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ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

 
1. Úvod 

 

Vážení příznivci, 

rádi bychom Vás prostřednictvím výroční zprávy informovali o naší činnosti a 
novinkách, které jsme v průběhu roku 2018 realizovali a o výsledcích 
hospodaření. Výroční zpráva je pro nás také důležitý prostředek, jak vyjádřit 
našim dárcům poděkování za to, že díky nim můžeme i nadále provozovat 
neziskovou organizaci a plnit její poslání. 

Celý rok 2018 byl nabitý změnami a spoustou práce, která nás těšila a občas 
nám přinesla nemalé starosti. V průběhu roku 2018 jsme žádali o několik dotací 
na jednotlivé projekty, které nám k naší veliké radosti vyšly a mohli jsme se 
pustit do jejich realizace. Byl to pro nás obrovský úspěch, už jen tím, že nemáme 
za sebou tým lidí, kteří se věnují žádostem o dotace, sháněním darů a jiným 
administrativním záležitostem. Jsme v tom sami, jsme malá nezisková 
organizace s jedním zaměstnancem trvale pečujícím o zvířata a jejich zázemí, a 
dobrovolníky, kteří svoji práci milují a dělají ji ve svém volném čase. 

V našich prostorách jsme díky dotacím vybudovali bezbariérový přístup.  

Naše webové stránky dostaly díky laskavé podpoře nový kabát a připojili jsme se 
do portálu Darujme Nadace Via. 

Přijali jsme dva nové koně na dožití a pořídili mladého koně na hipoterapii. 

Byl to náročný rok a děkujeme Vám za všechny slova podpory, finanční i věcné 
dary. Pracujeme opravdu v plném nasazení a všechny činnosti, které děláme, 
děláme s láskou a pro ty, kteří to potřebují. 

          
                                
                                                                                                   
                                                                                           Veronika a Karel Novotných 
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ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

2. Poslání organizace a její činnost 
 

Zvířecí pohoda, z.s.  se nachází v prostorách zemědělské usedlosti v krásné 
krajině CHKO Křivoklátsko. Součástí organizace je několik desítek domácích a 
hospodářských zvířat. V rámci prohlídek, mají děti i dospělí možnost být v 
blízkosti zvířat. Hladit si je, krmit a pečovat o ně. Při prohlídce se návštěvníci 
dozvídají nejen základní informace o hospodářských zvířatech, ale také spoustu 
zajímavostí.   
Naší hlavní činností jsou aktivity prostřednictvím domácích a hospodářských 
zvířat. Naučné programy pro školská zařízení, bezplatné programy pro zařízení 
pečující o zdravotně a jinak znevýhodněné děti a dospělé, hipoterapie. 

Poskytujeme také dočasnou péči opuštěným zvířatům a trvalé zázemí pro staré 
a hendikepované koně.  

Hlavním posláním naší organizace je přispívat k vytváření kladného vztahu 
člověka ke zvířatům a přírodě pomocí přímého kontaktu a pomocí zvířat a 
přírody přispět k dobré fyzické a duševní pohodě člověka. 

 

Naše činnosti jsou: 

- mimoškolní vzdělávání se zvířaty 
                                    

- volnočasové aktivity se zvířaty 
                                    

- hipoterapie 
                                  

-  pomoc opuštěným a starým zvířatům 

 

Členové: Karel Novotný - předseda zapsaného spolku 
                 Bc. Veronika Novotná - jednatel, dobrovolník spolku 
                 Ing. Michaela Hlubučková - dobrovolník spolku 
                 Anežka Bubnová - dobrovolník spolku 
                 Mgr. Petra Bramborová - fyzioterapeut při hipoterapii 
                 Bc. Petra Příhodová - ergoterapeut při hipoterapii 
                 Mgr. Pavlína Khailová - pedagog při programech 
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ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

 

Zvířecí pohoda,z.s. upustila od svého veřejného profilu ekocentrum, z důvodu 
v lidech vzbuzujícího názvu, že slovo ekocentrum znamená organizaci hojně 
podporovanou Evropskou unií. Bohužel, i když bychom si to velmi přáli, 
podporovaní v tuto chvíli z žádného grantu Evropské unie nejsme a zajistit 
peníze na samotný provoz je pro nás velmi obtížné. Název ekocentrum vzniklo 
díky naší environmentální činnosti, která se stala jednou z našich hlavní činností. 

