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Slovo úvodem
Vážení přátelé zvířat,
tento rok bych nazvala pořádnou jízdou. Bohužel po roce 2017, kdy jsme řešili
opravdu hroznou kočičí množírnu se s nimi tento rok roztrhl pytel. Přijali jsme
pejsky v hrozném stavu z velké kauzy Kamenice. V Mělníku se nám ozvala paní,
která nezvládla vlastní chov. Z Brna přijely kočičky po zemřelé majitelce, která
je nezvládala už ani krmit. Také jsme přijali šeltii s průkazem původu,
nemocnou. Skvělá zpráva je, že pomoc pro tato zvířátka byla úspěšná a většina
z nich je již v novém domově.
Po šokujících zprávách o tyranech zvířat jsme se rozhodli pomoc také
s pořádáním demonstrace za tvrdší tresty pro tyrany zvířat. Ty jsou teď totiž
příliš mírné, někdy trest ani nedostanou. Myslím, že takový systém je v naší
republice pro ochránce zvířat demotivující, protože v něm bez úspěchu
hledáme spravedlnost a stále přicházíme o iluze.
Týrání zvířat je něco proti čemu bojujeme už mnoho let. Někdy mám dojem, že
úspěšněji, někdy padám do pocitů marnosti. Co ale vím je, že díky dárcům,
dobrovolníkům, podporovatelům, budu vždycky s hlavou vztyčenou bránit
práva zvířat. Nikdy nepřestaneme. Dokud tu bude jediné nezaopatřený pes
nebo kočka, budeme tu a budeme pomáhat.
S pozdravem a velkým díky podporovatelům,
Nikol Schneiderová
předsedkyně Pet Heroes z.s.
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Nejdůležitější události
Samozřejmě největší událostí je vždycky záchrana zvířecího života. V tomto
roce se podařilo zachránit a najít domov pro 97 koček, 83 pejsků, 1 činčilu,
5
morčat, 1 holubovi domácímu, 1 želvičce a 1 zlaté rybce. Našimi hlavními azyly
jsou Handipet Rescue a Destiny Paws, ve kterých se o zvířátka staráme.
Externě pomáháme také projektu Azyl Hope Jany Plaňanské, což je úžasná
žena, která pečuje o zvířata.

