doléčen 
a po 4 měsících i s handicapem adoptován.  

 

 

 

c) Adoptovaná zvířata 

 

Fretka je šelma, ale ne všichni lidé toto vědí a také její chování a chov 

je odlišný od jiných domestikovaných šelem - psů a koček. Proto při 

adopcích vyžadujeme vyplnění dotazníku k adopci a vysvětlíme vždy 

novým majitelům, jak fretku chovat. Tuto pomoc nabízíme a 

poskytujeme po celou dobu adopce fretky, stejně jako možnost hlídání 

v době dovolených zdarma.  

 

V průběhu roku 2012 bylo z útulku adoptováno 55 fretek 

 

Za velký úspěch považujeme i to, že nové rodiny našla i 

handicapovaná zvířata (Forrest Gump, Simon), u kterých jsme 

původně adopci nepředpokládali. To, že osud i takových zvířat 

není lidem lhostejný považujeme za velkou lidskou obětavost i 

vyjádření podpory našemu útulku. 
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d) Zvířata vrácená z adopce 

 

I přes preventivní péči, resp. dotazník k adopci,  a zjišťování co nejvíce 

informací o nové adoptivní rodině, se stane, že se fretka do útulku 

z adopce vrátí.  

 

 

 

Během roku se vrátily zpět z adopce celkem 4 fretky z důvodu: 

o  změny rodinných podmínek majitelů (stěhování do zahraničí 2 

fretky) (Devil a Josefína) 

o Kousání fretky 1x (Tedík) 

o Psychické důvody fretky, kdy fretka neustála změnu odloučení 

od svých fretek – společníků – 1x (Černoušek). Právě pro toto 

ověření, že fretky mají velký problém se změnami a socializací 

v novém prostředí jsme se nadále rozhodli, že fretky přijaté do 

útulku společně a zvyklé na společnosti svých fretčích partnerů 

nebudeme rozdělovat a do adopce budou nabízeny pouze 

společně.  

 

 

e)  Virtuální adopce / fretky zůstávající natrvalo v útulku 

 

Velmi zajímavá forma včlenění veřejnosti do chodu útulku. Pro ty, kteří 

nemají možnost si vzít do klasické adopce další zvíře a chtějí pomoci, 

adoptují si své vybrané zvíře na dálku. Přispívají na něho pravidelně a 

mají i možnost se s ním dle svých možnosti setkat.  

 

Virtuálně adoptované fretky: celkem 7 -  Esperanza, Adélka, Meddy, 
Brunny, Čenda, Žofka, Servác 

 

Prozatím neadoptované fretky natrvalo v útulku: celkem 10 - Ízínka, 
Bára, Betynka, Evelyn, Oskar, Mikeš, Johny a Sunny, Damián a Dorka.  
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f) Socializace / výchova fretek 
 

Správně vychovat fretku je pro začátečníka někdy složitá záležitost, a 
pokud si pořídí či mu je darována fretka nesocializovaná od mláděte, bývá 
„agresívní“. Nejde o agresivitu zvířete v pravém slova smyslu, ale 
nesocializovat, tj. neznalost fretky chování k člověku. To se musí fretka 
naučit. Pokud to majitel nezvládne, nabízíme tuto službu (zdarma) my 
v útulku, a to dvěma způsoby:  
 

o Výchova na dálku  

Prvotně se snažíme na dálku formou rad a instrukcí majitelům fretek  
pomoci a poradit, jak mají zvládnout svou první fretku,  
 
 
nesocializovanou fretku či jak se zachovat, když si pořídili druhou 
fretku, aby jejich fretky našly k sobě vztah a mohly je chovat společně. 
Pokud se toto nepodaří, je možnost přímé výchovy u nás v útulku.  
 
 

o Přímá výchova v útulku 

Tato forma převýchovy je nabízena majitelům, abychom jim pomohli 

zvládnout jejich fretku, takže přijmeme fretku (řádně očkovanou a 

odsvrabenou) k nám do útulku, fretku socializujeme a poté naučíme 

majitele, jak s fretkou zacházet. Je to velmi úspěšná metoda a již jsme 

takto pomohli několika rodinám a především fretkám zlepšit jejich život. 

 

          V průběhu roku 2012 jsme přijali a vychovali v útulku 4 fretky.  

