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* cena výchovy a výcviku
1 psa od jeho narození
do předání klientovi

*

Cílem společnosti Pomocné tlapky je chov, předvýchova, výcvik a předávání
asistenčních psů pro jejich dlouhodobé využívání tělesně postiženými. Naši
psi jsou určeni zejména lidem částečně nebo zcela upoutaným na invalidní
vozík, ale i nevidomým, neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními.
Asistenční psi mohou částečně nahradit službu rodinných příslušníků nebo
osobních asistentů a snížit závislost tělesně postižených na péči okolí.
Zvýšené sebevědomí a samostatnost potom těmto lidem umožňuje se aktivně
a plnohodnotně zapojit do běžného života a zlepšit svou komunikaci s okolím.
Další oblastí, na kterou se společnost zaměřuje, je canisterapie. Pomocné
tlapky poskytují vycvičené canisterapeutické psy dětským domovům, speciálním
školám, ústavům sociální péče, sanatoriím a podobným zařízením k trvalému
držení nebo k pravidelným návštěvám pod odborným vedením terapeutů.
Naší snahou je rozšířit tuto službu všude tam, kde by byla přínosná, a proto
Pomocné tlapky pravidelně pořádají canisterapeutické zkoušky pro další
zájemce o tuto činnost.
V neposlední řadě se Pomocné tlapky angažují na poli osvěty. Koncentrujeme
se na soužití lidí zdravých s handicapovanými a na využití asistenčních psů pro
snadnější integraci postižených osob do společnosti. S dětmi a mládeží pracujeme
především formou besed, školám nabízíme praktické ukázky využití naší práce,
vystupujeme na různých akcích tělesně postižených lidí.
Ze všech typů výcviku psů je nejnáročnější právě trénink psů asistenčních
a na rozdíl od výcviku vodících psů pro nevidomé se na něj nevztahuje státní
příspěvek. Celkové náklady na výcvik asistenčního psa přitom dosahují až
dvou set tisíc korun. Proto Pomocné tlapky usilují o to, aby byl po provedení
příslušných změn v legislativě zaveden státní příspěvek na výcvik asistenčních
psů. Činnost společnosti je zatím financována z darů firem a jednotlivců,
příspěvků různých institucí, fondů a nadací či státních dotací.
Působení organizace je celostátní, snažíme se pomoci každému, kdo se na nás
obrátí. Důležitý podíl v našich aktivitách mají však i aktivity regionální.
Společnost byla založena v únoru 2001. Od té doby až do současnosti společnost
vycvičila a předala 28 asistenčních psů tělesně postiženým z různých míst
České republiky, tři tzv. šikovné společníky pro těžce postižené děti a dva stálé
canisterapeutické psy do zařízení pro tělesně postižené.
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Úvodní slovo
øeditelky
spoleènosti

Pomocné tlapky o.p.s. v roce 2004 vstoupily do čtvrtého roku své oficiální
existence.
Tento rok jsme rozšířili počet štěňat vychovávaných v dobrovolnických
adoptivních rodinách po celé naší republice. Také počet předaných psů našim
klientům se zvýšil na devět. Díky laskavým sponzorům byl rozšířen servis
dotovaného krmení zasílaného až do bytu a dodávky kosmetiky pro „čtyřnohé
asistenty“.
V říjnu absolvovalo 16 klientů rekondiční víkendovku ve Velkých Losinách
spojenou s každoročním přetestováním dovedností psů, která prokázala, že naši
psi jsou dobře připraveni na každodenní aktivní službu hendikepovaným lidem.
Psi klientů, kteří se pobytu nezúčastnili, byli přezkoušeni v Plzni a v Třemošné
u Plzně.
Další činností organizace bylo rozšiřování canisterapeutických aktivit našich
dobrovolníků např. v dětském domově v Plzni-Doubravce, v Hospicu sv. Lazara,
v domově důchodců v Doubravce, ve speciální škole pro děti s kombinovanými
vadami v Berouně nebo na ZŠ Čechova v Rokycanech. A novinkou byla první
canisterapeutická víkendovka s odbornými přednáškami, která se setkala
s velkým zájmem z řad dobrovolníků.
Hlavní činností PT, kromě výcviku asistenčních psů, byla činnost zaměřená
na obeznámení dětí a mládeže s životem tělesně hendikepovaných spoluobčanů
formou ukázek ve školkách i na základních, středních a vysokých školách.
Společnost se účastnila pravidelných prezentačních akcí pro širokou i odbornou
veřejnost po celé České republice.
Výjimečnou událostí byla účast na mezinárodní konferenci ADEu v belgickém
městečku Westende, kde byly Pomocné tlapky přijaty za řádného člena této
významné organizace.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají —
jednotlivcům, společnostem, nadacím a všem ostatním subjektům, a rovněž
našim dobrovolníkům, klientům a mým spolupracovníkům.
Děkuji,
Hana Pirnerová, ředitelka a zakladatelka společnosti