 

Velmi si ceníme toho, že Zvířecí pohoda je místem, kde se prolínají osudy lidí i 
zvířat. Osobní přístup a přímý kontakt se zvířaty je naší hlavní předností při 
veškerých aktivitách. 

Naším cílem je, abychom dětem udělali v přítomnosti zvířat nejen radost, ale 
také jim doplnili znalosti. Často už jen samotná blízkost zvířat vzbuzuje u dětí 
veliký zážitek, natož když si je mohou pohladit, pochovat a nakrmit. Jelikož také 



Zvířecí pohoda, z.s. 
Bzová 45, 267 43 Bzová 

IČO: 22828834 
www.zvirecipohoda.cz 

 

6 

 

ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

poskytujeme dočasnou péči opuštěným zvířatům a trvalé zázemí pro stará a 
hendikepovaná zvířata, rozvíjíme u dětí sociální cítění.   

 

 

 

.    

.  
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ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

3. Hipoterapie 

Od roku 2014 se pravidelně věnujeme hipoterapii pod vedením fyzioterapeutky 
Mgr. Petry Bramborové a ergoterapeutky Bc. Petra Příhodové. 

V uplynulém roce probíhaly pravidelné víkendové lekce pro rodiny s dětmi se 
zdravotním znevýhodněním a v týdnu pro stacionář pečující o děti i dospělé s 
postižením. Na lekce k nám dojíždí také děti z dětského domova a vidět jejich 
radost z kontaktu s koněm je pro nás tou největší odměnou za naší dobrovolnou 
práci.  

Hipoterapie se stále dostává do popředí našich aktivit a v posledním roce nám 
již velmi chyběl mladý kůň, který by byl 
potřebnou posilou našeho týmu. Naše lekce 
probíhají nejen pro děti, ale také pro dospělé 
s vyšší tělesnou hmotností, proto jsme se 
začali poohlížet po norickém koni a shánět na 
něj potřebné peníze. Cena mladého 
norického koně se pohybuje v řádech desítek 
tisíc korun a sehnat peníze na jeho pořízení 
bylo pro nás složité. Velmi si vážíme dárců, 
kteří nám pomohli s koupí koně Čagana, kterého jsme koupili po pečlivém 
výběru. Norický kůň je díky svému klidnému temperamentu a širokému hřbetu, 
na kterém můžeme polohovat děti i dospělé, k hipoterapii ideální. Věříme, že 
nám bude sloužit do vyššího věku, stejně jako norik Nikola. 

Děkujeme srdečně dárcům a Nadaci Charty 77 za finanční podporu na pořízení 
koně. 
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ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

4. Bezbariérový přístup 

Zvířecí pohoda, z.s. je nezisková organizace, svým zaměřením jediná v regionu. 
Velmi nás však v našich aktivitách pro veřejnost omezovalo, že jsme neměli 
bezbariérový přístup, bez kterého jsme nebyli schopni zajistit vstup v 
podzimních a zimních měsících, kdy jsou vlivem nepřízně počasí venkovní 
prostory, vzhledem k terénu, v podstatě nedostupné. Jelikož se věnujeme 
hipoterapii, tak bezbariérové úpravy by velmi usnadnily pohyb dětem a 
dospělým se zdravotním znevýhodněním, kteří k nám dochází. Každoročně 
musela být Zvířecí pohoda od listopadu do března uzavřena a veškeré aktivity 
omezeny na minimum. 