 
          Jednotlivé příběhy: 

 

Jůlinka: : fretka zakoupená majiteli ve známé CHS, ovšem popis 

fretky a její zdravotní stav ani věk neodpovídal informaci ke koupi fretce. Navíc fretka 
nové majitele kousala. Po měsíci u nás jsme fretku vrátili socializoavou, mazlivou ku 
spokojenosti majitelů. 
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Míša: majitelé k nám dali fretku do výchovy z důvodu kousání. Fretka 
byla přeříjená a musela hned na kastraci. Informovali jsme majitele, kteří slíbili 
finanční úhradu kastrace fretky. Fretku jsme vyléčili po zdravotní stránce i psychické 
(kousání), avšak majitelé již nereagovali a tak jsme je informovali a fretka byla 
následně adoptována. 
 
 

Lízinka: jedná se o fretčí mimino, věk 6 týdnů, které si majitelka 
zakoupila nesocializované. Požádala nás o pomoc. Po 14 dnech a získání veškerých 
informací si socializovanou  fretku odvezla 

 

 

Gedzitka: dvouletá fretka, která od počátku své majitele kousala, a tak se obrátili na 

radu k nám. Přijali jsme fretku, kterou jsme po 14 dnech majitelce vrátili 

socializovanou a nekousavou. Zajímavostí bylo, že rodina v první chvíli nechtěla 

věřit, že jsme jim vrátili jejich fretku, položili dotaz, zda jsme jim nemohli fretku 

vyměnit, nevěřili v její – tak rychlou – převýchovu. Však dle chování fretky zjistili, že 

je opravdu jejich a ke Gedzitce si adoptovali ještě jednu fretku z útulku.   
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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. 
 
 

b) Výživa zvířat 
 

Fretky v útulku krmíme kvalitními granulemi určenými přímo pro fretky. 

Po důkladném zkoumání jejich složení jsme se rozhodli pro granule 

Totally Ferret Active a pro mladé fretky nebo v rekonvalescenci pro 

Totally Ferret Baby. Podařilo se nám získat jako sponzora výhradního 

dovozce těchto granulí od firmy Bosh Něměcko – firmu Framato, a tak 

jsou pro nás tyto granule i finančně dostupné.  

Bohužel ne všechny fretky jsou od svých původních majitelů naučeny 

jíst kvalitní granule a fretky všeobecně mívají problém s přechodem na 

jinou stravu, než na jakou byly zvyklé. A tak máme v útulku k dispozici i 

granule jiných značek, především pro kočky, různých konzerv, méně 

kvalitních, na které jsou však fretky zvyklé a postupně se snažíme je 

naučit na kvalitní stravu.  

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

vitamínové pasty aj. 

Krmná norma 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 

Od 1.1.2012 došlo ke změně v zákoně č. 166/1999 Sb. a fretky byly 

zařazeny do skupiny zvířat povinně vakcinovaných proti vzteklině.  Pro 

nás se tímto nic nemění, vakcinaci proti vzteklině provádíme stále.  

Dále doporučujeme novým majitelům vakcinaci proti psince, která je dle 

dostupné literatury pro fretky bez léčby 100%tně úmrtná.  
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Jiné vakcinace nejsou pro fretky nutné. 

 

d) Čipování fretek 

Zastáváme názor, že identifikace zvířat je důležitá především v případě 

jejich ztráty. A proto jsme se stali součástí podporovaného projektu 

společnosti Altercan, s.r.o., kde za sponzorovanou cenu 120,- Kč 

dostaneme čip a registraci. Čipujeme a registrujeme v Národním 

registru majitelů zvířat všechny útulkové fretky. Zároveň je seznam 

uveden na našich webových stránkách.  

 

e) Pomoc veřejnosti 

Ani osud a nemoci jiných fretek než útulkových nám nejsou lhostejné a 

mimo prevence a prezentace zpráv z veterinární prostředí (např. 

Otospectrinne, říje fretek, rady, jak připravit fretku na operaci a 

pooperační péče aj) se snažíme i aktivně pomáhat nemocným fretkám.  

V roce 2012 byly 2 zajímavé případy: Béďa – onemocnění po aplikaci 

léku Otospectrinne   a Faldík -  střevní potíže. Obě fretky byly díky naši 

pomoci vyléčeny.  

 

f) Nebezpečný lék pro fretky - Otospectrinne 

Bylo již několik – nemálo – případů, že při léčbě ušního svrabu u fretek 

lékem Otospectrinne došlo následně k nekrotizaci a následnému 

odpadnutí uší u fretek. Při nepodchycení léčby mohou být následky až 

fatální. Tyto případy jsme léčili na VFÚ Brno, MVDr. Jekl a MVDr. 

