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1. Úvod 

Ekocentrum Zvířecí pohoda má za sebou osmý rok své 

činnosti a každým dalším rokem se rozvíjí a rozšiřuje své 

aktivity. Za rokem 2017 stojí mnoho práce, únavy, smutku 

i radosti. To vše k naší práci patří. Jsme rádi, že 

můžeme naší činností přispívat dobré věci v podobě 

aktivit se zvířaty pro veřejnost a zároveň pomáhat 

zvířatům v nouzi a propojovat svět zvířat a lidí tak, aby 

to bylo ku prospěchu všech zúčastněných. 

Nedokázali bychom však pomáhat tam, kde je třeba, bez 

Vaší pomoci a podpory.  

 

Děkujeme Vám. 
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2. Programy ekocentra  

Od jarních měsíců jsme se plně věnovali nejmenším dětem i 

starším studentům. Mimo jiné je seznamujeme se smyslem 

ekocentra. Programy doplňujeme názornými ukázkami a 

přímým kontaktem se zvířaty. Snažíme se, aby si děti a 

studenti odnesli nejen informace o jednotlivých zvířecích 

druzích, ale také zajímavosti a příběhy jednotlivých 

zvířat. Mají možnost vidět, jak vděčná dokáží být zvířata 

přesto, že se v minulosti nesetkala s vlídným zacházením. 

Zvířecí svěřenci, kterých jsme se ujali, jsou přímým 

důkazem toho, že zvíře dokáže znovu nalézt důvěru 

v člověka. 

Do budoucna bychom chtěli školským zařízením nabídnout 

více programů, které by byly zaměřené na dané téma. 

Například bychom se chtěli více věnovat tématu ochrany a 

chovu hospodářských zvířat, osvětě v propagaci nákupu 

domácích zemědělských surovin, zpracování produktů od 

hospodářských zvířat a jiné. 

Práce s dětmi a studenty je pro nás směr, kterým by se 

ekocentrum v budoucnu více ubíralo. Je to nesmírně 

důležité, protože v dětech můžeme skrze zvířata rozvíjet 

soucit k nim samotným a tím k celé přírodě. A díky tomu 

vidíme šanci na to, aby hospodářská zvířata měla 

v budoucnu důstojnější život bez utrpení  
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3. Hipoterapie 

Hipoterapie je pro nás velmi smysluplná práce a i nadále 

pokračovaly pravidelné lekce.  

Vážíme si paní fyzioterapeutky Mgr. Petry Bramborové, 

která se u nás čtvrtým rokem svědomitě věnuje dětem a 

dospělým se zdravotními problémy.  

V uplynulém roce se do našeho týmu připojila  

ergoterapeutka Bc. Petra Příhodová. A díky ní jsme mohli 

nabídnout veřejnosti více termínů a především zkušenost 

a odbornost našeho týmu. 

V následujícím roce bychom potřebovali pořídit mladého 

norického koně, protože náš norický kůň Nikola v roce 

2018 odpracuje poslední sezónu a poté si bude na pastvině 

užívat zaslouženého odpočinku. Od počátku provozu 

hipoterapie vozil na svém hřbetě děti i těžší jezdce a 

jeho trpělivost při práci s dětmi i dospělými 

s vážnějšími zdravotními problémy je obdivuhodná. 
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4. Zvířata ekocentra 

Hospodářská zvířata za posledních dvacet let vymizela 

z českých vesnic. Lidé chovali pro vlastní potřebu 

králíky, slepice, kachny, kozy i prasátko. Málo dnešních 

dětí se s takovýmto malochovem setkalo. 

Zvířata, která chováme, jsou proto pro děti poučným 

zážitkem. Děti u nás mohou vidět přeštické černostrakaté 

prase, bílou a hnědou kozu domácí, koně, slepice i 

králíky. Všechna zvířata si mohou nakrmit, pohladit a 

pečovat o ně a ona to s vděčností přijímají. 

Koně, které chováme, jsou rozličných plemen a člověk je 

využívá k různým činnostem. Návštěvníci si během hlazení 

a čištění dobře uvědomí rozdíl mezi plnokrevným koněm, 

který je určen pro dostihový sport a norickým koněm, 

určeným k těžké práci v lese. To, že můžeme dát těmto 

ušlechtilým tvorům domov, ve kterém stráví zbytek svého 

života, je také důležitá náplň naší činnosti.  

 

K těm smutným a bolestným okamžikům patří i rozloučení se 

s našimi zvířaty, o která jsme dlouhou dobu pečovali, a 

která dělala radost nám i návštěvníkům. 

Během loňského roku jsme se 

rozloučili s klisnou Ramonou, 

která u nás prožila 7 let svého 

života a dožila se 30 let. 

Charakterní a velmi chytrá 

klisna, kterou budeme stále 

nosit v srdci. Ke sklonku 

života již byla velmi hubená a 

často se děti o její stav 

zajímaly. Řešili jsme s dětmi, že je v horší kondici  
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z důvodu stáří a jak moc je důležité se o svého starého 

koně postarat, když nás celý svůj život vozil na svém 

hřbetě a dělal nám radost.  

Také nás opustil Ben, kříženec 

labradora, náš první nalezený pes. 

Střežil statek a za svůj dlouhý psí 

život vyvenčil několik stovek 

návštěvníků. Dožil se 14 let.  