  

Proto jsme byli velice šťastni a vděční, že jsme získali výraznější finanční 
podporu od několika subjektů, které nám umožnily vytvoření bezbariérového 
přístupu. Terénní úpravy nezpevněných 
ploch, bychom sami nezvládli bez 
finanční pomoci zrealizovat. Požádali 
jsme o pomoc s naším projektem 
Nadaci ČEZ a Nadaci Martina Romana a 
získali finanční prostředky, díky kterým 
jsme upravili terén, aby byl bezbariérový 
a usnadnil se tak pohyb návštěvníkům 
se sníženou schopností mobility. Došlo 
ke zpevnění ploch: odbagrování plochy, 
nakládka a odvoz vytěžené zeminy, 
pořízení a doprava kameniva (239 tun), 
rozprostření kameniva, válcování plochy. 
Rozloha zpevňované plochy je cca 588 
m2.  
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ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

  

Fotografie dokumentují postupnou proměnu prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tuto chvíli je u nás pro návštěvníky zajištěn celoroční bezbariérový provoz. 
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ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

5. Oprava rampy pro hipoterapii 

 

Oprava rampy pro hipoterapii byla již nezbytná. Po 8 letech používání byla už ve 
velmi opotřebovaném stavu. Rampa usnadňuje nasedání na koně a pro děti i 
dospělé odkázané na invalidní vozík, je nástup z rampy nezbytný. 

Díky finanční pomoci jsme mohli 
rampu nechat nejen opravit a 
zpevnit, ale dokonce ještě rozšířit o 
schody a uzavíratelné prostory, 
sloužící pro uložení pomůcek pro 
hipoterapii. Zbylé finance byly 
použity na vytvoření malého 
zastřešeného zázemí, pro doprovod 
či další čekající na lekci.  

Velmi ráda bych touto cestou poděkovala firmě ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ 
REPUBLIKA a.s., která nám svým finančním darem umožnila provést celkovou 
opravu nájezdové rampy a panu Petru Markovi, který provedl bezplatně opravu 
rampy a vytvořil nám hezké posezení pro čekající na lekce. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Zvířecí pohoda, z.s. 
Bzová 45, 267 43 Bzová 

IČO: 22828834 
www.zvirecipohoda.cz 

 

11 

 

ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

6. Péče o opuštěná zvířata 

Zvířecí pohoda je také místem, kde nacházejí dočasný domov zatoulaná a 
opuštěná zvířata a trvalý domov stará a nechtěná. 

Provádíme 24 hodinové odchyty zatoulaných psů, kastrujeme toulavé kočky a 
vracíme je zpět do jejich lokalit. Pečujeme o malá vyhozená koťata, která by bez 
lidské pomoci nepřežila. Jsme sice malý útulek, ale každoročně projde našimi 
vraty okolo 40 zvířat, které předáme původnímu či novému majiteli. 

V uplynulém roce jsme řešili neobvykle méně odchytů psů a o to více jsme měli 
zážitků během odchytů. Vyjížděli jsme celkem k 10 odchytům. Pro většinu z nich 
si přijeli původní majitelé, dva psi nalezli nový domov a jeden ho našel u nás. Tím 
psem byla Alice. 

Alice byla nalezena  mezi Točníkem a Žebrákem. Den předtím byla viděna 
toulající se na silnici, směrem od Kublova. Silnice mezi Březovou a Kublovem je 
po mnoho let místem, kde se často vyhazují staří, nechtění psi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože se jednalo o starou cca 12 letou fenu, dlouho jsme doufali, že je jen 
zatoulaná a vyzvedne si ji majitel. Stále velmi tesknila.  Bohužel se pána 
nedočkala a museli jsme přijmout skutečnost, že patří k další frontě vyhozených 
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ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

starých psů, kterým nejspíše zemře starší majitel a nikdo se o ně dál nechce 
starat. Její smutek se velmi poznamenal na jejím zdraví. Prodělala zánět dělohy, 
který i ve svém pokročilém věku naštěstí dobře zvládla a po zákroku se zotavila.  
Alici se nám nepodařilo umístit do nového domova, a tak nalezla svůj nový 
domov u nás.  