Hauptman. Sestavili jsme informaci a následně rozeslali e-mailem na 

veterinární kliniky v ČR s touto informací. Někteří veterináři nám dali i 

zpětnou vazbu s poděkováním nebo dokonce i s informací, že oni se 

s tímto také setkali či právě takovou fretku léčí. Bohužel stále se 

objevují další případy a budeme nadále v prevenci a informovanosti 

veřejnosti i lékařů pokračovat. 

Uvádíme z vlastní zkušenosti léčby fretky Meddy, Spotyho, Bédíčka a 

dalších.  
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4. Činnost marketingového oddělení 

 

a) TV pořady 

„Chcete mě“ – vysíláno 5.2.2014 v 11.35 

Natáčeno v útulku Plužná. Všeobecné informace o našem útulku  můžete 

také shlédnout na:  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095970013-chcete-me/ 

 

 

b) Vlastní tisk  

Vlastním nákladem vydáváme a rozesíláme pravidelně měsíčník Novinky od 

Meddynky, ve kterém příznivce našeho útulku informujeme o aktuálním dění 

v útulku. Novinky se staly velmi oblíbenými a žádanými. Distribuce probíhá e-

mailem všem dárcům a sponzorům útulku.  

 

 

c) Internet  
 
WEB 
Denně aktualizované internetové stránky www.fretkyboleslav.cz 
s návštěvností cca 300 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.  
 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095970013-chcete-me/
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d) Petice 

Petice za zákaz prodeje šelem v obchodech se 

zvířaty 

  V roce 2011 jsme zorganizovali petici za Zákaz prodeje šelem v obchodech se 

zvířaty. Bohužel nejen fretky, ale mnohdy i psy a kočky se prodávají ve zverimexech 

a dalších obchodech, a zvířata tímto prodejem trpí a speciálně fretky mají problémy 

se socializací. Výjimečné nejsou případy, kdy fretka nového majitele pokouše, jsou i 

případy, kdy musí nový majitel vyhledat lékařské ošetření a jsou i časté případy, kdy 

jsou poté fretky dávány k nám do útulku. Navíc personál obchodu není správně 

vyškolen a o fretkách má pouze mizivé informace a není schopen správně předat 

informace kupujícímu. Většinou nejsou fretky vakcinovány ani proti vzteklině. Právě 

z těchto důvodů jsme v roce 2012 petici s více než 1200 podpisy předali na 

ministerstvo zemědělství.   

 

e) Akce pro veřejnost / Vzdělávací programy 

Dovolená s fretkou 

 

Již tradiční akce, vyžádaná příznivci fretek, kdy se každoročně 

scházíme na více dní, prodloužený víkend, i s fretčími mazlíky. Setkávají se 

chovatelé, předávají si zkušenosti, mají společné zážitky z výletů a na své si přijdou i 

fretčí mazlíci, kteří se dovolené také účastní. Tento rok to již byla 3. Dovolená 

s fretkou, a byla v kempu v Českém Brodu.  
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Audience u císaře Karla I.  

Další již tradiční akce konaná na zámku v Brandýse nad Labem 28.4.2012, jíž jsme 

spolupořadatelé. Na této akci se setká širší veřejnost a po celý den jsme jim 

s fretkami i informacemi o nich k dispozici. Celková akce je velmi navštěvovaná a 

oblíbená.  

 

 

Setkání v Plužné  

 Dalším společným setkáním 

chovatelů fretek byla víkendová srpnová akce přímo v prostorách útulku. Součástí 

akce byla i celková dezinfekce a úklid klecí a prostor útulku. A také vystoupení pro 

veřejnost v obci Plužná a návštěvníků akce, která byla spojena ještě s historickým 

vystoupením a prezentací místního mysliveckého sdružení. Akce byla úspěšná.  

 

Zámecké fretkování 

2. ročník úspěšné akce konané v listopadu v prostorách zámku 

Brandýs nad Labem. Akce pro veřejnost a chovatele fretek, kdy se chovatele dozvědí 

něco nového o fretkách, o zdravotních i výchovných oblastech, a veřejnost se může 

seznámit s fretkou jako takovou a získat informace, budoucí chovatelé mohou 

načerpat znalosti potřebné pro chov této šelmy. Akce je velmi oblíbená. Za 

poskytnutí prostor děkujeme Městu Brandýs nad Labem, které nám každoročně 

umožní tuto akci pořádat.  
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Máme rádi zvířata 

 11. ročník velmi populární akce konané také v prostorách zámku 

Brandýs n.L. Jedná se o akci charitativní, na podporu zvířat z útulků, jíž se 

každoročně účastní některý z psích, kočičích útulků, a my jako fretčí útulek jsme 

spolupořadatelé akce. Akce je vysílána regionální i celostátní TV, regionálními noviny 

a především moderována p. Srstkou.  

