
1. Dobročinný bazar pro zvířata 

 
Sejde se nám dost věcí? Přijdou nás lidi podpořit? Prodají se vybrané věci? Nezapomeneme 
na nic? Prostě „klapne“ to? Nejen tyto otázky nás napadaly, když jsme plánovaly 1. 
dobročinný bazar pro zvířata. Každá z nás měla své obavy, ale nahlas jsme je nevyslovily, 
možná ze strachu, že by se mohly vyplnit. Mohlo to dopadnout všelijak…ale… dopadlo to 
DOBŘE!!! A to díky mnoha lidem. Díky lidem, kteří nám věnovali své věci, díky lidem, kteří 
nás přišli podpořit a utratit nějakou tu korunu. A také mnoha dalším....kamarádkám a 
partnerům, kteří nám pomáhali, chlad zaháněli grogem a měli stejné nadšení jako my.  
 
Velký dík patří také paní Plachtové, která nám umožnila pořádat náš bazar v nádherných 
prostorách Vlašského dvora. V jeho historickém sále proběhlo slavnostní zahájení, na jeho 
dvoře pak samotný bazar. Počasí  nám přálo, přesto mnozí neodolali a využili možnost 
občerstvit se v kavárně Vlašského dvora, dát si výbornou kávu a k tomu něco sladkého a 
vyrazit znovu nakupovat. Kdo neměl chuť na sladké, spíše upřednostnil klobásu přímo z grilu, 
nebo pečené kaštany, které jsme prodávali na náměstí. Všem moc chutnaly a tak mohla na 
kontě SOS Animal částka ještě povyrůst.  
 
O bezkonkurenční začátek a zahájení se postaraly děti ze školky za nádražím, které se svými 
učitelkami předvedly své hudební nadání. Bouřlivý potlesk byl pro děti v porovnání se 
zmrzlinou zanedbatelnou odměnou. Celou akci se vtipem a lehkostí moderoval Dan Kopál, 
jehož rozhovory s Hubertem a Niki neměly chybu. (Podotýkám, že oba zmínění jsou pejsci 
z krumlovského útulku.) Byly jsme moc rády, že naše pozvání přijal i bývalý starosta Větřní, 
pan Kubík, kterému jsme předaly cenu za jeho pomoc při záchraně psa Dennyho. Po 
slavnostním zahájení se začalo nakupovat. Bylo krásné vidět Vás všechny hemžit se mezi 
stánky se zbožím a nakupovat věci které Vám, nebo někomu z Vašich blízkých mohou udělat 
radost. Navíc, jsme za každou koupenou věc všem kupujícím dávali lístek s číslem, které se 
přímo na místě losovalo. Výhrou byl vyhlídkový let. Po chvilce napětí bylo před zraky všech 
vylosováno číslo 191. A výherce byl přímo na místě! Byl to malý Radek Vodička a určitě jste 
si ho všimli, protože to byl jeden z prodejců a celou dobu trpělivě hlídal svůj pultík a 
prodával. Na otázku jestli ví, koho vezme s sebou do oblak, odpověděl, že se musí rozmyslet. 
 
Během konání bazaru nás přišli navštívit i čtyřnozí hosté z krumlovského útulku – čtyři 
pejsci, z toho jedno dvouměsíční štěňátko a koťátka. Měli jsme velkou radost, když se jedna 
kočička nemusela vracet do útulku, ale našla tu nového majitele, který ji z náruče už nepustil. 
Doufáme, že i ostatní budou mít takové štěstí. Možná jste si všimli i většího počtu dětí se 
slzami jako hrachy a nešťastným výrazem. Když děti totiž viděli malé štěňátko a koťátka, 
bylo jejich  největší touhou odnést si je domů, což nebylo však velkou touhou rodičů. Pořízení 
zvířátka nemůže být  jen na základě momentálního okouzlení, ale racionálního posouzení, 
jestli je v silách každého, starat se den po dni o tyto čtyřnohé kamarády. Moc jim přejeme, 
aby se pro ně takové rodiny našly co nejdříve. 
 
Byl to zkrátka vydařený den. Největší napětí jsme zažívaly večer když jsme sesypaly 
pokladničky a sčítaly. A jakou částku se nám podařilo vybrat? Díky Vám všem jsme získali  
částku  15 160. Moc si toho vážíme a děkujeme Vám! Bude teď zase trochu snazší moci 
pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Bylo by naše přání, abychom musely tuto částku 
čerpat co nejméně, ale díky Vám budeme moci pomoci vždy když to bude potřeba. 
 



Naši činnost můžete sledovat na našich stránkách www.ckrumlov.cz/sos-animal, stejně tak 
náš transparentní účet. A co chybí dodat? Těšíme se na druhý ročník bazaru, tak za rok na 
viděnou!   
 
A poslední prosba nakonec. Kdo byl na bazaru přítomen, jeho kouzlo viděl osobně, pro 
ostatní je tady jedno malé seznámení s někým úžasným: Jde o Rikiho, třináctiměsíčního 
týraného setra. Celý svůj život byl uvázaný v paneláku u topení. Nic jiného neznal. Jeho 
bývalý majitel ho mlátil až mu zlomil nohu a pánev, byl silně podvyživený. Nyní je po 
náročné operaci a je v dobré kondici. Přes to všechno je to veselý a nekonfliktní pes, který má 
rád zvířata a lidi. Je to úžasný pes, který potřebuje láskyplný domov. Může být i venku. Více 
informací o Rikim v krumlovském útulku. 
 

                      