Další pes, který stojí za zmínku, byla fenka čínského chocholatého psa Lucinka. 
Pobíhala po Kublově několik dní, než se jí podařilo hasičům chytit a umístit do 
kotce. Když jsme pro ni jeli, vybavili jsme se lákavými pamlsky pro psy, protože 
prý kouše. Trvalo dlouhou dobu, než jsme se k ní mohli vůbec přiblížit. Tak 
zbědované a vystrašené zvíře, jsme dlouhou dobu neviděli. Nakonec nám 
pomohla přehozená deka, do které Lucinka kousala a snažila se nás „sežrat“. 
Následoval rychlý odvoz do veterinární ordinace, kde musela být ošetřena v 
narkóze. Byla umyta, byly jí ošetřeny zuby a dostala antiparazitika a antibiotika. 
Kdybychom měli její původní majitele popsat, tak bychom s největší 
pravděpodobností viděli zlé množitele psů a znečištěný malý kotec, ve kterém 
pravidelně rodila štěňata.. Trvalo dlouhou dobu, než k nám získala důvěru a 
mohla odejít do nového domova, ve kterém je spokojená. 

Každý rok prožíváme s odchycenými psy jejich osudy a radujeme se z jejich 
odchodu do nového domova. 

Péče o vyhozené kočičí sirotky, nás opět velmi zaměstnávala a celkem jsme se 
ujali 22 koťat, která byla umístěna 
u nových majitelů, jedné starší 
kočky,  která u nás zůstala a 
odchytili jsme a vykastrovali 9 
koček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zvířecí pohoda, z.s. 
Bzová 45, 267 43 Bzová 

IČO: 22828834 
www.zvirecipohoda.cz 

 

13 

 

ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

 
7. Naši koně 

 

Koně patří k našim životům přes dvacet let. Odkupujeme staré, vysloužilé koně 
a necháváme je u nás dožít.  

 
Během roku 2018 do našeho stáda přibyl nejen norický kůň Čagan, ale také 
ještě dva koně. Český teplokrevník, klisna Johanka a  klisna norického koně 
Lucka. Na rozdíl od Čagana, jsou to koně, na které již nečeká žádná práce, ale 
odpočinek. Lucka brzy oslaví své třicáté narozeniny a Johanka má za sebou 
operaci zadní nohy. Obě klisny jsme přijali od majitele, který se o ně staral s 
velikou láskou, ale bohužel již jejich chov nebyl schopen fyzicky zvládnout. 
Takových koní, kteří by potřebovali někde dožít je bohužel mnoho a málo z nich 
má štěstí, že mohou dožít na tom samém místě, kde svůj život věnovali pro 
radost jejich majiteli, jezdci. Inzerce jsou plné starších koní, kterých se majitelé 
po sportovní kariéře zbavují a kupují si nové mladé, na kterých můžou jezdit, 
sportovat s nimi a zažívat mnoho hezkých chvil.  
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ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

 
Koňský život nikdy nebyl jednoduchý. Poté, co přestali koně být lovnou zvěří, 
stali se z nich dopravní prostředky a soumaři. Ve válkách zažívali kruté časy a 
nyní, pro zábavu nás lidí, mnozí z nich zažívají bolest, stres a strach. Vytržení z 
jejich přirozeného stádového prostředí, pozavíráni do boxů, dělajíc věci jim 
nepřirozené a pro ně bolestivé.  
 
Pečujeme o 12 koní a děláme vše proto, aby své poslední roky strávili tak, jak je 
jim přirozené a ke svému životu měli vše, co potřebují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Zvířecí pohoda, z.s. 
Bzová 45, 267 43 Bzová 

IČO: 22828834 
www.zvirecipohoda.cz 

 

15 

 

ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

 
8. Plány do roku 2019 

Projekt nového venkovního zázemí pro školská zařízení 

V roce 2019 bychom velmi rádi uskutečnili projekt nového venkovního zázemí 
pro školská i jiná zařízení. Vzdělávací aktivity se zvířaty probíhají ve venkovních 
prostorách statku, přímo mezi zvířaty, doplňují výuku ve školách a praktické 
znalosti, u dětí a dospívajících rozvíjí pozitivní vztah k přírodě, soucit ke zvířatům 
a prohlubují jejich znalosti. A i když si klademe za důraz být s dětmi mezi zvířaty, 
je zapotřebí během programu zázemí, kde si s dětmi povídáme, kde si mohou 
odpočinout, nasvačit se, ukrýt před nepřízní počasí a kde jim zajistíme vhodné 
sociální zázemí. 