* množství litrů vody,
které v průběhu výcviku
vypije 1 pes
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Zaměstnanci:
Ředitelka společnosti: Hana Pirnerová
Zakladatelé:
Michaela Molová (* 1975)
Hana Pirnerová (* 1969)
Jiří Tomášů (* 1953)
Správní rada:
Ing. Zora Vidovencová (* 1963), předsedkyně, ve funkci od roku 2001
Ing. Martin Souček (* 1978), člen, ve funkci od roku 2003
Alice Krejčová (* 1980), člen, ve funkci od roku 2004
Dozorčí rada:

Orgány
spoleènosti
k 3 1. 1 2. 2 0 0 4

Karel Paulus (* 1956), předseda, ve funkci od roku 2001
Mgr. Zuzana Diatková, (* 1964), členka, ve funkci od roku 2003
Mgr. Volicer Michal (* 1972), člen, ve funkci od roku 2004
V průběhu roku 2004 došlo ve složení orgánů společnosti k těmto změnám:
Z osobních důvodů ukončila svoji činnost v dozorčí radě Mgr. Veronika Moudrá.
JUDr. Jana Zázvorková ukončila činnost ve správní radě a stala se externím
právníkem společnosti.
Jménem společnosti jedná a podepisuje správní rada, resp. každý člen správní
rady. Za společnost jedná a podepisuje též ředitel společnosti.
Dozorčí rada plní funkci kontrolního orgánu společnosti.
Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce bez nároku na odměnu
a v roce 2004 jim nebyly poskytnuty žádné naturální ani finanční požitky. Jejich
funkce jsou čestnými funkcemi.

* počet psů vychovaných
společností Pomocné tlapky
od počátku její existence
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Výcvik asistenčních psů

*

Vhodná plemena
Pro svoji přátelskou a neagresivní povahu jsou pro výcvik vhodní zejména retrívři.
Naše společnost cvičí výhradně psy s průkazem původu, perfektní povahou,
zvládnutými základy „slušného chování“ a hygieny a dobrým zdravotním stavem.
(RTG kyčlí a loktů, rozbor krve a moči.)
Předvýchova štěňat

Hlavní
èinnost
spoleènosti

Společnost cvičí pouze jedince, kteří dovršili 1 rok života, jsou zdraví, povahově
vyrovnaní a především psychicky zralí.
Již delší dobu se nám daří zajišťovat dostatek mladých psů z vlastní předvýchovy
(90 % cvičených psů). V předvýchově se o štěně stará „adoptivní rodina“, což je
dobrovolnická rodina, která štěně nejprve učí základní poslušnosti (povely jako
např. přivolání, sedni, lehni, zůstaň), chození na vodítku a dodržování hygieny.
Je nezbytné, aby štěně v domácnosti adoptivních rodičů vyrůstalo. Dočasní
majitelé rozvíjejí jeho vrozenou chuť k aportování, později pes přináší i předměty
z jemu méně příjemných materiálů, jako je např. kov.
Mladý pes si musí zvykat na městský ruch, hromadnou dopravu, eskalátory,
na dodržování hygieny na ulici. Měl by si ale také užít mladá léta, měl by být
zahrnutý péčí, láskou a trpělivostí. Na kvalitě předvýchovy totiž závisí průběh
celého výcviku.
V roce 2004 vychovávalo štěňata 10 adoptivních rodin z celé ČR.
O tom, že naši dobrovolníci odvádějí svou práci na výbornou, svědčí i skutečnost,
že všechna štěňata svěřená do péče dobrovolníků mohla po dovršení jednoho
roku bez problémů absolvovat speciální výcvik. Za to patří všem adoptivním
rodinám velký dík.
Výcvik
Výcvik asistenčních psů pro tělesně postižené se na rozdíl od nácviku vodění,
který se provádí u slepeckých psů, specializuje na úkony, které jsou pro
postiženého nezvládnutelné (podávání předmětů, otevírání dveří atd.). Výcvik
psa probíhá s ohledem na konkrétního postiženého, proto se pes kromě výcviku
základních dovedností učí také zvládat úkony podle individuálních potřeb
postiženého. Výcvik podle potřeb klienta trvá minimálně šest měsíců a v závislosti
na učenlivosti psa a náročnosti výcviku může trvat i dvanáct měsíců. Pes
potom ovládá na 90 povelů.