Podíleli jsme se na odebírání zvířat z Kamenice nad Lipou. Do péče jsme přijali
18 pejsků v opravdu dezolátním stavu. Všichni potřebovali vyřešit hlavně zuby
a zlomené čelisti. Kožní problémy byla už jen třešnička na dortu. Bohužel
jeden pejsek zemřel, záchrana pro něj přišla moc pozdě. Ostatní pejsky se
podařilo vyléčit, operovat a najít jim ty nejlepší možné domovy.
Protože nás už štve, jak nízké tresty
padají při týrání zvířat, podíleli jsme
se na pořádání demonstrace STOP
TÝRÁNÍ ZVÍŘAT v Praze. Zde bylo
možné také podepsat petici, kterou
iniciovala organizace Home4pets.
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Demonstrace STOP TÝRÁNÍ ZVÍŘAT
31.3.2018 jsme pomáhali
s pořádáním demonstrace
STOP TÝRÁNÍ ZVÍŘAT v rámci
našich osvětových aktivit.
Demonstrace se odehrála
v Praze a vystoupily zde také
dvě naše členky. Řeč jsme
zaměřily především na
množírny a to, jak se
zachovaly úřady při kauze
koček z Brna. Ten jsme řešili
minulý rok a bohužel zde
nebylo zhodnoceno, že se
jedná o týrání zvířat. Podle nás
to rozhodně v pořádku není,
protože na místě několik
koček zůstalo a nám se
nepodařilo jim pomoct.
Vytvořili jsme také bannery,
kde jsme shrnuli dva palčivé
problémy. Na jednom právě
kočičí kauzu z minulého roku.
Na druhém potom srovnání
toho, co zažívají psi a jaký
prospěch z toho mají
množitelé.
Na demonstraci vystoupily
také další organizace
a celebrity. Třeba
Home4pets, Alena Žáková,
Miro Šmajda, Robert Plicka
nebo organizace Pes
nejvěrnější přítel.
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Nekupuj. Adoptuj!
V tomto roce byla činnost Nekupuj. Adoptuj! výrazně utlumena.
Bohužel nemáme dostatek dobrovolníků, protože stávajícím
dobrovolníkům se změnilo rodinné zázemí dětskými přírůstky.
Narození nového života je zázrak a jsme rádi, že na světě budou
další ochránci zvířat.
V rámci Nekupuj. Adoptuj! jsme tedy v tomto roce především
čerpali ze zásob Kočkomalovánek z minulého roku a odesílali je
na školy, které měly zájem o materiály. Doufáme, že
v budoucnu dojde k obnovení jak kastračního programu, tak
osvětové činnosti v oblasti vzdělávání dětí.
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Psí přání
V letošním ročníku projektu Psí přání bylo obdarováno
159 pejsků v celkové hodnotě 1269 078 Kč. Na projektu
spolupracujeme s Nadačním fondem PES V NOUZI, kteří zajišťují
především transparentnost vynaložených financí.
Projekt funguje tak, že si útulky a zařízení na pomoc zvířatům
přejí dárečky pro konkrétní pejsky, po vybrání konečné částky
se potom dárečky objednají a dárci dostanou fotografie pejsků
se svými dárky. Děkujeme všem za podporu pejsků v Psím přání.
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Přímá péče o zvířata
V tomto roce jsme zajišťovali přímou činnost azylu Destiny Paws
a azylu Handipet Rescue. Handipet Rescue se rozšířil na další
větší "pobočku" u dobrovolnice Jaq do Kadlína. Externě jsme
také pomáhali azylu Hope Jany Plaňanské, která hledala
příležitost
k transparentnímu vedení sbírky na zvířata v její péči. Počty zvířat
si eviduje sama.
Destiny Paws se nacházelo na adrese Imrychova 1 v Praze,
Handipet Rescue potom na adresách Hoření Vinice 57 a Kadlín
21. Ve všech azylech je nutné si předem dohodnout termín, aby
azylové tety, které zde žijí samy, měly čas na návštěvu a nebyly
třeba na veterině nebo v obchodě nebo v práci.
V tomto roce jsme našli domov pro 97 koček a 83 pejsků,
1 činčilu, 5 morčat, 1 domácího holuba, 1 želvu a 1 zlatou rybku.
Některá zvířátka bohužel přijdou v tak dezolátním stavu, že se
nepodaří jim pomoct. V tomto roce jsme s těžkým srdcem
doprovodili za duhový most 8 kočiček a 5 pejsků.
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Destiny Paws
Destiny Paws je azyl především pro kočky v nouzi v Praze.
Okrajově se také specializuje na kolie v nouzi a drobná
domácí zvířata.

