
Rádi bychom se vyjádřili ke článku paní Burdové na webu kralovedvorsko.cz i k petici, kterou 
podnítila paní Dvořáková.

K článku:
Článek paní Burdové je plný jejích domněnek, subjektivních pocitů a emočně vyhrocených urážek a
obvinění. Domnívali jsme se, že web kralovedvorsko.cz je objektivním a informativním portálem a 
je pro nás zklamáním, že toto bylo zveřejněno, aniž by byla ověřena situace druhé strany.

Paní Burdovou, Dvořákovou a Peškovou spojuje nespokojenost s péčí o psy v našem útulku. 
Jejich způsob vyjadřování je však opakovaně urážející a my s ním nesouhlasíme. Proto bychom 
vám rádi nabídli i náš názor na situaci i když je velmi těžké stručně popsat historii celé této 
kauzy.

Na FCB i v článku se nyní řeší několik psů. 
Bambino, kterému je 12 let a celý život nedůvěřuje cizím lidem má na pravé zadní noze nádor. Již 
od začátku s sebou nese jeho odstranění mnoho komplikací (až amputaci celé končetiny). Případný 
převoz do jiného prostředí a kontakt s novými lidmi by byl pro Bambina zbytečně stresující. Jeho 
zdravotní stav byl řešen i zástupci veterinární správy. U nás je zvyklý, běhá po areálu na volno, je 
spokojený a dostává vše potřebné. Tady nezbývá lidem, kteří ho neznají nic jiného než nám 
důvěřovat.
Viki, který byl po 3,5 letech u nás převezen do útulku v Jičíně – pokud v jiném prostředí běhá na 
volno a je socializovaný, nemohl u nás prožít nic, co by ho poškodilo na těle nebo na psím duchu a 
jsme rádi, že se má dobře. U nás měl dostatek kontaktu s lidmi a mnoho pohybu také, jen dodnes 
nemáme potřebu toto sdělovat přes FCB celému světu.
Tom, který má podle paní Burdové cystu, která není řešena je pouze kosmetickou záležitostí, která 
byla konzultována s veterinářkami a Toma na zdraví nijak neohrožuje.

Kvůli nespokojenosti paní Peškové a Burdové jsou u nás umístění psi pod častým dohledem 
veterinární správy a odborů Města. A to nejen veterinární správy trutnovské, ale i náchodské a 
královéhradecké. Protože stěžovatelky nebyly spokojené s výsledky kontrol, požádali dokonce o 
prověření i státní veterinární správu v Praze. Výsledky kontrol jsou ke stažení na webu SVS.

Často je psáno o příspěvcích od Města DKnL na umístěné psy – dostáváme údajně na psa a den 
121,- Kč. Pravdou je, že 21,- Kč z toho je DPH, což se odevzdává státu, zbývá tedy 100,- 
Kč/den/pes. Např. v srpnu 2018 bylo Městu účtováno 32 670,- Kč, z toho 5 670,- Kč je právě DPH, 
zbývá tedy  příspěvek 27 000,- Kč. Z toho je potřeba odečíst mzda zaměstnance (včetně odvodů 
státu – zdravotní, sociální, pojištění), krmení, voda, elektrika, veterinární péče a pojištění areálu 
útulku a psů. Otevírací doba je třeba pro někoho nedostatečná, avšak naše pracovní doba je 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu. Často vyjíždíme pro psy i v nočních hodinách, o víkendech i svátcích. 
V dnešní době, kdy průběžně dochází ke zdražování všeho, máme tuto částku nastavenou od roku 
2016.

Bývalá zaměstnankyně nebyla propuštěna, ale koncem listopadu nastoupila na nemocenskou a 
řešila si několik měsíců své zdravotní a osobní problémy. Smlouva ji vypršela a nebyla již 
prodloužena. Od listopadu 2017 k žádnému obrovskému zhoršení stavu psů nedošlo! Pouze jsme s 
paní Burdovou nepokračovali v postávání před kotci a v klábosení o opuštěných pejscích a o 
nespravedlnostech života.

