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Slovo úvodem

Vážení zvířecí hrdinové,
ráda bych tak jako každý rok opět poděkovala všem našim přátelům,
fanouškům, dobrovolníkům, návštěvníkům, dárcům, prostě všem, kdo se
jakkoliv podílí na pomoci zvířatům. Jsem neskutečně pyšná na to, jak rosteme a
jak se nám daří pomáhat. Jsem také pyšná na nové azyly a nově vznikající
generace ochranářů. 

Chtěla bych říct, že nesmíme klesat na mysli. Občas slýchám, že ti mladí lidé se
vůbec nezajímají o svět okolo sebe. Z mé zkušenosti mám pocit, že právě mladí
lidé dokáží být velkými tahouny pomoci. Tak jsem velmi ráda, že mezi sebe
neustále přijímáme také mladé dobrovolníky a pomocníky. 
Mám velkou radost, jak funguje Psí přání a doufám, že v dalších letech to bude
ještě lepší. Je to projekt s opravdu velkým potenciálem.

V tomto roce jsme se bohužel setkali se zatím největší kauzou množírny, kterou
jsme řešili. K mému překvapení to bylo ještě těžší, než jsem si myslela. O to hůř,
že spravedlnosti jsme se nedomohli. Přesto jsem ráda, že jsme mohli pomoct
alespoň některým kočičkám, které se zde nacházely a které našly spásu v naší
péči. 
Ještě jednou moc děkuji všem a přeji příjemné čtení výroční zprávy roku 2017. 

S pozdravem,
Nikol Schneiderová
předsedkyně Pet Heroes z.s.
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Nejdůležitější události

V tomto roce se podařilo adoptovat moc krásný počet zvířat v rámci všech
azylů, které aktuálně spravujeme. Jedná se o 156 zvířátek. Kuriozitou je, že se
nám podařilo tento rok adoptovat také jedno prase. Tím nemyslíme hanlivý
výraz, ale skutečné prase. Bohužel ani domácím prasatům se lidská
nezodpovědnost nevyhýbá a tak se stalo, že malé roztomilé prasátko vyrostlo v
pořádné prase a už se nějak nevešlo do domácnosti.

Velký úspěch také zažívají Kočkomalovánky, o které je velký zájem. Přes 4000
žáků nyní už ví, jak pečovat o kočičku, k čemu je kastrace a jak bezvadné je si
dojít kočičku adoptovat.

V Psím přání se podařilo splnit pejskům jejich přání v hodnotě přes 800 000 Kč
a věříme, že příští rok číslo ještě povyroste. Děkujeme všem dárcům za důvěru! 

Velmi krušné chvíle máme za sebou v kauze podvyživených koček, které jsme
získali z množírny. Není to veselé čtení. Přesto můžeme mít radost, že alespoň
některým kočičkám se podařilo uniknout a dostali jsme šanci je vyléčit a najít
jim nové mnohem lepší domovy.



Nekupuj. Adoptuj!
Projekt vznikl na jaře roku 2013 jakožto reakce na neutěšený
stav, který panuje kolem opuštěných psů a koček. Zaměřuje
se na identifikaci příčin, proč tak velké množství zvířat strádá
na ulicích a v útulcích, a následně pomáhá problém řešit.

V roce 2016 dále pokračujeme v distribuci kočkomalovánek do škol.
Považujeme to za velmi důležitou činnost. Tento rok se podařilo
Kočkomalovánky rozeslat 75 školám, které projevily zájem a tím zapojit do
osvěty 4 325 žáků.
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Kočkomalovánky jsou pracovní sešity pro děti a jejich učitele. Tyto sešity
posíláme do škol zdarma spolu se sešitem pro učitele. Díky tomu se mohou děti
nenásilně učit zodpovědnosti a empatii ke zvířatům skrz kočičí příběhy a
zábavné úkoly. 
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Kastrace mi pomohla 

Jde o osvětovou akci na téma kastrací. Vysvětluje, proč je
kastrace důležitá a soustředí se mimo jiné také na vesnice,
kde je problém s přemnoženými kočkami velmi závažný. 

Nekupuj. Adoptuj!  

Dobrovolníci neúnavně lepí letáčky na všechna legálně přístupná místa
jako jsou veřejné vývěsky a domlouvají vyvěšování také se samotnými
obcemi. Za to jim patří velké díky.
Na webových stránkách www.kastracemipomohla.cz jsou také základní
informace pro zájemce o kastrace. 
Dobrovolníci také pomáhají s vyvěšováním bannerů na své domy a firemní
budovy. 



