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Výroční zpráva za rok 2018

Představení spolku a jeho cíle
Spolek byl založen v roce  2014 za účelem ochrany zvířat jako miniazyl poskytující pomoc 
týraným, opuštěným, nechtěným a tzv. problémovým psům. Cílem spolku není provozovat psí 
útulek, ve kterém jsou psům poskytovány pouze základní životní potřeby a kde by psi pasivně 
vyčkávali, jak se k nim dále osud zachová.
Hlavním cílem je psy vrátit do normálního života. To znamená především napravit jejich často 
značně poškozené vnímání člověka jako důsledek jejich dosavadních, nezřídka velmi krutých, 
životních zkušeností. Aby pes zjistil, že jsou i lidé, se kterými je dobře, kteří ho nezradí a kterým 
stojí za to opětovat svou lásku, je základní předpoklad pro nalezení nového domova a úspěšné 
adopce novým majitelem.
Kromě veterinární péče je proto psům poskytován základní výcvik, venčení a socializace.

Materiální a personální zabezepečení
Hlavní provoz útulku je umístěn na odlehlém pozemku v katastru obce Zbuzany na jihozápadním 
okraji Prahy. Na pozemku nejsou žádné inženýrské sítě. Zdrojem vody je vrtaná studna a zdrojem 
elektřiny několik solárních panelů, které poskytnou elektrickou energii alespoň pro osvětlení v okolí
kotců a jedné budovy pro stálou obsluhu zařízení.
V roce 2018 bylo k dispozici celkem 8 kotců, z toho 6 s vlastním výběhem, s maximální kapacitou 
pro 12 psů.
Stálou péči zde umístěným psů poskytují dvě členky spolku. O další psy se stará mnoho 
dobrovolníků z řad veřejnosti formou dočasné péče.
Veškerá práce pro útulek byla v roce 2018 vykonávána zcela zdarma, za což patří všem 
dobrovolníkům veliký dík. Zdůvodů dlouhodobé udržitelnosti a spolehlivého zajištění základní péče
však zvažujeme zajistit některé činnosti formou placeného pracovně-právního vztahu. 

Přehled činnosti v roce 2018

V roce 2018 jsme:
• přijali do útulku celkem 87 psů a 1 kozu 

-  z toho jich bylo 7 nalezených a všech 7 se jich vrátilo ke svému majiteli
• z minulých let s námi do nového roku 2018 pokračovalo 15 psů
• nový domov našlo 90 psů a 1 koza
• narodilo se u nás 0 štěňat
• na cestu za duhový most jsme vyprovodili 0 kamarádů

Dva případy pro ilustraci naší práce:

LUCINKA 
Do útulku byla přijata 20.5.2018
Byla v naprosto zoufalém stavu, přes zacuchanou, močí a výkaly
potřísněnou srst nebylo ani možné najít její tělíčko. Byla velice
vyděšená a trvalo několik dní, než s námi začala komunikovat.



Lucinka patřila bezohledným lidem, kterým byla naprosto lhostejná a aby nemuseli poslouchat 
nadávky od lidí, kteří chodili kolem jejich zahrady, zavřeli ji do králíkárny, kam ji občas hodili pár 
zbytků. Kolik let takto Lucinka musela žít těžko říct, nebýt hodné slečny, která si toho všimla a s 
majiteli vykomunikovala předání Lucinky k nám, možná by tam živořila dodnes.

Lucinka u nás podstoupila stříhání, základní veterinární prohlídku, vakcinaci, kastraci a pokusili 
jsme se vrátit jí trochu důvěru v lidi.
Nakonec si ji vybrala moc milá rodina a má se teď naprosto královsky. Kromě páníčků, kteří ji 
denně rozmazlují má i super kámoše Dennyho.

„SUŠENKY“ z domu hrůzy

Šlo o kauzu několika psů, žijících zavřených v domě, bez
možnosti chodit ven, bez veterinární péče, bez kvalitní stravy. 
Tito psi, staří, mladí včetně štěňat, doslova žili ve vlastních
výkalech. Byli velice bázliví, nic neuměli, vše pro ně bylo
naprosto nové a děsivé.
Náš útulek se ujal 4 holčiček. Byly i přes počáteční silnou a
nelibou „vůni“ neuvěřitelně sladké a tak jsme jim dali jména
podle sušenek, Horalka, Tatranka, Fidorka a Delissa.



Všechny slečny u nás podstoupily socializaci, naučily se 
chodit na vodítku, prošly základní veterinou (odčervení, 
odblešení, vakcinace, čipování) a byly vykastrovány. 
Poté, co alespoň trochu poznaly jak se dá normálně žít, 
našly všechny nové domovy.

Financování

Hlavním zdrojem financování jsou příspěvky sympatizantů spolku z řad fyzických i právnických 
osob a nadací. Spolek nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu ani z jiných veřejných rozpočtů.

Příjmy
Dary na provozní činnost: 670 600,- Kč
Příjmy z hlavní činnosti (převážně adopční poplatky): 139 320,- Kč
Příjmy z VHČ (převážně prodej darovaného zboží): 106 300,- Kč

Výdaje

Hlavní činnost
Materiálové náklady (krmivo, léky, materiál na opravy a údržbu) 132 244,- Kč

HORALKA DOMA
FIDORKA DOMA



Služby 569 980,- Kč
   -z toho: veterinární péče 334 359,- Kč

nájemné 124 800,- Kč
propagace  55 236,- Kč
doprava  43 442,- Kč

Pojištění    4 232,- Kč
Investice

odchytové klece 2 ks 17 514,- Kč
nádrž na vodu 5 m3 21 829,- Kč
zahradní traktor v hodnotě 47 038,- Kč 20 000,- Kč  (27 038,- darováno)
plechový sklad krmiva 15 702,- Kč
psí boudy 2 ks 11 000,- Kč

VHČ
Prodané zboží    575,- Kč
Služby  (převážně poštovné) 3 373,- Kč



Účetní závěrka






