2013

VÝROČNÍ
ZPRÁVA

OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ BEKY

Brněnská 194, Omice, 664 41
IČO: 01552309

www.osbeky.cz
info@osbeky.cz

STRANA 1

2013

ÚVODNÍ
SLOVO
Není to tak dávno, kdy jsem si adoptovala
svého prvního psa, fenku. Původem je
z množírny, o kterých jsem se díky ní dozvěděla
víc, než bych si kdy mohla představit. Spolu
s ní jsem prožila několik prvních měsíců, kdy
nechtěla vylézat z pod postele. Dodnes se ze
svého traumatu nevzpamatovala. Říkala jsem
si, jak je možné, že s těmi množírnami nikdo nic
nedělá. A potom jsem zjistila, že já mohu být
jedním z těch lidí, kteří udělají vše pro to, aby
se nedělo kruté týrání zvířat. Protože jsem
nenašla organizaci, která by byla
dobrovolníkům a novým vizím dostatečně
otevřená, zvolila jsem formu nového
občanského sdružení. 29.3.2013 jsme založili
Občanské sdružení Beky. Věřím, že společně
můžeme dosáhnout zrušení všech nemorálních
množíren a zlepšit stav ochrany domácích
zvířat v České republice a případně i za hranicí
našeho státu. Děkuji všem, kdo s námi tento
rok začali a pomohli, velmi si vážím podpory
každého, komu záleží na kočkách a psech
v nouzi.
Za Občanské sdružení Beky
Nikol Schneiderová

Občanské sdružení Beky si dává za cíl zvýšení
kvality života psům a kočkám v České republice
a lepšímu harmonickému soužití člověka
s domácím zvířetem. Chceme být otevření
především dobrovolníkům a dávat příležitost
lidem, kteří chtějí zvířatům pomáhat a zapojit se
do činnosti společně. Protože v jednotě je
mnohem větší síla, než když budeme každý
jednat samostatně.

PROČ?
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PŘÍMÁ PÉČE O ZVÍŘATA

KOČIČKA
ŠTÍSTKO
Naše první kočička, které jsme pomohli
se jmenuje Štístko. Díky dárcům jsme
jí mohli zakoupit klec po operaci,
zaplatit operaci nádoru a kastraci.
Štístko operaci zvládla a její nová rodina
ji přejmenovala na Žužu.

PRVNÍ
KOŤÁTKA
K naší dobrovolnici se na zahradu
dostala kočička s koťaty. O koťata jsme
se rozhodli postarat a kočičku
vykastrovat. Dvě koťátka se nám
nepodařilo vymazlit, takže hledají
domov v domečku se zahradou, kde
budou moct být svobodná Dvě koťátka
jsou mazlivá.

V roce 2013 jsme nalezli domov 4 kočkám. Pomohli
jsme dalším 6 kočičkám a 9 pejskům v externích
dočasných péčích. V rámci našich aktivit jsme také
přispěli na péči o kolonii venkovních koček v Nové
Pace.
Uspořádali jsme předvánoční benefiční akci, ve
které jsme získali 21 100 Kč.

ZVÍŘÁTKA
U NÁS
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ROZJEZDY
Byla zakoupena doména na projekt Psí
přání. Mezi naše projekty se přiřadila
aktivita Štěně v nouzi, což je inzerce
štěňat do 1 roku z útulků a dočasných
péčí na facebooku. Přidal se k nám
projekt Nekupuj. Adoptuj!, který si
dává za cíl informovat o kastracích
a adopcích zvířat.
Ve spolupráci s Šance zvířatům o. s.
jsme sepsali texty upozorňující na
množitele, množírny a praktiky
podvodníků. Projekt je realizován na
webu
http://www.stop-mnozitelum.cz/.
Bylo potřeba mít vše na jednom místě.
Množírny se podařilo dostat více do
médií a povědomí veřejnosti. Více
o Šanci zvířatům na
http://www.sancezviratum.cz/
Vytvořili jsme webové stránky
http://www.pesnastope.cz/, kde
prezentujeme naši činnost a zároveň
zde píšeme články o událostech
v útulcích.