V tomto roce se podařilo najít
domov 72 kočičkám, což je velký
úspěch. Ano, skutečně se podařilo
zachránit také zlatou rybku, a to
v bytě, ve kterém se nacházeli
i další malá zvířátka. Rybka
potřebovala lepší a čisté akvárium
a díky tomu se zlepšily hlavně její
poškozené ploutve. I taková rybka
může najít skvělý domov.
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Oreo
S kocourkem Oreem jsme se rozhodli pomoc pánovi, který ho našel ve
sklepě, protože na tom nebyl vůbec dobře a potřeboval domácí intenzivní
péči. Na veterině jsme zjistili, že je bohužel FeLV pozitivní. FeLV je kočičí
leukemie, která je infekční, ale nemusí mít jasné projevy.
Stařičký kocourek Oreo se začal díky veterinární a domácí péči zlepšovat.
Nakonec je z něj pořádně buclatý dědeček, který si zaslouží ten nejlepší
důchod. Oreo nemůže ke kočičkám, které nemají stejnou nemoc jako on,
protože by je mohl nakazit. Proto má pro sebe vlastní místnost. Nemoc není
přenosná na pejsky.
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Moody slepé koťátko
Slepé kočičky mají samozřejmě zcela plnohodnotný život.
Díky svým kočičím smyslům se dokáží pohybovat naprosto
perfektně v prostoru. Dokáží si vyskočit dokonce na okraj
vany a balancovat na ní. Na první pohled si ani nevšimnete,
že je Moody slepý, protože se chová úplně normálně. Moc
rád se navíc vozí na ramenou návštěv. Je tuze zvědavý
a mazlivý. Na začátku přišel ve velmi špatném stavu, ale díky
veterinární péči se dostal z velkého zánětu a přežil. Díky za
takové zázraky.
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Handipet Rescue
Handipet Rescue se zaměřuje na handicapované, týrané
a nemocné pejsky a kočičky v nouzi.
V tomto roce se podařilo zachránit
život a nalézt domov 25 kočičkám
a 92 pejskům. Čísla jsou to skvělá.
V průběhu roku jsme se také
seznámili s dobrovolnicí Jaq, která by
ráda pomohla s dočasnou péčí
zvířátek v Kadlíně ve svém domě. Za
to jsme jí velmi vděční a jsme rádi, že
se připojují další lidé, kteří mají zájem
pomáhat.
V Handipet Resue jsme řešili několik závažných případů. Jedním
z nich byla štěňátka s krvavými průjmy z Mělníka, kde chovatelka
nezvládla chov. Podařilo se zachránit všechny včetně dospělých.
Účastnili jsme se kauzy Kamenice, kde bylo 212 psů. Také jsme
pomáhali s kočičkami po zemřelé majitelce, která se znatelně
nezvládala o kočičky postarat a bohužel jich tam bylo opravdu
hodně a neměly dlouhou dobu co jíst.
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Dylan
Dylan byl od majitelky, která ho zavírala do klece a jemu z toho
atrofovalo svalstvo. Nedávala mu bohužel ani dostatečně jíst.
Nejmilejší staroušek měl vypadanou srst a nepříjemný zánět
kůže. Dylan má neskutečně úžasnou pudlí povahu. Podařilo se,
aby opět nabral na váze a jeho srst se zahojila. Je to miláček
všech návštěv, mazlivý a hodný pejsek.
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Bianca odešla za duhový most
V tomto roce nás po mnoha letech opustila fenečka Bianca.
Bianca přišla s přelomenou páteří a useknutýma zadníma
nohama. Nejspíš od kombajnu. Bianca byla ochrnutá a nosila
plínky, a taky velela celé smečce. Byla rozumná, moudrá
a krásná. Odešla na selhání ledvin. Jsme rádi, že jsme mohli
prodloužit Biance život o tolik let, a že jsme jí mohli poskytnout
zázemí, ve kterém mohla být šťastná a svobodná.
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Sunny
Sunny byla štěňátko s průkazem původu, které nám chovatelka
svěřila, protože neměla finanční a časové zázemí na to se o ni
postarat. U Sunny jsme zjistili jaterní shunt, který jí způsoboval
záchvaty. Díky operaci se její stav zlepšil a stabilizoval. Již je bez
záchvatů, plná energie. Jediné, co ji čeká, jsou pravidelné
kontroly krve kvůli jaterním hodnotám. Sunny ale roste, sílí,
a dokonce našla domov v Rakousku potom, co si pro ni přijela
její úžasná rodina.
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Kočičky po zemřelé majitelce
Přijali jsme kočičky z domku, ve kterém žila paní s větším
množstvím koček. Kočičky si rozdělilo několik organizací,
protože bychom je nedokázali přijmout všechny.
Kočičky byly velmi podvyživené, očividně už delší dobu nejedly.
Podstatné ale je, že se podařilo je všechny vyléčit
a dostat zpět do formy.
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Pejskové z množírny v Mělníku
Do péče jsme přijali také pejsky z mělnické množírny.
Chovatelka nezvládla svůj chov, do kterého se jí dostalo
průjmové onemocnění. Všech pejsků se vzdala a darovala
