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Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 

 

Na úvod letošní výroční zprávy bychom chtěli srdečně poděkovat všem našim sponzorům, 
kteří nás podporují finančně, materiálně a také mediálně. Vaše pomoc pro nás mnoho 
znamená. Díky Vám se můžeme věnovat práci, která je pro nás každodenním posláním.  

 

Se Zvířecí pohodou máme za sebou další rok, ve kterém jsme se plně věnovali péči o zvířata a 
našim návštěvníkům. 

Lidé jezdí do Zvířecí pohody na běžnou návštěvu a také na akce, které jsou několikrát do roka 
pořádané pro širokou veřejnost. To, že se návštěvníci vrací a jezdí se s celou rodinou opět 
potěšit se zvířátky, je pro nás nenahraditelnou zpětnou vazbou, že naše práce má smysl a 
organizace plní své poslání. 

Nově se tento rok rozběhl kroužek Fermín, který je pro děti pořádán zdarma. Práce s dětmi 
má pro nás veliký význam, protože právě v dětství se malí návštěvníci nejlépe učí vstřícnému 
vztahu ke zvířatům a přírodě. Děti se naučí správnému chovu domácích zvířat, etologii neboli 
pochopení chování zvířat, základy kynologie, jízdy na koni a mnohým dalším věcem, které 
souvisí s chovem a ochranou zvířat. 

Ve spolupráci s fyzioterapeutkou Mgr. Petrou Bramborovou jsme se začali věnovat 
hipoterapii. Pod dohledem této zkušené a milé fyzioterapeutky pomáháme dětem i 
dospělým se zlepšením jejich zdravotního stavu.  
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Péče o vysloužilé koně je finančně velice náročná a v množství koní, kteří každoročně končí 
svoji službu člověku umístěním na jatka, vypadá jako bezvýznamná. Ale každodenní pohled 
na spokojeně podřimující stádo těchto překrásných tvorů nás ujišťuje, že i těch několik 
zachráněných životů má smysl. Osvětou a možností lidí si na vznešeného tvora sáhnout a 
dozvědět se spoustu informací, je nadějí hlavně pro koně, že budeme inspirovat do 
budoucna více chovatelů, kteří nechají svého koně v klidu dožít, nebo bude vznikat více 
takových zařízení, jako je Zvířecí pohoda. 

Také jsme po celý rok byli 24 hodin denně připraveni pomoci opuštěným a zraněným psům. 
To, že fungujeme mezi obytnými domy znamená, že velice často máme zaplněnou naši 
kapacitu a musíme bohužel někdy odkazovat na vzdálenější útulky.  Pomohli jsme 22 
zatoulaným či nechtěným psům. 

Loňský rok nám přinesl i mnoho neradostných událostí. Opět se k nám dostalo i několik psů, 
kteří byli ve velmi špatném fyzickém a psychickém stavu. Ve spolupráci s veterinářem jsme 
udělali maximum pro to, aby byli opět v pořádku. 

S velikou bolestí přijímáme  osudy zvířat, které končí smrtí.  

Nejvíce úsilí nás stál případ, který jsme řešili koncem roku, smutný začátek tohoto příběhu, 
vyústil v závěru ve šťastný konec. V prosinci 2014 jsme zachránili 5 štěňat, která byla 
vyhozena v lese. Byla extrémně vyhublá, se šrámy na těle i na duši. Tato situace pro nás byla 
náročná finančně a časově. Silně podvyživená a zanedbaná štěňata potřebovala více času na 
to, aby se zotavila. Poslední štěně jsme do nového domova umístili v březnu 2015.  

 

Nejen v těchto případech je pro nás pak Vaše pomoc skutečně existenčně důležitá a my si ji 
velmi vážíme, díky Vaší pomoci jsme všem svěřencům zajistili potřebnou výživu a veterinární 
péči, aby se zotavili. Chybou jednoho člověka, má dalších několik lidí na několik měsíců práci 
a finanční výdaje, ale tak už to v životě občas bývá. Alespoň, že pak noví majitelé, kteří nám 
posílají fotky štěňátek a dospělých psů v novém domově, nás dělají šťastnými. 

