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Výroční zpráva o činnosti za rok 2015  

  

Úvodem výroční zprávy 2015 bychom rádi uvedli, že Zvířecí pohoda plní již sedmým rokem to, co si 

předsevzala, a to pomáhat zvířatům v nouzi, provozovat volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi a 

vést naučné programy prostřednictvím hospodářských a domácích zvířat.  

Vlastními silami se snažíme opravovat staré a budovat nové. Přesto nás, stejně asi jako většinu 

neziskových organizací, trápí nepříznivá finanční situace a stále se dostáváme do ztráty. Snažíme se 

vlastními aktivitami co nejvíce podpořit chod naší organizace, ale výnosy nestačí na pokrytí měsíčních 

nákladů, proto jsme, jak stále opakujeme, velice vděční za Vaši podporu a pomoc ať má jakoukoliv 

podobu. Pro představu zde uvádíme přehled základních krmiv pro naše zvířecí svěřence. Denně 

potřebujeme zajistit přibližně 4,5 kg granulovaného krmiva pro psy, 1 kg granulovaného krmiva pro 

kočky, 3 kg konzervovaného nebo vařeného masa, 8 kg granulovaného krmiva pro koně, 7 kg 

jadrného krmiva pro ovce, kozy, 165 kg sena a také především veterinární péči. Nechceme zprávu o 

činnosti začínat takto vážně. Podařilo se nám realizovat, mimo standardní aktivity a programy, 

mnoho věcí, které nám udělaly radost. Pojďme na události, které u nás v uplynulém roce proběhly.  

Díky sponzorským darům se nám podařilo zakoupit nový karanténní kotec, který nahradil starý 

nevyhovující. Pořídili jsme nové separační suché wc, které bude dobře sloužit během programů pro 

školní zařízení, a také krásné dřevěné informační cedule, které jen čekají na náš čas, abychom je 

umístili na svá místa.  

Školy, školky, dětské domovy, zařízení pečující o zdravotně znevýhodněné děti a dospělé, dětské 

tábory a samozřejmě běžní návštěvníci, ti všichni si k nám našli cestu a strávili u nás krásné chvíle se 

zvířátky.   
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Opravdu jsme si nedokázali dříve představit, kolik radosti dokáže udělat kontakt se zvířaty. Až když 

jsme toho přítomni a na vlastní oči vidíme tu radost, zapomeneme na všechny starosti, které chod 

organizace občas obnáší. 

                        

Veškeré naše činnosti během roku opět nejlépe vystihnou krásné fotografie, které nám ve všech 

ročních obdobích pořizuje Ing. Michaela Hlubučková, která je členkou Zvířecí pohody a naší velikou 

pomocnicí při různých programech a akcích.  

I nadále se věnujeme hipoterapii a huculek Fermín má plné nohy práce. Do budoucna bychom rádi 
hipoterapii rozšířili na více dní, abychom byli schopni věnovat se všem lidem, kteří nás osloví. S tím 
také souvisí potřeba pořídit příští rok vyššího koníka, kterého bychom využívali pro jezdce nad 70 kg. 
Paní fyzioterapeutka Mgr. Petra Bramborová má dar neuvěřitelného umu a empatie a je člověkem, 
který se plně věnuje svému oboru a jsme tedy moc rádi, že si vybrala pro svou práci právě naši 
organizaci.  
Odchyt psů probíhal jako každý jiný rok 24 hodin denně. Kromě nálezu některých pejsků, kteří byli 
pohublí a bojácní, jsme se s týráním v roce 2015 nesetkali. Jednoho pejska jsme převzali do péče po 
vážné nehodě na dálnici D5. Naštěstí se mohl pejsek vrátit do rodiny a věříme, že se brzy setkal i se 
svým pánem, kterého věrně doprovázel na cestách. Pejsků bylo jako každý rok mnoho, některé dny 
jsme přijímali i několik hovorů, kdy se lidé snažili u nás svého psa umístit z různých důvodů, nebo byl 
někde nalezen opuštěný. Bohužel jsme schopni umístit jen tolik pejsků, kolik nám naše kapacita 
dovolí.  
Kočky a koťátka nás provázejí po celou dobu naší existence. I když se snažíme lidi informovat, že 

nepůsobíme jako kočičí útulek, je nám jasné, že krabice plná osiřelých koťátek nemůže zůstat bez 

povšimnutí. Celkem jsme se v průběhu roku postarali o 24 opuštěných koček, z toho bylo 21 koťat, 

která se k nám zpravidla dostávala na základě nahlášení lidí o nálezu krabic s opuštěnými 2-3 

týdenními koťaty. Péče o koťátka byla časově a finančně náročná. Malý mrňouskové potřebují krmit 

každé 3 hodiny ve dne v noci. 

  



Spotřebovali jsme mnoho krabiček sušeného mléka pro koťata, masových konzerv a kvalitnějších 

granulí pro koťátka. Také jsme zakoupili výhřevné podložky, které koťátka hřály. Převážnou většinu 

koťátek se nám podařilo odchovat a jsou umístěna v nových domovech. Na podzim jsme pořídili nové 

zázemí pro odchov malých koťátek, abychom byli připraveni na další podzimní vlnu malých 

mňoukajících tvorečků.  