nám je. Pejskové putovali na hospitalizaci na veterinu, kde
dostali kapačky a podstoupili vyšetření krve. Na štěstí se
podařilo všechny zachránit a nalézt jim domov.
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Množírna 212 pejsků z Kamenice nad Lipou
Z množírny na Vysočině s více než 200 psy jsme si v noci na
1. 2. odvezli 18 psů. Spolu s dalšími útulky jsme se podíleli na
záchraně psů, kteří se narodili k tomu, aby vydělali peníze svým
bývalým majitelům.
Po příjmu byli pejsci podvyživení, zablešení, měli prohnilé zuby
nebo vůbec žádné, malé kostřičky se spoustou skrytých
genetických nemocí od poruch srdce, nohou nebo očí.
7.2. bohužel jeden z pejsků zemřel na celkové selhání
organismu. Pomoc pro něj přišla moc pozdě.
Množírna v Kamenici byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli
zapojit do pořádání demonstrace. V průběhu roku jsme se
dozvěděli, že majitelé dostali podmínku a zákaz chovu na 10 let.
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Množírna 212 pejsků z Kamenice nad Lipou
Do záchrany zvířat se zapojilo také mnoho dalších organizací, kterým jsme v průběhu
doby, kdy se starali o pejsky z Kamenice, nabídli finanční pomoc.
Pomoc jsme poskytli organizacím Tety v akci, Dočasky.cz, Šance pro jejich život, azylu
Dej pac a dočasné péči v Křoví. Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, kteří pomohli
svými finančními dary.
Celkem jsme přijali dary ve výši 931 982 Kč na zvířátka z Kamenice. Díky těmto
příspěvkům jsme mohli zaplatit všechny výdaje spojené s kamenickou kauzou. Díky
těmto darům jsme mohli zakoupit také krevní analyzátor v hodnotě 169 400 Kč, který
používáme ve velké míře a který nám ušetří mnoho výdajů na veterině, protože budeme
platit pouze materiál na odebírání krve.
Finanční příspěvky také ponecháme na další výdaje, které budou spojené
s kamenickými pejsky v budoucnu. Očekáváme, že vzhledem k tomu, co si prožili,
mohou přijít další zdravotní komplikace. Další finanční prostředky budou použity
v souladu s účelem sbírky pro potřeby zvířat v nouzi.
Ve výdajích jsou uvedené pohonné hmoty
a krmení, které jsme zakoupili a použili v období,
kdy jsme měli v péči pejsky z Kamenice. Protože
na veterinu jezdíme i s více pejsky a v péči máme
více pejsků, nedokážeme tyto výdaje rozdělit. Ve
výdajích také nejsou uvedeny výdaje za provoz
azylu, které jsou podmínkou pro samotnou péči,
jinak bych se o ně neměli kde starat.
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Finanční analýza
Chtěli bychom poděkovat všem našim podporovatelům, kteří se rozhodli v tomto
roce přispět na pomoc zvířatům. Děkujeme za vaši důvěru a neutuchající podporu.
Nejvyšší položkou v našich výdajích je azyl Handipet Rescue, kde pečujeme
o handicapovaná a nemocná zvířata. Zvířátka přebíráme od majitelů, kteří se o ně
nemohou starat, od lidí, kteří se k nim nechovají hezky, ale také od jiných útulků, kteří
pro ně nemají prostory nebo zkušenosti. Tak se přenáší mnoho výdajů za léčbu zvířat
právě na nás.
Položka Tvorba rezerv slouží pro budoucí výdaje. V příštím roce plánujeme nákup
auta. Za prvé proto, že jsme rozšířili naši činnost o další azyl, za druhé proto, že
vynakládáme hodně peněz a času na opravy auta, které nyní máme. To nás
paralyzuje, protože bez auta nemůžeme jezdit na veterinu, ani do obchodu.
Naší vizí je vybudovat centrum pro dobrovolníky a zvířata. Chtěli bychom proto
koupit nemovitost, které se stane zázemím pro zvířata a lidi, kteří se chtějí do pomoci
zvířatům zapojit. Ale také pro ty, kdo ještě nevědí vše a potřebují se dozvědět
o problémech více. Zázemí pro osvětu i přímou péči o zvířata. Rezerva nám dovolí
v budoucích letech takto velký projekt realizovat.
V účetní závěrce je potom položka "Provoz kanceláře",ve které jsou zahrnuté výdaje
za nájem azylu, vybavení azylu, kancelář a sklad chovatelských potřeb pro sběrné
místo v Praze.
V tomto roce jsme od firem přijali příspěvky v hodnotě 89 317 Kč. Těmi jsou:
Gomtrade s.r.o., Behavio Labs s.r.o. (projekt Trendaro), Bookretail s.r.o.,
Také jsme přijali příspěvky od nadačních
fondů a neziskových organizací, a to
v hodnotě 154 909 Kč. Těmi jsou: Nadační
fond AVAST, Nadační fond PES V NOUZI
(především skrz projekt Psí přání), Pant,
z.s., Příběhy zítřka z.s., Click and feed z.s,
.Awis Holding a.s., Silcors cz a.s., London
Art Gallery, Lamirada s.r.o., JJ Coaching
s.r.o. Většina příspěvků je od individuální
dárců, kterým tímto velmi děkujeme.
Počet DPP: 2
Počet HPP: 1