A proč odmítáme spolupráci s paní Burdovou a Peškovou?

S paní Burdovou jsme rozvázali spolupráci v únoru 2018. Poté, co opakovaně nerespektovala 
předem daná pravidla venčení a její návštěvy útulku byly velmi často spojeny s konfliktními 



situacemi. Neshody však začaly již v létě 2017, kdy odmítla nést zodpovědnost a podílet se na péči 
o poraněného psa z útulku, kterého venčila a kvůli jejímu neopatrnému vedení ho napadl pes, také z
útulku, kterého vedl její syn.

S paní Peškovou, která se připojila k článku v komentářích nespolupracujeme kvůli spravování FCB
stránek Pomoc psům v útulku DKnL, které více než pomoc šíří pomluvy a lži a již několik let 
dokola opakují již řešené psí příběhy, které podle jejího názoru od nás zachránila. A také ji 
nedůvěřujeme od září 2015, kdy si osvojila z našeho útulku psa Matese a po několika týdnech se 
objevil pod jménem Matyáš a s popisem, že je po zemřelém majiteli v psím útulku v Broumově. 

Paní Dvořáková, která je v článku zmiňována a která sepsala petici plnou chyb a překlepů, sice 
možná na Bambina přispívala, avšak bez vědomí provozovatele útulku, byla to domluva mezi ní a 
bývalou zaměstnankyní útulku. Od listopadu 2017 nepřispívá nic. Při její poslední návštěvě, pár dní
před založením petice, se k ni Bambino, který nevyhledává kontakt s cizími lidmi nechtěl přiblížit 
ani při lákání na pamlsky. Proč by s ní tedy měl jít na procházku, na kterou může jít kdykoli jindy s 
lidmi, kterým důvěřuje? Venčení, které podle jejich slov probíhá roky, doopravdy probíhá tak 
jednou za 3 - 4 měsíce...

K petici:
Požadované rozšíření návštěvních hodin není v současné době v našich časových  možnostech. Na 
stránkách psího útulku je pod uvedenou otevírací dobou napsáno, že vážní zájemci o adopci, 
majitelé zaběhnutých psů a návštěvy školních kolektivů mohou po předchozí domluvě přijít i jindy 
– to se děje. Dopoledne i odpoledne přicházejí základní a střední školy venčit a psi jsou tak na 
procházkách skoro každý den. Každý z nich je každý den několik hodin ve výběhu. Rozhodně 
nejsou stále zavření v kotcích a kontakt s lidmi mají velmi intenzivní! Během otevírací doby 
přicházejí dospělí i děti a téměř vždy jsou všichni psi na procházkách.

Přístup ke kotcům byl ukončen z několika důvodů. Často se stávalo, že místo venčení a kontaktu se 
psy docházelo k postávání a povídání si před kotci, což psy zbytečně dráždilo a byli nervozní. Také 
se stávalo, že lidé vedoucí psy na vodítku neudrželi a došlo k několika nebezpečným situacím, kdy 
mohlo dojít ke zranění, čemuž tak chceme předcházet. Návštěvníci také dostávali psy do dalších 
stresových situací, kdy se nad kotci nakláněli, zpříma se jim dívali do očí a to jsou z pohledu psí 
řeči ohrožující signály, které byly mnohokrát za den opakovány, to psům nijak neprospívalo. 
Necítíme je jako oběti, které je třeba zdlouhavě u kotců litovat, jsou to nic neřešící situace a 
prohlubují jen nesprávný úhel pohledu na opuštěné psy.

Pokud je zdravotní péče potřebná, pes změní své chování nebo je podezření na změnu zdravotního 
stavu, konzultujeme toto vždy s MVDr. Taslerovou, MVDr. Kajerovou nebo MVDr. Krtičkovou.
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