V roce 2016 budeme pokračovat v naší práci a rádi bychom dokončili opravu vnitřních prostor pro psy 
a opravili výběh pro koně, kde bychom nutně potřebovali vybudovat venkovní přístřešek.  
Aktuálně se také potýkáme s chybějícím dodavatelem granulovaných krmiv pro psy, tato pomoc nám 

nyní výrazně chybí. Tímto bychom také rádi poděkovali společnosti Tekro s.r.o., která nám do 

loňského roku s výživou psů pomáhala. 

 

Poděkování za výraznou pomoc patří:  
 
MVDr. M. Rozlozsnikové, městu Žebrák, městysu Cerhovice, obci Bzová, firmě UCB Technometal 
s.r.o., 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, 
Podbrdským novinám, Berounskému deníku.  
 
Veliké poděkování patří také dárcům, kteří nám pomáhají pravidelně každý měsíc. Děkujeme všem 
návštěvníkům a dárcům, kteří nás v roce 2015 podpořili.  
 
Také děkujeme panu Mgr. Petru Jáklovi, který nám pomáhá svým patronstvím.  
 
Přijeďte se k nám podívat, tak nejlépe uvidíte, jak je Vaše pomoc využita. S darovanými finančními 

prostředky nakládáme hospodárně a zajišťujeme celý provoz naší neziskové organizace. 

Za Zvířecí pohoda, z.s.  

                                                                                                         Veronika  a Karel Novotných 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled odchycených zvířat za rok 2015  
 
V průběhu roku 2015 jsme se postarali celkem o 15 zatoulaných nebo opuštěných psů a 24 
opuštěných koček. U odchycených zvířat došlo během karantény k přeléčení, naočkování, zbavení 
vnějších a vnitřních parazitů, u dospělých koček jsme zajistili kastraci.  
 
 
Z tohoto celkového počtu byli v jednotlivých městech a obcích nalezeni:  

1/2015 - Žebrák: pes, dohledal se původní majitel  

2/2015 - Žebrák: pes, dohledal se původní majitel  

3/2015 - Cerhovice: 2 psi, dohledal se původní majitel  

4/2015 - Hořovice: pes, dohledal se původní majitel  

5/2015 - Žebrák: 2 kočky, jedna kočka vrácena do lokality, druhá ponechána u nás  

Březová: pes, umístěn v novém domově  

6/2015 - Žebrák: 3 koťata  

Zdice: pes, umístěn v novém domově  

7/2015 - Březová: pes, dohledal se původní majitel, 4 koťata  

8/2015 - Žebrák: pes, umístěn v novém domově  

Chlustina: pes, dohledal se původní majitel  

Praha: kotě  

9/2015 - Březová: pes, dohledal se původní majitel  

Černín: 2 koťátka  

10/2015 - Cerhovice: pes, umístěn v novém domově  

Tíhava: kotě  

Bzová: 7 koťat  

11/2015 - Žebrák: pes, dosud čeká na nového majitele  

Tíhava: kotě  

Žebrák: kočka, 2 koťata  

12/2015 - Žebrák: pes, umístěn v novém domově  

Cerhovice: pes, dohledal se původní majitel 

 

 

 

 

 
 



Výsledná účetní zpráva za období 01.01.2015 - 31.12.2015 
  
Krmivo: 77.893,20  

Materiál na péči o zvířata: 9.070,00  

Režijní materiály: 77.636,00  

Veterinární péče: 30.175,00  

Ostatní služby: 33.539,00  

Mzdové náklady: 71.730,00  

Zákonné zdravotní a sociální pojištění: 24.389,00  

Zák. poj. odpovědnosti za prac.: 404,00  

Bankovní poplatky: 2.534,00  

Daň z příjmu: 0,20  

Náklady celkem: 327.370,40  

 

Služby: 2.560,00  

Úroky: 0.96  

Příspěvky na činnost, sponzorské dary: 212.758,11  

Členské příspěvky: 1.000,00  

Provozní dotace: 50.000,00  

Výnosy celkem: 266.319,07  

 
Za uplynulý rok 2015 se organizace dostala do ztráty: – 61.051,33  
 
V příspěvcích na činnost a sponzorských darech jsou evidovány sponzorské dary, zisk z vlastních 
činností, finanční vyrovnání za odchyty a péči o psy a dary v materiální podobě účtované jejich 
reálnou hodnotou dle smlouvy se sponzory. 
 
V režijních materiálech jsou započítány dary, za které byly pořízeny dřevěné informační cedule, suché 
wc a kotec pro psa.  
 
Do nákladů nejsou započteny pohonné hmoty, stelivo (sláma), z větší části pícninové krmivo (seno), 

kterého v průběhu roku spotřebujeme v částce cca 80 - 90 tisíc. 

 

 

 

 

 

 