*

*
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ANALÝZA

Využití financí podle azylů
V Handipet Rescue najezdíme 3 - 5000 km měsíčně v jednom azylu.
Bohužel i auta se rozbíjí, a tak často auto opravujeme. V tomto roce jsme
naše předchozí auto prodali za symbolických 1 Kč azylu Tail Story, který si
založil vlastní organizaci a tak se osamostatnil. Považovali jsme to za
důležité, protože funkční auto neměli a auto bude dál pomáhat zvířatům.
Do techniky patří především fotoaparát, případně objektivy nebo mobilní
telefon, který potřebujeme při fotografování zvířat nebo volání se zájemci
o zvířata, případně tiskárna a barvy do ní pro tisk adopčních smluv a další
potřebné dokumentace.
Do vybavení azylu patří věci jako škrabadlo, klece, skříně nebo cokoliv, co
není každodenní spotřební materiál. Do provozu azylu patří nájem
a energie, které platíme v místě, kde se o zvířata staráme.
53% výdajů je samozřejmě za veterinární výdaje, které máme vzhledem
k charakteru činnosti nejvyšší.
*
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ANALÝZA

Využití financí podle azylů
Destiny Paws má 56% výdajů za veterinární náklady. V tomto
roce se podařilo najít mnoho dobrovolníků, kteří byli ochotní
pomoct s převozy pouze za proplacení PHM, nebylo tedy
potřeba platit žádné opravy.
Do provozu azylu patří služby spojené s přímou péčí o zvířata
jako je pečovatel nebo odchyty.
*

Azyl Hope Jany Plaňanské s námi spolupracuje externě. Do
budoucna je plánované úplné osamostatnění a založení vlastní
organizace, protože tento projekt se začíná rozrůstat a zaslouží si
další důležitý krok.
*
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ANALÝZA

Využití financí podle azylů
V rámci projektu Destiny Paws se také okrajově zaměřujeme na kolie v nouzi. V tomto
roce se jednalo o jednoho pejska v nouzi. V rámci kastračního programu Nekupuj.
Adoptuj! se podařilo vykastrovat několik kočiček. Jelikož je projekt v útlumu, počet
vykastrovaných koček se snížil na minimum.
V tomto roce jsme pomohli organizace Dočasky.cz s rozšířením kapacity o kotce.
Podíleli jsme se také na pořádání demonstrace, ke které bylo nutné pronajmout
podium, agregátor, propagační materiály a vše s demonstrací spojené. Demonstraci
považujeme za důležitý bod osvěty a občanské angažovanosti v oblasti ochrany zvířat.
*