http://www.nekupujadoptuj.cz/
http://stop-mnozitelum.cz/
http://www.pesnastope.cz/
http://osbeky.cz/

WEBOVÉ
STRÁNKY
PŘEHLEDNĚ
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PROJEKT

NEKUPUJ.
ADOPTUJ!
Nekupuj. Adoptuj! pomáhá
s kastracemi koček a psů. Klade si
za cíl vzdělávat lidi o možnosti
kastrací, popularizovat adopce
a pomáhat lepšímu soužití mezi
lidmi a domácími zvířaty.

Praha 4
Majitelé garážového komplexu v Praze měli původně 5 koček. Starali se o ně a kočky na oplátku
chytaly myši, které ničily motory aut. Soužití koček a lidí tak fungovalo k oboustranné
spokojenosti. Majitelé ale zapomněli na jednu drobnost. Kočkám poskytovali krmení, bydlení,
nenapadlo je však nechat je vykastrovat. A tak se stalo, že se kočky rozmnožily doslova
geometrickou řadou. Nyní žije v areálu garáží odhadem 30-40 koček, jejich přesný počet nikdo
nezná. Nad jejich populací majitelé již dávno nemají kontrolu. Žádali o pomoc město, ale protože
se nejedná o obecní pozemek, nebylo jim vyhověno. Nyní kočičí kolonie žije svým vlastním
životem, majitelé se o kočky již nestarají, naopak začínají uvažovat o jejich střílení. Krmení
nevalné kvality kočkám nosí paní z blízkého sídliště.
V areálu žijí výjimečně krásné kočky, kterým na první pohled nic nechybí. Pokud se nám podaří
dostat jejich populační růst pod kontrolu, mohou v areálu dál spokojeně bydlet a do soužití lidí
a koček se znovu vrátí rovnováha. Cílem je vykastrovat co nejvíce koček to bude možné. Během
roku byly vykastrovány téměř dvě desítky koček. Téměř všechny odchyty má na „svědomí“
Míša. Ta ve svém volném čase lokalitu monitoruje, s pomocí tamní krmičky (starší paní) kočky
odchytává, vozí je na kastrace a zpět, a navíc vše financuje ze své kapsy. Kromě kastrací jsou
téměř každé kočce nasazena drahá antibiotika. Na jaře jsme přispěli částkou 3 200 Kč,
v průběhu roku jsme zvládli již jen příspěvek menší. Ale i díky němu nemusely být kastrace
z finančních důvodů pozastaveny.
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PRAHA 4
Míše se už povedlo odchytit asi pět
nemocných mláďat, která zázračně rychle
našla nové domovy. Jedno z nich si dokonce
ponechala Míša sama, protože po zdlouhavé
léčbě si na kočičku (teď už Žofinku) tak
zvykla, že ji nedokázala nikomu dát.
Žofinka měla obrovské štěstí v neštěstí.
Polomrtvá s pouhými 20 dkg ležela před
vraty do garáže, oči i nos krvavý od much,
které se nad ní rojily. Veterinář naordinoval
2x denně píchat infúze s antibiotiky, kočička
byla pořádně odčervena a odblešena. Přežila
jen zázrakem, a dnes by jí takovou minulost
nikdo nehádal.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ OSADA V CHOLUPICÍCH
Naše sdružení poskytlo 4 ks boudiček
pro kočky do Zahrádkářské osady
v Cholupicích, Praha 12.
Tam se majitelé chatiček již několik
let starají o několik koček, které si na
ně zvykly.
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KARLOVA STUDÁNKA
Začátkem listopadu 2013 jsme na sociálních sítích objevili urgentní výzvu týkající se
bezprizorních koček v obci Karlova Studánka v Jeseníkách. Výzvu napsala paní Vacková,
která tam jako host místních lázní denně krmila několik skupin koček, především
v lokalitách u lázeňských domů U Lesa a Libuše. Kočky byly zde tak vyhladovělé, že
pojídaly i kůrky od chleba. Zvířata jsou krmena převážně jen lázeňskými hosty, místní
obyvatelé k nim mají vztah o poznání horší, který někdy ústí až v nepřátelské akce. Třeba
takové, kdy si obyvatelé na zimu barikádují vstupy do sklepů, aby se v nich mrznoucí
zvířata nemohla schovávat.