Díky investicím z minulého roku jsme měli dostatek materiálu, který jsme mohli
použít pro školy a pro kampaň Kastrace mi pomohla. 

V kastračním programu jsme tento rok nevykastrovali mnoho koček, je to
hlavně z personálních a kapacitních důvodů. Nakoupili jsme krmení do oblastí,
kde dochází ke krmení koček, které se monitorují a odchytávají na kastrace. 
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Finance Nekupuj. Adoptuj!

V tomto roce jsme měli příležitost použít na kastrační
program a osvětovou činnost 26 576 Kč Rádi bychom tímto
poděkovali všem dárcům, kterým není osud zvířat lhostejný.

Nekupuj. Adoptuj!  
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Psí přání
Tento rok byl v Psím přání velmi úspěšný. Rádi bychom poděkovali za důvěru
všem dárcům, kteří přispívají a plní tak pejskům jak mističky, tak jejich tajná
přání.

Ve vánočním kole Psího přání získat 830 613 Kč pro 100 opuštěných pejsků z
celé České republiky



Přímá péče o zvířata

V tomto roce jsme spravovali azyly Handipet Rescue, Destiny
Paws a Tail Story. Externě pomáháme Janě Plaňanské s jejím
azylem Hope. V případě Jany Plaňanské jí pomáháme především
s financováním zvířat, o která pečuje a kterým hledá domov.
Evidenci zvířat je v její vlastní režii. 
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Přímá péče o zvířata  



Tail Story

Azyl Tail Story se věnuje péči o střední až velké psy. Přijímá je
od majitelů a útulků, které nemají na péči prostor nebo
prostředky. Pod svá křídla bere i psy s problémovým
chováním, a připravuje je na adopci do těch nejlepších rodin.

Azyl vypráví "příběh ocásků" psů, o které se stará, a snaží se,
aby ty nejlepší příběhy u nich teprve začínaly. Vede ho
Jarmila Vojáčková.
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Přímá péče o zvířata  

V tomto roce jsme přijali 42 pejsků v nouzi, z toho našlo domov 36. Bohužel
zemřel jeden pejsek, kterého jsme doprovodili s velkým zármutkem v srdci za
duhový most. Jednalo se o Nelinku s velkými nádory a metastázemi plic. 
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Debbie z řetězu v Tail Story

Přímá péče o zvířata  

Debbie byla mladá fenka, kterou majitelé nechali na řetězu. Měla silný demodex
po celém těle, který hrozně svědil. Na štěstí naše kamarádka jí objevila a zeptala
se majitelů, jestli by se jí nechtěli vzdát. Oni souhlasili. Debbie bylo velmi těžké
vyléčit. Některé kožní nemoci mohou trvat i několik měsíců, než úplně zarostou.
Přesto se povedlo a Debbie už je v pořádku v novém domově.
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Mick Mars z Tail Story

 

Mick je velmi tvrdohlavý pes, se kterým to není jednoduché. Na začátku přišel
kulhající s bolestmi, ale pan veterinář opravil jeho nohu 8 šrouby. Tak ho čekala
dlouhá rekonvalescence, což u bláznivého štěněte nebylo úplně jednoduché.
Jenže s Mickem to je těžké i z výchovného hlediska. Kdo ví, jaká plemena se v
něm spojila, ale je to velmi temperamentní a dominantní pes, který zkouší
hranice každý den. Uvidíme, jak to s ním půjde dál. Na štěstí zkušená dočasná
péče si umí poradit i s jeho specifickou povahou.

Přímá péče o zvířata  



Destiny Paws

S azylem Destiny Paws pod vedením Terezy Peřinové jsme
navázali spolupráci už v roce 2016. Azyl Destiny Paws se stará
převážně o kočky a poskytuje jim veškerou domácí péči,
kterou kočky potřebují – veterinární ošetření, kastrace,
čípování, testování na FIV a FeLV a samozřejmě spoustu
mazlení. Destiny Paws v tomto roce také pomáhal speciálně
koliím v nouzi a menším i větším živočichům.
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Přímá péče o zvířata  
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Slepá Savannah z Destiny Paws

Paní, která Savannah našla ji přinesla na eutanazii k veterináři.
Naštěstí pro ni k těm správným, kteří paní řekli, že tohle není
kočička na utracení a může mít ještě krásný život. A tak se
dostala k nám. Její očičko bohužel nešlo zachránit, ale
Savannah to zase tak nevadilo. Nakynula do pořádné překrásné
buchty a našla ten nejlepší domov na světě.

