
Ekocentrum Zvířecí pohoda, z.s. 

Bzová 45, 267 43 Bzová 

IČO: 22828834 

www.zvirecipohoda.cz 

 

1 

 

 

EKOCENTRUM 

ZVÍŘECÍ POHODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 
 
 



Ekocentrum Zvířecí pohoda, z.s. 

Bzová 45, 267 43 Bzová 

IČO: 22828834 

www.zvirecipohoda.cz 

 

2 

 

 

EKOCENTRUM 

ZVÍŘECÍ POHODA 

 

 

Obsah výroční zprávy 

 

1. Úvod ………………………………………………………………… str. 3 

2. Fotografie ………………………………………………… str. 4 

3. Spolupráce ………………………………………………… str. 5 

4. Hipoterapie ……………………………………………… str. 6  

5. Programy ekocentra …………………………… str. 7 

6. Péče o opuštěná zvířata ……………… str. 8 

7. Poděkování…………………………………………………… str. 10  

8. Přehled odchycených zvířat ……… str. 11 

9. Výsledky hospodaření ……………………… str. 12 

 

 

 

 



Ekocentrum Zvířecí pohoda, z.s. 

Bzová 45, 267 43 Bzová 

IČO: 22828834 

www.zvirecipohoda.cz 

 

3 

 

 

EKOCENTRUM 

ZVÍŘECÍ POHODA 

 

1. Úvod 

Po celý rok 2016 jsme měli plné ruce práce. Nikdy jsme si 

nedokázali představit, jak složité bude udržet chod 

ekocentra. Sehnat prostředky na celkový provoz, krmivo, 

veterinární péči a skloubit péči o opuštěná zvířata 

s veškerými činnostmi ekocentra. 

Ale přesto všechno, vidět pást se spokojené stádo koní, 

které by jinak čekal velmi smutný osud na jatkách. 

Pozorovat radostného psa, se kterým bylo v minulosti 

krutě zacházeno, jak odchází do nového domova. A slyšet 

tiše příst malé spokojené kotě, které bylo bez milosti 

vyhozeno u lesa. Tak toto všechno nás vlastně pravidelně 

ubezpečuje, že jsme se vydali správnou cestou. 

Samozřejmě především díky vstřícnosti dárců jsme schopni 

ekocentrum nadále provozovat.   

Proto tímto s vděčností děkujeme našim dárcům. 
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2. Fotografie 

Naši činnost za uplynulý rok 2016 nejlépe vystihnou 

fotografie naší kamarádky ing. Michaely Hlubučkové, která 

nám od našeho založení laskavě pomáhá s provozem 

ekocentra. Během celého roku vystihuje fotografií naši 

práci, naše svěřence, radostné i méně radostné okamžiky.   

Srdečně jí tímto děkujeme. 
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3. Spolupráce s ČSOP 

Po zimních náročných měsících přišlo jaro. S jarem nám 

lidé kromě opuštěných koťátek přinesli zraněné mládě 

muflona. Po domluvě s ČSOP Rokycany bylo mládě umístěno 

u  nás. S chovem tohoto volně žijícího živočicha jsme 

neměli zkušenosti, proto jsme čerpali informace přímo u 

chovatelů muflonů. Pořídili jsme si kvůli výživě mláděte 

dojnou kozu, dětskou flašku a denní program podřídili 3 

hodinovým intervalům na kojení. Mládě se nám podařilo 

odchovat a muflonka Esterka (jak ji pojmenovaly děti z 

mateřské školky v Kublově) se stala nedílnou součástí 

ekocentra. 
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4. Hipoterapie 

Třetím rokem se s paní Mgr. Petrou Bramborovou věnujeme 

hipoterapii. Je to činnost, která nás velmi těší, protože 

díky ní můžeme také pomáhat. Nacházejí u nás terapeutické 

lekce děti i dospělí s různými zdravotními potížemi. Rádi 

bychom tuto činnost v příštích letech ještě rozšířili a 

věnovali se jí intenzivněji. Díky laskavému přispění 

dárců jsme sehnali klisnu Rebellion, která u nás nejen 

našla domov, ve kterém dožije, ale také s huculkem 

Fermínem a norikem Nikolou pomáhá prostřednictvím svého 

hřbetu těm, kteří to potřebují. 
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5. Programy ekocentra 

 

K našemu poslání a hlavní činnosti patří také osvěta v 

oblasti chovu a držení hospodářských a domácích zvířat. 

Od jarních měsíců jsme se plně věnovali programům a 

aktivitám pro děti ze školských a jiných zařízení. 

Kontakt se zvířaty je pro ně naučným zážitkem, díky 

kterému lépe pochopí a porozumí nutnosti dobře pečovat o 

zvířata. Tomu, že zvíře je cítící bytost, u nás děti 

lehce porozumí. Těší nás zvídavost dětí, je to pro nás 

radost vidět v dětských tvářích nadšení, že mohou být 

s našimi zvířátky v přímém kontaktu. Pro děti ze škol se 

snažíme programy vytvářet tak, aby byly i zajímavých 

doplněním nebo názorným příkladem učební látky probírané 

ve škole. 