Během listopadu a prosince jsme obtelefonovali několik obyvatel Karlovy Studánky, včetně
několika přespolních zaměstnanců zmíněných hotelů. Reakce na potulující se kočky byly
smíšené, od absolutního nezájmu o hladovějící zvířata, přes nařčení, že jsou kočky špinavé,
očividně nemocné a zablešené, že ty krmit nebudou, až k vstřícnému pohledu ze strany paní
starostky Chudové. Ta situaci tak kriticky nevidí, zná a podporuje paní, které každý večer
chodí kočky krmit. Nikdo však situaci aktivně neřeší, o kastračním programu nemluvě.
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KARLOVA STUDÁNKA
Během prosince jsme postoupili o tři krásné kroky kupředu:
1. V první řadě bychom rádi poděkovali blízkému kočičímu útulku, Kočky Bruntál o. s., který nám
nabídl pomocnou ruku při případném kastračním programu v Karlově Studánce. Útulek je
ochoten přijmout, vykastrovat a na nezbytně nutnou dobu u sebe ponechat kočky, které se po
rekonvalescenci vypustí do původní lokality. Výdaje bude samozřejmě plně hradit naše sdružení,
ale i tak to pro nás představuje obrovskou pomoc.
2. Dále se podařilo propojit dvě dámy. Paní, která kočičky pravidelně krmí, s paní Šenkovou,
která sice kočičky krmí v jiné lokalitě, ale disponovala několika pytli kočičích granulí navíc, které
do Karlovy Studánky věnovala.
3. Na základě reakcí občanů, které jsme měli tu čest po telefonu vyzpovídat, jsme vytvořili leták,
jehož účelem bylo co nejvěrněji vystihnout neutěšenou situaci, která mezi obyvateli a tamními
kočkami panuje. A co více, měl za úkol nabídnout životaschopné a hlavně humánní řešení tohoto
problému. Leták s názvem Pojďme znovu nastolit rovnováhu mezi kočkami a obyvateli této
obce… a pojďme se u toho chovat jako lidé! putoval do každého domu v Karlově Studánce a byl
prvním z řady osvětových kampaní, které se na Vrbensku snažíme představit.
Vy se na něj můžete podívat zde:
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NUČICE V HLUBOKÉM
Dne 25.10. 2013 jsme přispěli 1 000 Kč na kastraci 3 koček v chatové osadě
V Hlubokém u Nučic. V chatové oblasti vždy žilo i několik lidí natrvalo. Nejdříve u pana
Bedřicha žila smečka černých koček, která se po jeho smrti přestěhovala k paní Marii,
která už svou smečku měla. Paní Marie se tak starala o obrovské množství koček.
Sousedé paní Marie – Paní Durdilová s manželem – časem poznali, že se stará paní stěží
postará sama o sebe, tak pro její kočky nakupovali krmivo. Zanedlouho paní Marie
zemřela a Durdilovi se mezitím natrvalo přestěhovali z Prahy do Hlubokého. Tím
převzali žezlo a stali se následnými pečovateli.
Za letošní rok kočky vrhly celkem sedm koťat, ale příroda rozhodla zachovat pouze tři.
Při takovém nárůstu by za chvíli museli hledat azyl Durdilovi, tak požádali naše sdružení
a paní doktorku v Rudné o pomoc. Společnými silami a rozdělenými náklady byly
vykastrovány tři kočky. Na fotografiích vidíte kastrované kočičky třetí den po zákroku.
Chovají se prý, jako by se nic nestalo.
Přejeme všem šťastné soužití!
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KOČKY A KOŤATA, CHATOVÁ OBLAST U RAKOVNÍKA
1. září 2013 nám přišla SMS s fotografiemi kočky s koťátky. V hlavě se nám honilo: tři koťata,
zima na krku, chalupáři zazimují chatky a budou pryč. A kočičí máma pravděpodobně na podzim
ještě jednou porodí. Koťata si projdou peklem, budou vyhladovělá, promrzlá a spousta z nich
jich přes zimu umrzne. To platí i o kočkách dospělých. Ty byly přes léto zvyklé na pravidelné
příděly jídla od chalupářů, v zimě jsou pak hladové, zoufale hledají cokoli k jídlu, umírají zimou
a hladem.
Přitom stačí tak málo, aby k těmto černým scénářům vůbec nedocházelo!
1. Včasná kastrace, která zabrání rození stále nových koťat.
2. Zajištění teplých boudiček v případě, že kočky nemají spolehlivé úkryty ve svém okolí.
3. Zajištění pravidelného přísunu krmiva (a vody!).
Spolupráce s Veronikou, která nám SMS zaslala, byla naprosto perfektní, všechny tyto body
jsme spolu vyřešily velmi rychle. V okolí jsme našli vhodného veterináře, se kterým si Veronika
dohodla termín už na 6. září 2013. Operace proběhla zdárně, jizva, jak je z fotky patrné, vypadá
moc pěkně. (Fotka byla pořízena 2. den po zákroku, kočka je očividně spokojená.)
Kočka i s koťaty byla dále odčervena, aby měli všichni čtyři do zimy lepší start.
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POVODNĚ
2013
V České republice se přehnala velká
voda. Nevyhnula se ani zařízením na
pomoc zvířatům. My jsme fungovali jako
telefonní centrála a zjišťovali, v jakém
útulku potřebují jakou pomoc. Zároveň
jsme získali příspěvky, které jsme
použili na pomoc zařízením, které byly
nějak zasažené povodněmi či silnými
dešti.
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PROJEKT

