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     VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 

 

Vážení sponzoři a návštěvníci Zvířecí pohody, 

rádi bychom Vám jménem organizace Zvířecí pohoda velmi poděkovali za 

podporu, které se nám od Vás všech dostalo v roce 2011. 
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Velmi děkujeme Vám, kteří jste nám poskytli materiální a finanční dary, mediální 

podporu a fyzickou pomoc. 

Za uplynulý rok 2011 jsme se díky Vaší podpoře již nedostali do finanční ztráty a 

mohli jsme splatit část závazků, které jsme si vytvořili v průběhu prvního roku 

našeho působení, proto je pro nás podpora měst, obcí a veřejnosti existenčně 

důležitá. 

Dále bychom rádi vyzdvihli podporu MVDr. Mariany Rozlozsnikové, která přispěla 

svou obětavostí k naší činnosti tím, že pečovala o opuštěná a často zraněná a 

nemocná zvířata. 

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

Získané finanční prostředky byly využity především na krmiva a veterinární péči o 

opuštěná zvířata a část byla použita na krytí dalších výloh souvisejících s provozem 

organizace. 

Na následujících řádcích bychom Vás chtěli seznámit se statistikou odchycených a 

umístěných opuštěných zvířat za uplynulý rok 2011. 

V roce 2011 jsme zaevidovali více zvířat ve špatném zdravotním stavu, dále psů, 

kteří byli vyhozeni na opuštěných místech, jako například pes německého ovčáka na 

obrázku, který byl nalezený v lese ve velmi 

špatném zdravotním stavu, silně podvyživený. 

Dále jsme se v průběhu roku potýkali s tím, že se 

nám ozývalo větší množství lidí, kteří potřebovali 

dát své psy pryč z různých důvodů. Těmto lidem 

jsme pomáhali externě, z kapacitních důvodů 

jsme nemohli tyto psy u nás umístit.  

  

V průběhu roku 2011 jsme se postarali celkem o 35 psů a 27 koček. 

Z tohoto celkového počtu byli v Žebráku odchyceni 4 opuštění psi, v Hořovicích 18 

psů (celkově zde bylo odchyceno 22 psů, 4 psi byli umístěni do útulku v Buštěhradu),  

v Praskolesích 1 pes, ve Bzové 1 pes, v Cerhovicích 4 psi, v Březové 2 psi, 

v Hostomicích 3 psi, v Týčku 1 pes, v Zaječově 1 pes.  



Z tohoto počtu všech psů se nám podařilo dohledat 15 

psům jejich původní majitele.  Ostatní byli, kromě 3 psích 

seniorů, umístěni do nových domovů.  

K celkovému počtu jsme navíc ještě 11 psů umístili 

externě. 

V případě koček jsme činnost omezili pouze na zraněná 
zvířata a koťata, která by bez lidské pomoci nepřežila a 
kastrace toulavých koček. Provozovat azyl pro kočky je 
velice náročné, zejména z hlediska karanténního zázemí. 
Proto chceme regionu hlavně pomoci tím, že budeme 
toulavé kočky kastrovat a tím zamezíme jejich množení. 

Z volně žijících živočichů jsme se ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody 
postarali o 5 jedinců především drobného ptactva.  
 
********************************************************************* 
 

Těší nás, že se u veřejnosti dostává více do povědomí, že občanské sdružení Zvířecí 

pohoda, není jen místem, kde se pomáhá zvířatům v nouzi. Za našimi svěřenci jezdí 

mimo jiné také návštěvníci z řad zdravotně znevýhodněných občanů. Snažíme se 

pomocí zvířat, zejména koní, přispívat ke zlepšení jejich nejen psychické, ale i fyzické 

kondice. Díky speciální nájezdové rampě, která umožňuje nasedání na koně, 

nabízíme nyní aktivity s koňmi také lidem, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. 

V budoucnu bychom se chtěli věnovat hipoterapii. 

Jsme rádi, že nás pravidelně navštěvují děti ze Speciální školy v Žebráku. Kontakt 

s našimi zvířátky je pro ně jistě příjemným i užitečným zpestřením. 

 Do budoucna máme mnoho plánů a nápadů. Více bychom se chtěli věnovat 

aktivitám se zvířaty, kde bychom se dětem pravidelně věnovali a hravou formou je 

vzdělávali v oblasti péče a ochrany zvířat a přírody. 



Velice si vážíme měst a obcí, které nás podpořily. 

Jedná se o města: Žebrák, Hořovice, městys Cerhovice, obce: Bzová, Březová, 

Praskolesy.  

Jmenovitě bychom také chtěli poděkovat: 

 - státnímu podniku Řízení letového provozu ČR za finanční prostředky na zakoupení 

nájezdové rampy pro vozíčkáře a ochranných pomůcek pro jízdu na koni 

- NH Hospital a.s., NEMOCNICE HOŘOVICE za poskytnutý finanční dar na činnost  

- ThDr. Kateřině Klasnové za poskytnutí finančního daru pro koně 

- Paní Martě Šestákové z Podbrdských novin a Radce Kočové z Berounského deníku 

A ještě jednou velice děkujeme všem dárcům, kteří nás v uplynulém roce podpořili. 
Pomoci si opravdu vážíme a jsme za ni vděčni. 
 

 

                                                                                Veronika a Karel Novotných  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

 
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 (krmiva, 
chovatelské potřeby apod.).  
Do nákladů nejsou započteny pohonné hmoty, pícninové krmivo (seno), stelivo 
(sláma).  