 

V průběhu roku jsme se i nadále věnovali aktivitám pro 

děti i dospělé se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 

Tato práce nás velmi naplňuje a v budoucnu plánujeme 

rozšiřování aktivit. 

Máme plnou hlavu nápadů, doufáme, že je budeme moci 

v budoucnu uskutečnit.  
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6. Péče o opuštěná zvířata 

Během celého roku jsme se věnovali zatoulaným a opuštěným 

zvířatům. 

Chování lidí, kteří dokáží zvířatům ublížit, případně je 

opustit například vyhozením z auta, nelze porozumět. 

Zvířata prožívají veliké 

trauma a často jsou odchycena 

ve špatném výživovém a 

psychickém stavu. Fenka na 

obrázku byla odchycena se 

zánětem dělohy a bez včasného 

veterinárního zákroku by 

nepřežila. Musela žít delší 

dobu s velkými bolestmi. Po 

ukončení léčby nalezla nový 

domov. 

 

Hořovicko bohužel postrádá útulek, který by pečoval o 

opuštěné kočky. Proto se snažíme spoluprací s útulkem 

v Louníně kočkám na Hořovicku pomoci, i když je to pro 

nás veliká finanční i časová zátěž. Oproti loňskému roku 

jsme mnohem dříve zahájili péči o opuštěná koťátka, která 

lidé nacházeli v lesích, polích či jim byla vhozena na 

pozemek. Již od června jsme měli napilno, což nám 

vydrželo až do podzimu, kdy se k nám dostala další 

opuštěná koťátka. O malé tvorečky, staré většinou jen pár 

dní, jsme se starali nejlépe, jak to šlo. Nejvíce času 

nám zabralo dokrmování  speciálním sušeným mlékem ve 2-3 

hodinových intervalech ve dne i v noci. Krmiva a 

veterinární péče o opuštěná koťata byla významnou 

položkou ve výdajích ekocentra. 
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V několika městech a obcích Hořovicka jsme během roku 

odchytili a zajistili kastrace 9 dospělým neochočeným 

kočkám. Kočky jsou v dané lokalitě zvyklé a jsou tam 

pravidelně krmeny, proto jsme je po kastraci vraceli zpět 

do jejich lokality. 

Na dočasné umístění opuštěných koťátek, jsme si nechali 

vyrobit 3 karanténní kotce, které spolu s čerstvým 

vzduchem a sluníčkem, zajišťují koťatům dostatečný 

komfort k růstu. Podařilo se nám odchovat téměř všechny 

nalezené drobečky a nalézt jim nový domov. 

 

 

Nadále se věnujeme péči o stará zvířata, která jsou 

trvalými obyvateli ekocentra a při prohlídkách či 

programech nám velmi pomáhají. Jsou klidní, zvyklí na 

lidskou společnost a velmi milí společníci.  
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7. Poděkování 

 

Naše poděkování za výraznou pomoc patří:  

 

 

MVDr. M. Rozlozsnikové, městu Žebrák, městysu Cerhovice, 

obci Bzová, manželům Knytlovým a firmě UCB Technometal 

s.r.o., manželům Valterovým a firmě Document Data 

Services s.r.o., Řízení letového provozu ČR s.p., 

specializované prodejně Super zoo, MgA. Jiřímu Pritzovi 

,Tomášovi „Budíkovi“, Mars Czech, s.r.o., WEBER-MLÝN, 

manželům Tonhauserovým, Ability Real Estate s.r.o., Ing. 

J. Bruthansové,  Bc. L. Ludvíkovi, MUDr. H. Mackové, 

manželům Naggyovým, Podbrdským novinám, Berounskému 

deníku.  

 

Veliké poděkování patří dárcům, kteří nám pomáhají 

pravidelně každý měsíc.  

 

Děkujeme všem návštěvníkům a dárcům, kteří nás v roce 

2016 materiálně či finančně podpořili.  

 

Přijeďte se k nám podívat, tak nejlépe uvidíte, jak je 

Vaše pomoc využita. S darovanými finančními prostředky 

nakládáme hospodárně a zajišťujeme celý provoz ekocentra.  

 

 

Za ekocentrum Zvířecí pohoda, z.s.                                                      

                        

                    

                                        Veronika Novotná 
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8. Přehled odchycených zvířat za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psi Kočky 

Březová 1  

Cerhovice 1 2 

Felbabka  5 

Hořovice  8 

Lochovice  2 

Skryje 1  

Tlustice 1  

Týček  5 

Zaluží  1 

Zdice 1  

Žebrák 5 4 
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9. Výsledky hospodaření 
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