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 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 

 

Zvířecí pohoda je místem, kde nacházejí pomoc zvířata v nouzi a lidé mají možnost setkat se se 

zvířaty a potěšit se z jejich přítomnosti. 

Počátkem roku 2010 se začala rozbíhat činnost neziskové organizace Zvířecí pohoda, kterou jsme 

založili na konci roku 2009. Hlavním posláním organizace je pomoc zatoulaným, opuštěným a 

starým zvířatům. Na Hořovicku se nenachází útulek pro opuštěná zvířata. A protože máme zvířata 

velmi rádi, rozhodli jsme se zvířatům v ohrožení v našem regionu pomoci. Po úspěšném 

absolvování kurzu jsme získali osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a 

opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné 

odstraňování kadáverů  zvířat v zájmovém chovu. Tímto jsme mohli začít s činností, která se pro 

nás stala každodenní součástí našich životů. 

 

 

 

 

 

 

 

Díky mediální podpoře Podbrdských novin a spolupráci s Berounským deníkem, se o nás měla 

možnost dozvědět širší veřejnost a především jsme díky nim mohli hledat opuštěným zvířatům 

jejich původní majitele i nový domov.  

 

Také jsme se rozhodli, kromě péče o opuštěná zvířata, k nám na statek do Bzové, kde Zvířecí 

pohoda sídlí, pozvat návštěvníky a seznamovat je s naší činností a našimi zvířaty. 

Chováme hospodářská zvířata a protože v dnešní době mají děti malé možnosti, jak se 
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s hospodářskými zvířaty setkat, chceme jim je kontaktní formou představovat. Velmi nás potěšilo, 

jak kontakt se zvířátky dělal dětem radost a velmi rády je krmily a hladily. Velkých zážitkem bylo 

seznámení se s naší prasečí slečnou Anežkou.  

 

 

 

K další naší činnosti patří chov koní, které máme 

velmi rádi a děti je mohly u nás vyčistit, pohladit a 

povozit se na nich. Pokud to bude možné, chtěli 

bychom naše stádo rozšířit a odkupovat vysloužilé 

koně, kteří by u nás dožili.  

 

 

Během celého roku jsme získávali první zkušenosti s odchyty, s opuštěnými zvířaty a s provozem 

neziskové organizace.  Byly to pro nás po všech stránkách velmi náročné začátky, ale těšíme se do 

dalšího roku. 

 

Rádi bychom také poděkovali všem, kteří naši činnost v uplynulém roce podpořili. Pomoci si velmi 

vážíme a jsme za ni moc vděčni.  

 

Děkujeme Vám. 

 

                                                                             Veronika a Karel Novotných 

 

 



Přehled odchycených zvířat 

V průběhu roku jsme přijali mnoho opuštěných, toulavých zvířat. Ale bohužel také několik zvířat ve 

velmi špatném fyzickém stavu, kterým nebylo v našich silách pomoci. 

Mnoho lidí se na nás obrátilo s prosbou o pomoc a pomohli jsme jim při ztrátách či nálezech psů.  

Celkem jsme pomohli 63 zvířatům v našem regionu. Z toho bylo 28 koček, 30 psů, 1 srna,  

3 pěvci, 1 káně. 

 

 

 

 

 

Z celkového počtu 30 psů, jsme 17 psů umístili do nového domova, 11 se vrátilo ke svým 

původním majitelům a 2 stále čekají na své nové pány.   

V Hořovicích jich bylo nalezeno 14,   v Žebráku  5,  v Cerhovicích 4, v Broumech 2, v Březové 

2,  v Praskolesích 1, v Hostomocích 1, v Otmíčích 1.  

Péče o opuštěné kočky byla velmi náročná a byly to pro nás nové zkušenosti. Za uplynulý rok jsme 

vykastrovali a vrátili zpět do lokality 8 koček. Některé odchycené kočky byly bohužel ve velmi 

špatném zdravotním stavu a musely být na doporučení veterináře uspány. Ostatním koťatům jsme 

nalezli nový domov.  

Volně žijící zvířata byla předána do ČSOP Rokycany. 

 

 

 

 

 

 



 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 

 

 

 

 

 

 

 


