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Výroční zpráva za rok 2019

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 zabezpečení
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 2019 bylo k dispozici celkem 13 kotců, z toho 12 s vlastním výběhem, s maximální 
kapacitou pro 20 psů.
Stálou péči zde umístěným psů poskytují dvě členky spolku. O další psy se stará mnoho 
dobrovolníků z řad veřejnosti formou dočasné péče. Tato práce pro útulek byla v roce 2019 
vykonávána zcela zdarma, za což patří všem dobrovolníkům veliký dík.
Z důvodů dlouhodobé udržitelnosti a spolehlivého zajištění základní péče byla část péče o svěřence 
útulku vykonávána za finanční odměnu na základě pracovně-právního vztahu nebo osobou 
samostatně výdělečně činnou.

Přehled činnosti v roce 2019

V roce 2019
• jsme do útulku přijali 149 psů, z toho dva zatoulané, 1 se vrátil původnímu majiteli, 

1 našel nový domov
• z let minulých s námi dál hledalo domov 12 pejsků
• nový domov našlo 122 psů
• narodilo se u nás 29 štěňat
• za duhový most jsme vyprovodili 11 kamarádů, Josého, který zemřel na stáří a 10 

štěňátek jejichž maminky pocházely z nekontrolovaného chovu a štěňata tak byla 
zatížena příbuzenskou plemenitbou a postižena genetickými vadami neslučitelnými s 
životem, většina z nich se již mrtvá narodila

V tomto roce jsme zvětšili kapacitu o další 4 kotce. Se sbírkou na nové kotce nám pomohli NF Psí 
naděje a NF Nejen srdcem. Děkujeme.



Rok 2019 nám přinesl několik výzev a i větších kauz.

Z jara nám přišla žádost o pomoc 2 psům typu bull, kteří zůstali jako poslední a nikdo si je netroufal 
vzít je k sobě. Pocházeli z útulku Maršovice, který ukončil svou činnost. Psi žili zavření ve 
vnitřních kotcích a nikdo s nimi delší dobu nepracoval. Nechodil na procházky, nepouštěl do 
výběhu. Spajk i Bria, jak se tito dva jmenovali, pouštěli hrůzu na každého, kdo se ke kotci jen 
přiblížil. 
Začátky nebyly snadné, ale brzy oba pochopili, že jim začal nový život, přestali se lidí bát a pomalu 
nám začínali věřit a mít lidi rádi. Byli šťastní, že se jim někdo věnuje, že mohou dovádět venku a 
oba ještě tentýž rok našli skvělý domov!

Zde odkaz na článek o Brie a Spajkovi https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-
tlapky/609103/bria-a-spajk-jsou-mili-psi-a-hledaji-domov-lide-se-jich-bali-zivot-prozili-v-
utulku.html

 

Další z nich byl „Dům plný pinčátek“.
Na sociálních sítích k nám přišla žádost o pomoc s převzetím pejsků do péče po zesnulé paní.
Nabídli jsme, že část pejsků přijmeme a postaráme se o ně. Netušili jsme, ale co nás čeká. Mělo jít o 
hodné a bezproblémové pejsky, kteří žili v domku se zahrádkou se svou paničkou. 
Bohužel to nebylo úplně tak jak nám bylo řečeno. V domě žilo asi 15 psů, staří mladí, všechno 
kříženci trpasličího pinče. Mezi pejsky docházelo po léta k příbuzenské plemenitbě a na psech se to 
viditelně podepsalo, nejvíce pak na štěňatech, které u nás v útulku dvě z převzatých fenek porodily.
Nebyli vůbec socializovaní, znali vlastně jen svou paničku, dům a zahradu. Venčili se převážně 
uvnitř domu, neznali vodítko ani obojek. Péče která se jim dostávala nebyla dostatečná, krmeni byli 
nejlevnějšími granulemi, veterináře viděli maximálně u povinného očkování.
Celkem jsme k nám přijali 13 pinčů. Několik z pejsků muselo na operace, trpěli luxacemi patel, 
starší z pejsků přišli o větší část zubů, neboť je měli v takovém 
stavu, že jim jen způsobovaly bolest. Jeden z pejsků, Bobík, byl 
slepý. Fenky Cuketka a Pumpkin byly již vysokobřezí a obě 
porodily v noci 29.10.2019.
Cuketce se narodilo štěňátek 6, přežila 4 a to Newton, Darwin, 
Marie Curie, Einstein. Pumpkin měla štěňata 4, přežila 2, malá 
Kobliha a Zachary. Oba vrhy byly geneticky postiženy rozštěpy 
pater, streptoccocem a k tomu fenky neměly mléko a miminka jsme 
museli uměle dokrmovat. Cuketka ještě ke všemu týden po porodu 
musela podstoupit akutní kastraci kvůli zánětu dělohy.
U několika štěňat i jednoho dospělého jedince – pejska Kostíka, byl 
diagnostikován jaterní portosystémový zkrat. 
Většina z pinčátek trpí na potravinové alergie a mají velmi citlivé 
oči, ze kterých jim neustále tečou slzy.

Spajk u nás Bria u nás

Kostík před léčbou

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/609103/bria-a-spajk-jsou-mili-psi-a-hledaji-domov-lide-se-jich-bali-zivot-prozili-v-utulku.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/609103/bria-a-spajk-jsou-mili-psi-a-hledaji-domov-lide-se-jich-bali-zivot-prozili-v-utulku.html
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Prosíme proto, nemnožte!

Případ Tana z Iru

Tana k nám odložil majitel, kvůli alergii ho dali ven na zahradu, kde měl žít v boudě. 
Asi není třeba zdůrazňovat, že trpasličí pinč není pes na život venku, natož v zimě. 
Tano byl hubený, měl mnohačetné omrzliny, absces v tlamě, lysá místa v srsti a byl psychicky 
i fyzicky na dně.
Ze všeho se dostal, našel tu nejlepší možnou rodinu, ve které je jak postelovým miláčkem tak 
i šampionem, který skládá zkoušky z poslušnosti a vyhrává kynologické závody.

Darwin po operaci 
jaterního zkratu

Mandarinka u nás Čokyn u nás

Kobliha a Zachary od Cuketky Darwin, Newton, Einstein a Marie  
Curie od Pumpkin

Tano při příjmuTano při příjmu



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 1 679 571,- Kč
Příjmy z hlavní činnosti (převážně adopční poplatky): 192 450,- Kč
Příjmy z VHČ (převážně prodej darovaného zboží): 262 262,- Kč

Výdaje
Hlavní činnost
Materiálové náklady (krmivo, léky, materiál na opravy a údržbu) 257 885,- Kč
Služby 1 010 874,- Kč
   -z toho: veterinární péče 683 339,- Kč

péče o zvířata 48 750,- Kč
nájemné 143 733,- Kč
propagace 54 439,- Kč
doprava 62 382,- Kč

Finanční náklady 10 179,- Kč
Investice

překážková dráha 18 582,- Kč
měnič napětí 5 722,- Kč
psí boudy 25 500,- Kč
zateplené kotce 29 070,- Kč

VHČ
Materiálové náklady 1 198,- Kč
Prodané zboží 5 795,- Kč
Služby (převážně poštovné) 18 846,- Kč

Tano šampionem v ZZOTano v novém domově



Účetní závěrka