Školy nás navštěvují obvykle v počtu 
40 – 50 žáků a i když jsme velmi 
vděčni za stávající přístřešek, který 
nám v počátku naší činnosti zajistil 
dar od Řízení letového provozu ČR, 
s.p, v tuto chvíli nám již nestačí. 

Velmi doufáme, v kladné vyřízení naší 
žádosti od Nadace ČEZ, díky které 
budeme moci celý projekt zahájit. 
Plocha, na kterou chceme zázemí rozšířit, čítá necelých 100 m2.  Nový 
dostatečně velký přístřešek, dlažba a nové sociální zázemí bude pro naše 
programy plně vyhovující a věříme, že pro žáky i pedagogický doprovod 
komfortnější než stávající přístřešek a především se nám pod přístřešek všichni 
vejdou.   

Plocha bude muset být odbagrována, suť vyvezena, zasypána štěrkem, 
položena dlažba a na ní vybudován nový přístřešek a sociální zázemí. Náš 
projekt již podpořili: Řízení letového provozu ČR, s.p. (dřevo na přístřešek, dlažba, 
zednické práce), Nadace Martina Romana (dlažba), Arriva (sociální zázemí). 
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9. Fotogalerie 
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ZVÍŘECÍ POHODA, z.s. 

 

10. Poděkování 
 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, pro které je naše činnost důležitá a 
pomohli nám doporučením k získaným dotacím, podpořili nás finančně či 
materiálně a měli pro nás slova podpory. 

Velmi děkujeme nadacím a firmám, které podpořily naše projekty, a tím 
nám umožnily v naší práci ještě lépe pokračovat. 

Děkujeme panu Mirku Valterovi, který nám zafinancoval naše nové webové 
stránky a připojení naší organizace k portálu Nadace Via, Darujme. 

Srdečně děkujeme: 

Nadaci ČEZ, která 100 000 Kč podpořila vytvoření bezbariérového přístupu a 
zpevnění ploch v našich prostorách  

Nadaci Martina Romana, která 90 000 Kč podpořila vytvoření bezbariérového 
přístupu a zakoupení dlažby 

Řízení letového provozu České republiky, které podpořilo 60 000 Kč přístřešek 
do nového venkovního zázemí pro školská zařízení, který budeme budovat 

ARRIVĚ TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s., která podpořila 50 000 Kč 
vytvoření nového venkovní zázemí pro školská zařízení, které budeme budovat 
a za podpoření opravy rampy pro hipoterapii, která byla letos realizována 

Nadaci AGROFERT, která podpořila 42 000 Kč mzdové náklady v rámci zajištění 
aktivit se zvířaty pro děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním 
 
Paní Věře Šaldové, která nám velice pomohla darem 100 000 Kč, které byly 
použity na nákup sena. 

Městu Žebrák, které nás podpořilo dotací 30 000 Kč na krmivo, veterinární péči 
a chovatelské potřeby pro zvířata a 10 000 Kč na pomůcky na hipoterapii 

Městysu Cerhovice, který nás podpořil darem 30000 Kč na náš provoz 
 
UCB Technometal s.r.o. a manželům Knytlovým, kteří nás podporují 
každoročně a letos nás podpořili 30 000 Kč na provoz 
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TPL Czech s.r.o., za darované granulované krmivo v hodnotě 26 158,42 Kč  

Paní Mgr. Renatě Wachtlové, která podpořila 20 000 Kč náš provoz 
 
Nadaci Vodafone, která podpořila 20 000 Kč pořízení makety dojnice 
 
Manželům Tonhauserovým, kteří podpořili 17 500 Kč náš provoz 
 
Tomášovi Rosenbaumovi, který pravidelně organizuje hudební akce v náš 
prospěch, srdečně děkujeme jemu i dárcům kteří přispěli 15 600 Kč na náš 
provoz 

Účastníkům a lektorům Výcviku psů hrou, kteří pravidelně podporují krmivem 
a finančním darem opuštěné a staré psy 

Paní Olze Bubníkové, která podpořila 11 200 Kč náš provoz 
 
Panu MgA. Jiřímu Pritzovi, který pravidelně podporuje naší činnost a letos nás 
podpořil darem 10 000 Kč 