 

 

V letošním roce jsme si předsevzali a rádi bychom k běžnému provozu v budoucnu ještě 
zvládli: 

- rekonstrukci zázemí pro psy, jejíž průběh budete moci sledovat v aktualitách na našich  
  webových stránkách 



- úpravu venkovního prostoru, opravu stávajících výběhů, výstavbu nových  
     výběhů   

- pořízení speciálních informačních a edukačních cedulí, na kterých se malí i velcí  
    návštěvníci dozvědí mnohé o chovu a etologii domácích a hospodářských zvířat a   
    zemědělských komoditách 

 

 
 
Konkrétně naše poděkování za výraznou pomoc patří: 

MVDr. M. Rozlozsnikové, městu Žebrák, obci Bzová, městysu Cerhovice, společnosti Tekro 
s.r.o., firmě UCB Technometal s.r.o., firmě Document Data Services s.r.o., Řízení letového 
provozu ČR s.p., společnosti Pet Center CZ s.r.o., specializované prodejně SUPER ZOO, 
MgA. Jiřímu Pritzovi ,Tomášovi „Budíkovi“, Podbrdským novinám, Berounskému deníku, 
paní Šárce Morysové a mnohým dalším. 

Opomenout nesmíme pana Mgr. Petra Jákla, který pomáhá svou mediálně známou tváří. 

 

 

 

Velice Vám všem ještě jednou děkujeme za Vaši podporu. Budeme rádi, pokud Vás u nás 
budeme moci přivítat, abyste mohli osobně vidět, jak je Vaše pomoc využita. 

 

                                                                                   Veronika a Karel Novotných 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled odchycených zvířat za rok 2014 

 

  
Během uplynulého roku 2014 jsme se postarali o celkem 22 zatoulaných nebo opuštěných 
psů a o 10 opuštěných koček.  
 
Z tohoto počtu se podařilo 7 psům dohledat původní majitele.  
Z celkového počtu byli v jednotlivých městech a obcích nalezeni:  
 
Psi: 
Žebrák - 5 
Sedlec  - 2 
Podluhy - 1 
Cerhovice - 3 
Bzová - 2 
Umístěni od majitele - 2 
Štěňata nalezená v lese - u obce Svatá 5, u Líšné 1, u Berouna 1 
Externě jsme pomohli s umístěním 4 psů. 
 
Kočky: 
Hořovice - 1 kočka 
V lesích nad Bzovou nalezeno 5 koťat, u Březové 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledná účetní zpráva za období 01.01.2014 - 31.12.2014  

 
Krmivo: 51.138,00  
Materiál na péči o zvířata: 7.217,00  
Režijní materiály: 29.466,00  
Veterinární péče: 29.635,00  
Ostatní služby: 36 283,48  
Nájemné za pole: 1.342,00  
Mzdové náklady: 72.000,00  
Zákonné zdravotní a sociální pojištění: 24.881,00  
Bankovní poplatky: 2.267,50 
Daň z příjmu: 0,24 
 
Náklady celkem: 254.230,22  
 

 

 

Služby: 1.000,00 
Úroky: 1,30  
Příspěvky na činnost, sponzorské dary: 240.545,00 
Členské příspěvky: 1.000,00 

Výnosy celkem: 242.546,30  
 

 

Za uplynulý rok 2014 jsme se dostali do ztráty – 11.683,92.  
 
Do dalších let je pro nás velice důležité, abychom se stali soběstačnými, a tím jsme měli 
jistotu, že se nebudeme dostávat do ztráty. Pokusili bychom se, díky našemu zaměření, 
požádat zařazení do dotačních programů. 
 
Péči o zvířata a aktivity, které nabízíme, jsou časově náročné a zvládat toto vše s prací mimo 
organizaci, je opravdu neúnosné. Běžný den ve Zvířecí pohodě začíná okolo šesté hodiny 
ranní a s několika drobnými přestávkami končí okolo osmé večer (samozřejmě v lepším 
případě, když není noční výjezd k odchytu, či není nutná 24 hodinová péče o nemocné či 
zraněné zvíře). Vše uvádíme pro vysvětlení, proč zdánlivě nejvyšší položku chodu ekocentra 
tvoří mzdové náklady, které po vydělení 12 měsíci zajišťují jedinému zaměstnanci plat 6.000 
Kč.  
 
V příspěvcích na činnost a sponzorských darech jsou evidovány sponzorské dary, zisk z 
vlastních činnosti, finanční vyrovnání za odchyty a péči o psy a dary v materiální podobě 
účtované jejich reálnou hodnotou dle smlouvy se sponzory (krmiva, materiál na rekonstrukci 
prostor pro psy apod.).  
 
Do nákladů nejsou započteny pohonné hmoty, pícninové krmivo (seno), stelivo (sláma).  

Naši sponzoři mají právo vědět, jak jsou jejich sponzorské dary využity a proto je rádi 
provedeme naším statkem a samozřejmě také prokážeme výdaje. 

Ještě jednou za celou organizaci a jeho svěřence děkujeme.          

                                                                                                            Veronika a Karel Novotných 


