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Vážení přátelé a příznivci organizace Zvířecí pohoda, 

 

ve výroční zprávě Vám uvádíme, co nového přinesl rok 2013 v naší činnosti a co 

plánujeme na následný rok 2014.  Součástí je také přehled odchycených zvířat a 

v neposlední řade finanční hospodaření neziskové organizace. 

 

Zvířecí pohoda je otevřena veřejnosti a od 

května do konce září byly zavedeny pevné 

otevírací hodiny, kterých využily 

především rodiny s dětmi. Zavedení 

pevných otevíracích hodin se projevilo na 

návštěvnosti, která byla oproti roku 2012 

několikanásobná.  

Během loňského roku, bylo uspořádáno pro 

školská zařízení, dětské tábory a jiné 

zájmové skupiny několik edukačních 

programů. Děti se během programů 

seznamují s hospodářskými zvířaty, které 

chováme, a dozvídají se o nich mnoho 

informací, především v oblastech etologie, 

ochrany a chovu. 

 

Během roku 2014 plánujeme rozšíření programů pro školská zařízení. Výuka ve školách je u 

nás doplněna o názorné ukázky a mnoho dalších poznatků, které děti v učebnicích 

nenaleznou. 
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Také jsme v loňském roce nabídli edukační programy dětským domovům, tak věříme, že 

nabídky využijí. Program bude pro ně připraven zdarma, a samozřejmě doufáme, že tímto 

dětem nabídneme příjemné zpestření jejich dnů. 

 

 

Těší nás, že se na nás s důvěrou opětovně obrací také organizace pečující o děti i dospělé  

s nejrůznějšími zdravotními znevýhodněními. V případě zájmu o svezení na koni používáme 

mimo jiných pomůcek nájezdovou rampu, která se využívá pro snadnější nasedání a sesedání 

z koně. Veškeré aktivity mají lidé se zdravotním znevýhodněním u nás za dobrovolný 

finanční příspěvek. 

 

Během roku 2014 se chceme věnovat další přínosné činnosti a to hipoterapii. V jarních 

měsících bychom rádi tuto činnost začali provozovat. 

 Hipoterapie je jedna z alternativních rehabilitačních metod, která využívá léčebný účinek 

koňského pohybu. Pohyb hřbetu koně stimuluje centrální nervovou soustavu, zlepšuje 

koordinaci pohybů, stabilitu, zvyšuje  celkovou pohyblivost. Dochází k uvolnění ztuhlého 

svalstva, stimulaci dýchacích svalů. Děti i dospělí se učí pomocí koně i lépe komunikovat.  

Diagnózy vhodné k doplňkové léčbě pomocí hipoterapie jsou například: dětská mozková 

obrna, roztroušená skleróza, lehká mozková dysfunkce, skoliózy, svalové dysbalance, svalové 

dystrofie, kardiovaskulární onemocnění, astma bronchiale, cystická fibróza, psychiatrické 

diagnózy, atd.  

Cvičební jednotka je pod vedením hipoterapeuta (fyzioterapeuta), hipologa (vede koně) a 

speciálně připraveného koně.  

Na podzim byl naší organizací 

zakoupený huculský kůň, který je 

svým tělesným rámcem, chodem, 

vytrvalostí a klidnou povahou 

ideálním koněm pro tuto činnost. 

 
 

Kdyby nám tento projekt během 

roku 2014 vyšel, bylo by to skvělé, 

naše činnost by se tedy rozšířila 

ještě o tuto pomoc. 

 

 

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

 

V tomto roce také plánujeme otevření ekologického kroužku Fermín, což se nám bohužel 

z časových a finančních důvodů nepodařilo dosud realizovat. Ale důležitost toho, aby děti 

měly blízký vztah ke zvířatům a přírodě, a tím posilovaly svůj kladný vztah ke všemu živému, 

považujeme i nadále za prioritní a rádi bychom tento projekt co nejdříve zahájili. 