 

 

f) Sponzorství 

Pochopitelně finanční stránka provozu útulku je pro nás velmi důležitá. A proto 

se snažíme získat i sponzory. V letošním roce se rozhodla nás podporovat 

firma Framato s.r.o., výhradní dovozce granulí Bosch. Dodává nám granule 

Totally Ferret Acitve a Totally Ferret Baby. Moc děkujeme  

 

I nadále se budeme snažit získat pro náš útulek další sponzory.  

 

 

g) E-shop 

 

Ve 4. čtvrtletí 2012 jsme otevřeli vlastní  e-shop, jehož produkty jsou vyloženě 
pro fretky. V budoucích letech chceme obchůdek rozšiřovat jeho zisk bude 
použit na provoz a potřeby útulku.  
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5. Výstavba a údržba 

Stávající prostory útulku byly již pro stále narůstající počet fretek v útulku 
nedostačující. Byly tudíž vyčleněny nové prostory, původně půda domu, které 
byly pro potřeby útulky přestavěny. Celá akce se konala za pomoci dobrovolníků, 
takže nové prostory útulky byly vybudovány pouze za cenu materiálu, tj. cca 25 tis 
Kč. Všem za pomoc moc děkujeme. A také se nadále snažíme útulek vylepšovat.  
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6. Ekonomická zpráva 

 
a) Ekonomická činnost 

 

PŘÍJMY Kč 

dotace a dary 288145 

vrácení nadměrného odpočtu 36974 

příjmy z podnikání  24333 

jiné příjmy 2149 

úroky banka 3 

zůstatky z min.období 484 

CELKEM 352088 

  NÁKLADY 

 hygienické pomůcky, pomůcky na čištění klecí 3384 

nákup granulí, konzervy 101069 

prolézačky, škrabadla a další hračky 5507 

léčiva, rekonvalescence 7778 

napáječky, vybavení klecí 791 

ostatní provozní náklady  135423 

vitamíny, vitam.pasty 5142 

vybavení klecí, pelechy, hamaky 2561 

potřeby pro fretky (postroje, vodítka aj) 3063 

přepravky a klece, dlouhodobý majetek 5465 

stelivo 15143 

veterinární péče 62095 

ostatní výdaje 690 

CELKEM 348111 

  ROZDÍL - ZISK (převod do r.2013) 3977 
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b) Personální obsazení 
 
V průběhu roku 2012 došlo k několika personálním změnám v útulku: 
- Z osobních důvodů odešli pokladník Lucie Lichtenbergová a revizor 

Lukáš Lichtenberg. Na řádné schůzi výboru o.s. byl zvolen nový 
členský výbor o.s. Fretky Boleslav 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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7. Koncepce a rozvoj / Výhled a plány do roku 2013 
  
a) Vnitřní legislativa  

 
Útulek Fretky Boleslav není velká organizace velikosti např. ZOO a 
městských útulků, ale máme velmi specifické požadavky na fungování a 
péči o zvířata a tomu odpovídají i  vnitřní procesy, Provozní řád útulku, jež 
citlivě  nastavují jednotlivé činnosti v útulku. Taktéž máme nastavený rychlý 
a účinný proces rozhodování pro jednotlivé funkční kroky v útulku.   

 
 
b) Výhled a plány do roku 2013 

 
Do dalšího roku máme plány věnovat se fretkám stejně kvalitně jako 
dosud.  
 
Chtěli bychom: 
- pořídit  více kvalitních a dobře hygienicky omyvatelných klecí, které 

jsou pohodlné jak pro fretky, tak pro jejich ošetřující personál.  
- rozšířit povědomí veřejnosti o našem útulku. 
- se věnovat přednáškám o fretkách a akcím s fretkami pro širokou 

veřejnost a tím více informovat veřejnost o této šelmě 
- získat další sponzory na podporu našeho útulku. 
- rozšířit e-shop, jehož výdělek bude také důležitý pro provoz útulku.  
- se nadále věnovat prevenci proti aplikaci léku Otospectinne na léčbu 

ušního svrabu 
- monitorovat  zverimexy a informovat o nevhodnosti prodeje fretek 

v takovýchto obchode, zároveň informovat o nutnosti očkování 
vztekliny. V případě nedostatků budeme kontaktovat KVS 
 

Nadále budeme vydávat Novinky od Meddynky.  
 
Plánů máme hodně a věříme, že budeme úspěšní jak v záchraně fretek, 
tak v naplnění všech našich vizí.  
 
 

  
Zapsal: MUDr. Pavla Zemanová 
 
 


