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Organizace Zvířecí pohoda má za sebou třetí rok své existence. Již v úvodu výroční zprávy chceme 

s velikou vděčností poděkovat našim sponzorům, mediálním partnerům a lidem, kteří nám 

jakýmkoliv způsobem v uplynulém roce pomohli. Velmi si toho vážíme. Díky této pomoci jsme byli 

schopni udržet organizaci v provozu a mohli jsme i nadále pečovat o stará a opuštěná zvířata, 

vytvářet aktivity pro děti i dospělé a provozovat aktivity pro lidi se zdravotním znevýhodněním 

zdarma. 

Během roku 2012 jsme rozšířili  činnosti a naše aktivity nabídli nejen rodinám a jednotlivým 

návštěvníkům, ale také školským zařízením a jiným cílovým skupinám. Jdeme v duchu našich 

stanov, jejichž cílem je přispívat k vytváření kladného vztahu člověka ke zvířatům a přírodě 

pomocí přímého kontaktu, a také pomocí zvířat a přírody přispět k dobré fyzické a duševní 

pohodě člověka.  

  

 Aktivity, které provozujeme:  

* aktivity pro děti a dospělé, prostřednictvím domácích a hospodářských zvířat  
* aktivity pro děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním 

* vzdělávání v oblasti chovu a ochrany domácích a hospodářských zvířat  
* edukační programy pro školy a školky  
* péče o opuštěná, hendikepovaná a stará zvířata  
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Dveře našeho statku se u nás otevírají čím dál častěji. Víkendoví i pravidelní návštěvníci využívající 
aktivit, školky s dětmi, těm všem se za vraty nabízí pohled do obyčejného venkovského statku 
plného zvířat.  Ještě před několika lety byla hospodářská zvířata na venkově nedílnou součástí, 
dnes jsou  již ojedinělostí. Levné potraviny z ciziny, čím dál více vytlačují z venkova hospodářská 
zvířata a proto se snažíme návštěvníkům tato zvířata co nejvíce přiblížit. 

 Chováme typická domácí a hospodářská zvířata. Návštěvníci mají možnost si zvířátka prohlédnout 
a  být v jejich blízkosti - mohou je hladit, krmit i ošetřovat. Od některých zastoupených druhů, 
chováme na ukázku několik plemen, aby měli návštěvníci možnost vidět, jak se zástupci jednoho 
živočišného druhu mohou lišit znaky a vlastnostmi. Také jsou u nás k vidění původní česká 
plemena, např. huculský kůň, český strakáč. 
 
U nás chovaná zvířata jsou zvyklá na kontakt s lidmi a dokážou, některá i přes svůj zdravotní 
hendikep, dělat návštěvníkům radost a pomáhat nám s nejrůznějšími aktivitami. 
 
 

 

 

 Přehled odchycených zvířat:  

Během uplynulého roku 2012 jsme se postarali celkem o 26 opuštěných psů a 9 opuštěných koček.  

Z tohoto počtu v jednotlivých městech a obcích: Žebrák - 5 psů 

                                                                               Sedlec -  2 psi 

                                                                               Hořovice - 9 psů 

                                                                               Cerhovice -  2 psi 

                                                                               Březová -  2 psi 

                                                                               Hostomice -  1 pes 

                                                                               Osek - 1 pes 

                                                                               Kublov -  1 pes 

                                                                               Olešná - 1 pes 

Další 2 psi k nám byli umístěni veterinární správou po odebrání majiteli. Pěti psům z celkového 
počtu se nám podařilo dohledat původní majitele. Ostatní psi (až na 1 fenku, která stále čeká na 
nového majitele) byli umístěni do nových rodin.  
 

 



Také se díky naší pomoci podařilo najít nové majitele 3 pejskům, které jejich původní majitelé 
museli dát pryč z vážných rodinných důvodů. 

Snažíme se také radou pomoci lidem v počátcích chovu zvířat, případně mají-li se zvířetem nějaký 
problém. V sobotu u nás například probíhají výcvikové dny pod vedením zkušené kynologické 
instruktorky, která vede výcvik pozitivními metodami. 

******************************************************************************** 

Velice děkujeme za Vaši finanční podporu, snažíme se nabízet naše aktivity co nejvíce veřejnosti, 
abychom byli alespoň částečně soběstační, ale víme, že bychom bez Vaší pomoci sami chod 
organizace nezvládli.  

Vaše pomoc, radost dětí, zachráněná zvířata, to jsou momenty, které nám pomáhají v tomto 
neziskovém oboru pokračovat dále. Motivují nás a nabíjí energií i v náročných dnech, kdy na nás 
dolehne únava a vyčerpání.  

Jmenovitě bychom chtěli zejména poděkovat: 

- herci, kaskadérovi a režisérovi Mgr. Petru Jáklovi za patronství a podporu našeho sdružení 

- městu Žebrák a městysu Cerhovice za pravidelnou finanční podporu naší organizace 

 - společnosti Tekro s.r.o., která nám velice pomáhá s výživou pejsků, kteří jsou nedílnou součástí   
   organizace a zúčastňují se aktivit pro děti a dospělé, a také s výživou opuštěných psů 

- firmě UCB Technometal, s.r.o, která finančně podporuje provoz adopcí hendikepovaného koně  
  Weslyho 

- Heleně Haberlové, která finančně podpořila koně 

- Tomáši „Budíkovi“ za pořádání benefičních akcí ve prospěch Zvířecí pohody o.s. 

- obci Bzová a Březová 

- Podbrdským novinám, Berounskému deníku, Našemu regionu, které nám pomáhají pravidelnou 
inzercí s umísťováním opuštěných pejsků do nových rodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Děkujeme. 

 



 
 
 
 
Výsledná účetní zpráva za období : 01.01.2012 až 31.12.2012  

 Krmivo: 63302,-  

Materiál na péči o zvířata: 697,-  

Režijní materiály: 7 623,-  

Veterinární péče: 21 502,-  

Ostatní služby: 31 848,-  

Mzdové náklady: 32 000,-  

Zákonné sociální pojištění: 10 880,-  

Bankovní poplatky: 1 822,-  

  

Náklady celkem: 169 674,-  

-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Úroky z běžného účtu: 0,73  

Příspěvky na činnost a sponzorské dary: 165 963,01  

Členské příspěvky: 600,-  

  

Výnosy celkem: 166 563,74  

Uplynulý rok 2012 se sdružení dostalo do ztráty  – 3 110,26  

Větší část nákladů si již dovolilo sdružení pokrýt ze sponzorských darů a své vlastní činnosti. Také 
měl již provozní pracovník zaplacené zákonné pojištění a minimální mzdu (za což jsme velice 
vděčni, že je prakticky nepřetržitá pracovní doba alespoň z malé části zaplacena). Do nákladů 
nejsou započteny pohonné hmoty, opravy a výstavby zázemí pro zvířata, pícninové krmivo pro 
koně.  

 

Těšíme se na Vaši návštěvu a za případnou Vaši pomoc a podporu Vám předem 
velmi děkujeme. 

 

                                                                                    Veronika a Karel Novotných 