 

Děkujeme všem dárcům, firmám, rodinám i jednotlivcům, kteří nás podpořili a i nadále 

nám pomáhají. 

Konkrétně naše poděkování za výraznou pomoc patří jmenovitě například městu 

Žebrák, obci Bzové, společnosti Tekro s.r.o., firmě UCB Technometal s.r.o., Řízení 

letového provozu ČR s.p., městysu Cerhovice, Tomášovi „Budíkovi“. Děkujeme také za 

propagaci a inzerci Podbrdským novinám a Berounskému deníku. 

 



Díky sponzorským darům a materiální pomoci, můžeme i nadále pečovat o opuštěná a 

stará zvířata.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Také v průběhu roku 2013, jsme řešili ve spolupráci s veterinární správou několik případů 

týrání zvířat. Nad lidskou krutostí občas zůstává rozum stát. Jak již zmiňujeme na našich 

stránkách, konkrétní fotografie a případy nezveřejňujeme, abychom chránili identitu 

zachráněných zvířat a umožnili jim začít nový lepší život bez pronásledování původními 

majiteli, kteří se většinou navzdory důkazům neodbytně hájí tím, že svému zvířeti 

neubližovali a mysleli to s ním dobře. 

 

 

Přehled odchycených zvířat za rok 2013 

 
Během uplynulého roku 2013 jsme odchytili celkem 44 zatoulaných nebo opuštěných psů a 

postarali se o 7 opuštěných koček. 
Z tohoto počtu se podařilo 15 psům dohledat původní majitele. Ostatní psi, kteří se k nám 

dostali, byli opuštěni nebo odebráni veterinární správou z důvodu týrání původními majiteli. 
Z tohoto celkového počtu byli v jednotlivých městech a obcích nalezeni: 

 

Žebrák - 6 psů 

Hořovice -  11 psů 

Cerhovice -  8 psů 

Bzová - 6 psů 

Březová - 3 psi 

Drozdov - 2 

Lochovice – 2 psi 

Stašov – 2 psi 

Libomyšl – 1 pes 

Neumětely – 1 pes 

Otmíče – 1 pes 

Točník - 1 pes 

 

Velice Vám ještě jednou děkujeme za Vaši podporu. Budeme moc rádi, pokud Vás u nás 

budeme moci přivítat, abyste mohli osobně vidět, jak je Vaše pomoc využita. 

 

                                                                                                            

 

 



Příloha: Výsledná účetní zpráva za období 01.01.2013 - 31.12.2013 

 

Krmivo: 69 493,15 

Materiál na péči o zvířata: 9 926,00 

Režijní materiály: 71 223,50 

Veterinární péče. 53 294,00 

Ostatní služby: 36 361,50 

Nájem: 5 368,00 

Mzdové náklady: 64 000,00 

Zákonné zdravotní a sociální pojištění: 21 760,00 

Zákonné pojištění odpovědnosti: 700,00  

Bankovní poplatky: 2 261,00 

  

Náklady celkem: 334 387,15 

 

 

Služby: 10 900,00 

Úroky: 1,54 

Příspěvky na činnost a sponzorské dary: 305 572,00 

Členské příspěvky: 800,00 

 

Výnosy celkem: 317 273,54 

 

Za uplynulý rok 2013 jsme se dostali do ztráty – 17 113,54. 

 

V přehledu uvádíme rozpis jednotlivých položek. V příspěvcích a sponzorských darech jsou 

evidovány i finanční dary, které jsme získaly na nákup konkrétních materiálů, např. na 

vybudování zázemí pro návštěvníky. 

 

Do nákladů nejsou započteny pohonné hmoty a také pícninové krmivo a stelivo (seno, sláma) 

pro koně. Tyto položky jsou kryty z našeho domácího rozpočtu a zejména zajištění 

pícninových krmiv tvoří značnou část našich výdajů. 

 

Velmi děkujeme všem za pomoc a podporu. 

 

                                                                                               Veronika a Karel Novotných 

 

 

 