DRUHÁ ŠANCE

V rámci vedlejší hospodářské činnosti byla předána pomoc:
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PROJEKT

DRUHÁ ŠANCE
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SPOLUPRÁCE

DRUHÁ ŠANCE
V rámci projektu Druhá šance jsme se spojili s organizací Život bez bariér Nová Paka,
kteří vyrábějí v chráněné dílně krásnou keramiku. Díky tomu mohli lidé podpořit hned
dva dobročinné projekty naráz. Více o Život bez bariér na webu https://zbb.cz/
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SPOLUPRÁCE

DRUHÁ ŠANCE

V rámci projektu Druhá šance jsme se spojili s organizací Thao o. s., která pomáhá
lidem v Nepálu. Podpora tak měla opět dvojí využití. Pro lidi a zvířátka v nouzi. Více
o Thao na webu https://www.thao.cz/

NEKUPUJTE, ADOPTUJTE
PUBLIKACE

Dobročinná publikace na pomoc zvířatům
Nekupujte, adoptujte. Obsahovala příběhy
zvířátek, adopcí, rozhovory s lidmi z útulků,
praktické rady pro život se zvířátky.
Prvotní náklad 250 kusů byl během týdne
rozebrán s výtěžkem krásných necelých 19 000 Kč.
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CHCETE MĚ
MEDIÁLNÍ VÝSTUP

Pozvali si nás do pořadu Chcete
mě, kde jsme prezentovali naši
činnost a jednotlivé projekty. Řekli
jsme naše vize, cíle, filozofii a snad
trošku rozšířili osvětu v adopci
zvířátek a motivovali lidi jim více
pomáhat.

ÚČAST NA AKCÍCH
Zúčastnili jsme se první naší venkovní akce a to konkrétně Sunday Music Jam, kde jsme
prezentovali naše aktivity.

Zúčastnili jsme se také Oslavy světového dne zvířat na Pankráci, kterou pořádala Nadace na
ochranu zvířat. Zde jsme také prezentovali zvířátka k adopci.
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