 

A nakonec Odri. Pamatuji ten den, kdy 

jsme byli odchytávat malé černé 

klubíčko. Bylo jí sotva 6 týdnů, 

ležela schoulená 

u odpadkového 

koše a nedokázali 

jsme se od ní 

odpoutat. Zůstala 

u nás 10 let a 

nikdo, kdo ji 

znal, tak nemůže zapomenout na její 

až extrémně přátelskou a vše 

milující povahu. Byla zlatá a ještě 

den před tím, než nás opustila, 

nosila dětem z dětského domova její 

oblíbené míčky.  
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5. Péče o opuštěná zvířata 

I přesto, že provozujeme psí útulek, pečujeme i o 

opuštěná koťata. Ačkoliv jsme nikdy neusilovali o provoz 

kočičího útulku a nadále ani nechceme provozovat kočičí 

útulek, tak si nás přesto tato aktivita našla. Lidé k nám 

vozí opuštěná koťátka, protože je nemají kam umístit. 

Takže se staráme o mnohdy jen několikadenní drobečky a 

poskytujeme jim maximální péči, která nás stojí nejen 

dosti času, ale i financí. V návaznosti na tuto kočičí 

problematiku se i nadále angažujeme v kastračním programu 

a snažíme se během roku, tak jak nám naše finanční 

možnosti dovolí, vždy v oblasti Hořovicka odchytávat 

bezprizorní, divoké kočky, které necháváme kastrovat a 

pak je vracíme zpět do jejich lokalit. 

Celý rok provozujeme nepřetržité odchyty psů. Bohužel se 

během roku setkáváme i případy podvyživených a zraněných 

jedinců. Velmi smutný je pohled také na ty, kteří jsou 

vyhozeni ve vyšším věku a ztrátu svého domova snáší 

podstatně hůře, než ti mladší. Delší dobu teskní a jsou 

mnohdy i apatičtí. Starší psy, kterým je většinou nad 13 

let, u nás necháváme dožít, aby nemuseli prožívat stres 

při zvykání si v novém domově.  
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6. Plány do roku 2018  
 

Plánů, které máme, a které bychom chtěli v příštích 

letech realizovat, je několik. Patří mezi ně, jak nápady 

na aktivity, tak potřebnost úprav zázemí. 

Velmi nás v aktivitách pro veřejnost omezuje, že nemáme 

bezbariérový přístup, bez kterého nejsme schopni zajistit 

vstup v podzimních a zimních měsících, kdy jsou vlivem 

nepřízně počasí venkovní prostory vzhledem k terénu 

v podstatě nedostupné. Jelikož se věnujeme také 

hiporehabilitaci, tak bezbariérové úpravy by velmi 

usnadnily pohyb dětem a dospělým, kteří k nám dochází na 

lekce.  

 

Rádi bychom se pokusili v příštím roce realizovat a 

především sehnat potřebné finance na vybudování 

bezbariérového přístupu. Věříme, že se nám podaří během 

příštího roku začít se stavebními úpravami povrchu dvora 

a zahrady. 
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Během programů nás také trápí nedostatečně veliké zázemí. 

Školská zařízení k nám jezdí v počtu 40 – 50 dětí či 

studentů. Se stávajícím přístřeškem nejsme schopni 

zajistit všem zúčastněným prostor pro odpočinek či 

případný úkryt před nepřízní počasí. Rádi bychom 

v příštím roce rozšíření zázemí vyřešili. 
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7. Fotogalerie 
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8. Poděkování 

 

 

 

Srdečně děkujeme za podporu naší činnosti:  
 

 

 

 

MVDr. M. Rozlozsnikové a MVDr. P. Březinové 

městu Žebrák, městysu Cerhovice, obci Bzová 

paní M. Šestákové a Podbrdským novinám 

Nadaci ČEZ 

Nadaci Vodafone ČR 

firmě Arriva Transport Česká republika a.s. 

manželům Knytlovým (firmě UCB Technometal s.r.o.) 

manželům Valterovým (firmě Document Data Services s.r.o.) 

Tomášovi Budíkovi a účastníkům akcí 

zooplus AG a účastníkům sbírky na zoohit.cz 

prodejně Super zoo a účastníkům sbírky 

firmě Weber-Mlýn 

firmě Heap Co 2.000, s.r.o. 

MgA. Jiřímu Pritzovi 

manželům Tonhauserovým 

paní J. Cypriánové 

rodině Bobákových 

Ing. J. Bruthansové 

MUDr. H. Mackové 

manželům Naggyovým 

manželům Marečkovým (Halla Foder) 

paní K. Rumpíkové 

zaměstnancům a zákazníkům Billa Beroun, filiálka 833 

studentům Gymnázia Václava Hraběte 

Výcviku psů hrou a účastníkům lekcí 

 

 

 

 



Ekocentrum Zvířecí pohoda, z.s. 

Bzová 45, 267 43 Bzová 

IČO: 22828834 

www.zvirecipohoda.cz 

 

13 

 

EKOCENTRUM 

ZVÍŘECÍ POHODA 

 

A samozřejmě také velmi děkujeme dalším dárcům, kteří nás 

podpořili finančně nebo materiálně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ekocentrum Zvířecí pohoda, z.s.                                                      

                        

                    

                                         

 

                                         Veronika Novotná 
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9. Přehled odchycených zvířat za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psi Kočky 

Bzová 1  

Cerhovice 5 2 

Hořovice  9 

Hýskov  5 

Kublov 3  

Chlustina 1  

Sedlec 1  

Tění  2 

Zdice 2 16 

Zaječov  1 

Žebrák 4 4 
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10. Výsledky hospodaření 
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Detailní přehled o výdajích 

 

Výdaje – služby 

 

 

 

 

 

 

 

Bankovní a tel. poplatky, 

internet 

59 496,- 

Krmivo 

 

145 070,- 

Veterinární péče 

 

74 128,- 

Chovatelské potřeby 

 

18 067,- 

Celkem 

 

296 761,- 