Nadaci Charty 77, která podpořila 10 000 Kč nákup koně pro hipoterapii 

Zákazníkům a zaměstnancům obchodu Billa, Filiálka 833 Beroun, kteří 
podpořili 10 000 Kč náš provoz 

Manželům Dvořákovým, kteří podpořili 10 000 Kč náš provoz 

Paní Lucii Žáčkové, která podpořila 10 000 Kč náš provoz 

Společnosti Bio nebio s.r.o., která nám věnovala bio pšenici v hodnotě 8850 Kč 
a finanční dar 5 000 Kč na činnost spolku 

Dětem i pedagogům ze Základní školy Pivoňka, Chříč, kteří podpořili 7 858 Kč 
naši činnost 

Manželům Naggyovým, kteří podpořili 7 000 Kč náš provoz 

Studentům Gymnázia Václava Hraběte, kteří podpořili 6 300 Kč náš provoz 
 
Paní Veronice Zvěřinové, která podpořila 5 000 Kč náš provoz 

Dárcům, kteří nám pomohli s výživou opuštěných a starých zvířat a dovezli nám 
krmivo 
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Návštěvníkům, kteří nám ponechali v naší kasičce dar, dary byly pravidelně 
účtovány a byly použity do rozpočtu 

Pravidelným dárcům: manželé Naggyovi, manželé Tonhauserovi, Barbora 
Miková, manželé Šlossarovi, Dagmar Dobošová, MUDr. Helena Alžběta Macková, 
Petra Podskalská, Kateřina Magrlová  

Drobným dárcům, které jmenovitě neuvádíme, ale jejich pomoc je pro nás také 
velmi významná 

S finančními dary nakládáme hospodárně. Velmi si ceníme každé pomoci a je 
použita na to, abychom mohli naší činnost vykonávat i nadále. Krmit a ošetřovat 
zvířata, zajistit zvířatům veterinární péči, zajistit jim vhodné a bezpečné 
prostředí. Abychom mohli provozovat hipoterapii a věnovat se dětem i 
dospělým, kteří pomoc koní potřebují a dětem, pro které je setkání a vzdělávání 
se zvířaty velmi potřebné. 

Děkujeme Vám.     

                                                                                         
                                                                                     Veronika a Karel Novotných 
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11. Přehled odchycených zvířat za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dohledán původní majitel: 7 psů 
Umístěni v novém domově: 2 
Zůstali u nás na dožití: 1 

 

Vykastrováno: 9 koček 
Umístěno v novém domově: 22 
Zůstaly u nás na dožití: 1 

 

 

 

 psi kočky 
Březová 1  
Cerhovice  4 
Hořovice  5 
Kublov 1  
Lochovice 1  
Točník 1  
Zaječov  2 
Zdice  8 
Od majitele  1 
Žebrák 6 3 
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12. Výsledky hospodaření 
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Doplnění k přehledu o příjmech a výdajích 
 
Vybudování bezbariérového přístupu: 169 388 Kč 
Oprava rampy a posezení: 25 000 Kč 
Pořízení materiálu (dřevo) na  přístřešek a venkovní zázemí: 50 543,70 Kč 
Zakoupení sena: 169 643 Kč 
Gumová dezinfikovatelná podlaha do kotce, krycí gumová stěna: 11 931 Kč 
Zednické práce pro venkovní zázemí: 12 400 Kč 
Potřeby pro koně na hipoterapii: 12 030 Kč 
Pořízení koně na hipoterapii:  62 920 Kč 
Deky pro koně: 5 248 Kč 
Edukační maketa krávy: 20 165,53 Kč 
Veterinární péče: 38 136 Kč 
Dar krmiva v hodnotě: 26 158,42 Kč 

 

Dalšími položkami ve výdajích jsou: krmiva a potřeby pro zvířata, mzda zaměstnance, 
bankovní a telefonní poplatky, internet 

Ve výdajích nejsou započteny finanční částky za pohonné hmoty: výjezdy k odchytům a 
do veterinární ordinace. 
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