Přímá péče o zvířata  



Handipet Rescue

Handipet Rescue se věnuje těm nejohroženějším – zvířatům
nemocným, s handicapem a nechtěným. 

Název Handipet je složenina slov Handi (od handicap) a Pet,
anglický výraz pro mazlíčka. Rescue je záchrana.

Pod vedením Jany Bednárové přijímá do své péče Handipet
Rescue zvířata, o které se jiní nemohou nebo nechtějí
postarat a dává jim šanci na lepší život. Ať už jde o veterinární
zákroky pro nemocné psy a kočky, nebo poskytnutí pohlazení
a milujícího prostředí pro zvířata, která si prošla psychickým
týráním. Azyl Handipet Rescue pracuje na tom, aby co nejvíc
zvířat našlo nový láskyplný domov a drží se hesla "Každý
život má smysl".
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Přímá péče o zvířata  
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Přímá péče o zvířata  

Kirby z opuštěné zahrady

Naše kamarádka nám jednoho dne zavolala, že jí dali vědět její
známí o svém stěhování. Bohužel jejich stěhování znamenalo,
že nechali své pejsky na zahradě bez jakékoliv péče. Přijeli jsme
tedy pro ně. Jeden pejsek šel do péče organizace Dočasky
DeDe a druhý pejsek šel k nám. Pojmenovali jsme ho Kirby a
zbavili ho vší špíny a ošklivých dredů. Nakonec našel domov u
milující paničky.
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Kauza Brno - Starý Lískovec

Kočičí množírna v brněnském Lískovci byla zatím naší největší,
kterou jsme řešili. Díky tomu, že jsme jeli společně za Handipet
Rescue a Destiny Paws jsme zvládli přebrat všechny kočky,
které nám paní M. nabízela. 

Přímá péče o zvířata  

Na facebooku jsme narazili na výzvu, kde paní v nouzi nabízela kočičky k
darování, protože se bude muset stěhovat. Souhlasili jsme, že jí pomůžeme. V
domě, který byl určen pro bydlení handicapovaných lidí jsme ale ve skutečnosti
narazili na množírnu koček. Kočky byly velmi vyhublé, smrděly, byly po
koťatech. Některé měly dokonce průkaz původu. Postupem času jsme začali
zjišťovat další informace o paní M. a hned jsme pochopili, že se jedná o
ukázkový případ množitelky. Bohužel paní M. nebyla ochotná nám darovat
všechny kočky a v naší moci není zvířata odebírat. 



Podali jsme proto trestní oznámení a zároveň stížnost na KVS (krajská
veterinární správa) a stížnost na místní životní prostředí, které má toto téma v
gesci. Nedočkali jsme se ale bohužel závěru, který bychom očekávali. Trestní
oznámení bylo odloženo, že k týrání nedochází. Ani životní prostředí neudělilo
pokutu za zanedbání péče o kočky. Jediné, co nám tedy zbývalo, bylo postarat
se o kočky, které jsme z této množírny dostali ven. 

Konkrétně se jednalo o 7 sphynxů, 2 bengálské kočky, 3 siamské kočky, 1
zrzavého kocoura, 1 mourovaté koťátko. Bohužel pro jednu kočičku - Colombinu
- bylo zásadní zanedbání péče osudné. Pomoc přišla příliš pozdě. Zemřela na
absolutní vyčerpání organismu i přes velice kvalitní veterinární péči. 

Všichni sphynxové našli velice rychle domov po celkové rekonvalescenci. Horší
to mají bengálské kočky a 2 siamské kočky, které mají velice specifické povahy,
o které není moc velký zájem. 

Případ jsme také zaslali kanceláři ombudsmana, kde nám přišly výsledky s
rozborem 9 stran pochybení ze strany úřadů v řešení tohoto případu.
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Přímá péče o zvířata  



Finanční analýza

V roce 2017 jsme použili 2 721 299 Kč na pomoc zvířatům. 
Finance rozdělujeme podle jednotlivých projektů, kde za Psí přání platíme minimum a
to doménu. Finance a administrativu má na starost Nadační fond PES V NOUZI, se
kterým na Psím přání spolupracujeme.

Do provozních nákladů řadíme pronájem kanceláře a skladových prostor v Praze,
administrativu, účetnictví, externí dodavatele služeb a poradenství, vybavení kanceláře,
vzdělávání. Měli jsme 2 zaměstnance, kde jeden je placen z dobročinného obchodu,
který také spravuje. 

V grafu je vidět, že Nekupuj. Adoptuj! snížilo své náklady na minimum. Čerpalo z
materiálů z minulého roku, které tento rok distribuovalo do škol. Kastrační program byl
silně utlumen z nedostatku lidských a časových kapacit.