Tail Story se od Pet Heroes již
osamostatnilo, ale bylo potřeba
dočerpat finanční prostředky,
které dárci poskytli na péči
o zvířata v tomto azylu. V rámci
těchto výdajů jsme zaplatili
chovatelské potřeby, veterinu,
pohonné hmoty a dřevo, kterým
se v azylu topí.
V rámci Pet Heroes musíme
zpracovávat také agendu pro
státní správu a kontrolní úřady,
kterým dokládáme naše
hospodaření. V Praze máme
dobrovolnické centrum, kde se
scházejí lidé, kteří aktivně
pomáhají zvířatům a podílejí se na
rozvoji pomoci v rámci organizace.
V Praze máme skladové prostory, ve kterých je sběrné místo potřeb pro zvířata. Vznikl zde
free shop, ze kterého si ostatní útulky a zařízení mohou brát, co zrovna potřebují. Od
granulí přes textilie až po pelechy. Díky tomu můžeme pomáhat také dalším zařízením,
které to potřebují.
E-shop není zahrnutý do finanční analýzy, protože je samostatný a nepoužíváme pro jeho
provoz prostředky z darů. V tomto roce došlo k jeho přestěhování z Jičína, kde jsme zrušili
nefunkční dobročinný obchod, do Prahy a nevytvořil bohužel žádný zisk. V dalších letech
očekáváme, že se jeho stav zlepší, protože chystáme velké změny především v sortimentu
a jeho celkové koncepci.
*Celkové součty a mezisoučty uvedené v této výroční zprávě nemusí odpovídat součtu dílčích hodnot z důvodu zaokrouhlování
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INTERNETOVÁ PREZENTACE

Sociální sítě a kde nás najdete
Facebook:
Anglický facebook Handipet Rescue: facebook.com/handipetrescue/
Český facebook Handipet Rescue: facebook.com/handipetcz/
Facebook Pet Heroes: facebook.com/czpetheroes/
Facebook Destiny Paws: facebook.com/destinypawscz/
Facebook Nekupuj. Adoptuj!: facebook.com/NekupujAdoptuj/
Facebook Psí přání: facebook.com/psiprani/
Facebook Štěně v nouzi: facebook.com/stene.v.nouzi/
Web Psí přání: https://psiprani.cz/
Web Handipet Rescue: https://www.handipet.org/
Web Pet heroes: https://www.petheroes.cz/
Web e-shopu: https://shop.petheroes.cz/
Český instagram Handipet Rescue: instagram.com/handipetcz/
Anglický instagram Handipet Rescue: instagram.com/handipetrescue/
Instagram Pet Heroes: instagram.com/petheroes.cz/
Youtube Handipet Rescue: https://www.youtube.com/channel/UCmdalTN1TGkvSZF5unWIdA
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Kdo za Pet Heroes stojí?

Nikol Schneiderová

Jan Moravec

předsedkyně Pet Heroes z.s.

dobrovolník Handipet Rescue

Eva Matejovičová

Soňa Schneiderová

ilustrátorka, pomocnice

dobrovolnice, sociální sítě
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Kdo za Pet Heroes stojí?

Jana Bednárová

Jana Bartáková

místopředsedkyně Pet Heroes z.s.
srdce Handipet Rescue

grafička

Jindra Petřík

Pavlína Šmucerová

technická podpora

autorka Nekupuj. Adoptuj!
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Kdo za Pet Heroes stojí?

Verča

Jana Plaňanská

dorovolnice, tvorba webu

srdce Azylu Hope

Tereza Peřinová

Zuzana Ježdíková

srdce Destiny Paws

administrativa
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Kdo za Pet Heroes stojí?

Dagmar Pavlov

Kristýna Zámostná

dobrovolnice

administrativa
revizor Pet Heroes z.s.

Denisa Falešníková

Jaq

sociální sítě

Handipet Rescue - Kadlín

... A MNOHO DLAŠÍCH ÚŽASNÝCH DOBROVOLNÍKŮ A DÁRCŮ.
DĚKUJEME!

Pet Heroes z.s.
Hlavatého 15
149 00 Praha
Ičo: 01552309
dič: CZ01552309