Největší náklady má azyl Handipet Rescue vzhledem ke svým specifikům jako jsou
nemocná a handicapovaná zvířata, kde veterinární péče je vysokou položkou. Také
přispíváme na energie, které zvířata využijí nad rámec běžného užívání budovy, ve které
se nacházejí.

Azyl Hope evidujeme jako externí azyl, kterému pomáháme. Evidenci zvířat si vede sám
a dokládá veškeré výdaje doklady.
Většina darů, které přijímáme, jsou od individuální dárců v hodnotách od 100 kč do 1000
Kč. V tomto roce nám na konci zbylo 565 579,21 Kč, které můžeme použít na pomoc
zvířatům v dalším roce. 

Dobročinný obchod v tomto roce bohužel nebyl úspěšný. V minimální míře se nám
podařilo vygenerovat finance, které jsme mohli použít na úhradu provozu přímé péče o
zvířata. Zvažujeme zrušení jeho pobočky v Jičíně a přesun do Prahy. Obchod není
financován z darů. 
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Využití financí podle azylů

Azyl Handipet Rescue pečuje primárně o nemocná a handicapovaná zvířata.
Proto je veterina výraznou položkou. 

V tomto roce jsme přesunuli auto do azylu Tail Story, kterému auto chybělo a
zakoupili nové. Díky tomu se můžeme opět spolehnout na funkční auto, které
nepotřebuje časté opravy, což je v našem případě velmi důležité. 

Prováděli jsme drobné údržby v domě a okolo domu, včetně zakoupení lepších
sítích do oken pro ochranu koček před útěkem či vypadnutím. Zakoupili jsme
také krabice a skříně, ve kterých můžeme skladovat chovatelské potřeby,
ručníky a další nezbytnou materiální pomoc.
Nájem azylu je v účetní závěrce součástí kolonky Provoz kanceláře.

Celkem bylo použito 1 506 524 Kč. 

Finanční analýza  
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Protože azyl Tail Story byl teprve na začátku, bylo nutné investovat do vybavení
jako jsou plastové krabice, regály, klece, ale také fotoaparát, kterým je možné
fotit zvířata do inzerce.

Zakoupili jsme také doménu pro budoucí webové stránky. Vzhledem k
náročným případům zanedbaných zvířat jsme měli také vysoké výdaje za
veterinu. Do veterinárních výdajů se ale počítají také drobné úkony jako je
očkování, kastrace, odčervení nebo čipování.

Celkem bylo použito 193 946 Kč.

Finanční analýza  



Pet Heroes 20

V rámci Destiny Paws byla tento rok realizována také specializovaná pomoc pro
kolie. Těm se zajistilo ošetření a následně nový domov. 

V tomto roce byl také zakoupen pro Terezu Peřinovou odchytový kurz, který
úspěšně složila. 

Největší položku zde opět tvoří veterinární péče, protože kočky se bohužel
nedostávají do azylu v dobrém stavu. Potřebují nákladnou léčbu, časté jsou také
hospitalizace. 
Celkem bylo použito 367 029 Kč. 

Finanční analýza  



Azyl Hope je azyl, kterému pomáháme externě na základě dokladů. V tomto
roce byla provedena rekonstrukce azylu v hodnotě 45 594 Kč, na kterou přispěl
Nadační fond PES V NOUZI. 

Největší položkou je opět veterinární péče, která je nesmírně důležitá. 

Vedoucí azylu Jana Plaňanská plánuje během dalšího roku, po získání
potřebných zkušeností u nás, založit vlastní organizaci, a tak se osamostatnit. 

Celkem bylo použito 334 732 Kč. 
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Finanční analýza  



Kdo za Pet Heroes stojí?

Pavlína Šmucerová
Srdce projektu Nekupuj. Adoptuj! 
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Jana Plaňanská
Dočasná péče, Azyl Hope

Nikol Schneiderová
Předsedkyně

Eva Matějovičová
Ilustrátorka a pomocnice



Jana "Jaina" Bartáková
Grafika

Rachel a Rishi
Dočasná péče Handipet Rescue

Zuzana Ježdíková
Administrativa

Lucie Nováková
Inzerce zvířátek
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Tereza Peřinová
Srdce Destiny Paws

Jana Bednárová
Srdce Handipet Rescue

Jindra Petřík
Technická podpora
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Kristýna Zámostná
Virtuální adopce, web



Tato výroční zpráva byla zpracována v programu Canva

Nikola
Pomocnice všeho druhu

Jarmila Vojáčková
Azyl Tail Story
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