* doba, které je třeba
k výchově 1 psa předtím
než je předán klientovi
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Předávání
Od poloviny výcviku se klient podle svých možností setkává se svým budoucím psím asistentem. Pes si zvyká
na svého budoucího pána. Předposlední částí výcviku je týdenní secvičování psa a klienta na neutrální půdě,
v bezbariérovém domě v Třemošné u Plzně, kde se odehrávají i vstupní pohovory, canisterapeutické zkoušky
a slavnostní předávání psů klientům. Klient prochází školením o povelování psa, péči o něj, základech zdravovědy
psa atd. Secvičování je zakončeno mezinárodně uznávanou zkouškou „Test přístupu do veřejných prostor“
a testem dovedností psa v souladu s pravidly stanovenými mezinárodní organizací poskytovatelů asistenčních psů
— Assistence Dogs Europe, jíž jsme členy. Po absolvování testů nový „tým“ (klient se psem) odjíždí domů, kde si
pes za přítomnosti cvičitele přivyká na novou situaci v domově klienta a některé schopnosti ještě přímo na místě
zdokonaluje. Vzápětí nastává období jejich skutečného sžívání, jehož délka je individuální.
Canisterapie
Jedná se o speciální formu zooterapie, která se používá jako netradiční podpůrná terapie u klientů s různým druhem
a stupněm postižení. Rozumí se tím léčebný kontakt psa a člověka. Canisterapie může mít formu kolektivní nebo
individuální. Pes je pro klienty výborným společníkem a zároveň výchovným prostředkem. Canisterapie přispívá
k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik
koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a city. Působí také na rozvoj motoriky coby rehabilitace, je využitelná
i při polohování a relaxaci. Psi podněcují ke hře i k pohybu. Zároveň mají nemalý vliv na psychiku a přispívají
k duševní rovnováze klienta.
Canisterapii nejčastěji využívají lidé postižení DMO, LMD, svalovou dystrofií či epilepsií. Terapie je ale vhodná také
pro mentálně postižené, pro lidi staré a nemocné. V případě autistů může pes po dlouhodobějším soužití plnit roli
prostředníka mezi jejich zvláštním světem a světem lidí. Odborní terapeuti vodí vhodné psy, prověřené
canisterapeutickou zkouškou, na návštěvy do domovů důchodců, dětských domovů, sanatorií, hospiců, ústavů pro
mentálně postižené, léčeben pro dlouhodobě nemocné a podobných zařízení. V některých takových zařízeních bydlí
tito psi dokonce nastálo.
Ve světě se canisterapie uplatňuje již řadu let a dosahuje výborných výsledků. U nás zatím nemá dlouhou tradici
a začala se více rozvíjet teprve v posledních letech.
Canisterapie je také jednou z oblastí aktivit obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky. Již několik let probíhá
canisterapie pod záštitou Pomocných tlapek v integrované třídě ZŠ Čechova v Rokycanech, v Kojeneckém ústavu
s dětským domovem v Plzni, ÚSP ve Zbůchu u Plzně, v Mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami
v Berouně a od roku 2004 v Hospicu sv. Lazara, Domově důchodců sv. Jiří a Domově pokojného stáří v Plzni.
Na celém území naší republiky provádí canisterapii v praxi pod patronátem Pomocných tlapek 25 canis týmů, které
se těmto aktivitám věnují ve svém volném čase jako dobrovolníci. Canisterapie je velice náročná nejen pro psa,
ale i pro psovoda. Za poctivě odvedenou práci canis týmů, která si v současné době stále těžce získává pevnou
pozici v alternativní terapii, všem našim dobrovolníkům děkujeme.
Pomocné tlapky také samostatně pořádají canisterapeutické zkoušky, které byly předloženy ke schválení ÚKOZ
(Ústřední komise pro kontrolu zvířat). V roce 2004 Pomocné tlapky dvakrát testovaly canisterapeutické týmy
v Třemošné u Plzně. Ke zkouškám zde nastoupilo celkem 38 týmů, z toho 37 uspělo na výbornou a jeden tým
neuspěl. Třetí testování se konalo ve Zlíně, kde úspěšně absolvovalo 21 týmů. Koordinátory pro CT v Pomocných
tlapkách jsou Mgr. Jana Štercliová pro Čechy a Jitka Mokrejšová pro Moravu. Oběma děkujeme za obětavou práci.
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Asistenční psi a klienti

*

Přehled týmů 2004

Klienti roku 2004
1) Sarah Celá a Dženy
Žijí v Jihlávce. Paní Sarah je sedmačtyřicetiletá maminka dvou dospívajících
dětí. Trpí vrozenou fokomélií. V každodenním životě jí pomáhá smetanový
labrador Dženy. Ten zvládá úkony, které Sarah bez pomoci jiných nedokáže,
např. sundat ponožky, tričko přes hlavu, rozepnout zip, stáhnout rukávy u bundy
nebo nohavice kalhot. Je také schopen při nákupech posbírat drobné mince
spadlé na zem.
2) Daniela Machová a Ebi
Čtyřiadvacetiletá studentka právnické fakulty je od narození upoutána
na invalidní vozík. Ebi je její přítelkyní a pomocnicí po celý den — otevře dveře,
podá předměty spadlé na zem a pilné studentce také spouští počítač.
3) Lucie Adamová a Elza
Dvanáctiletá slečna z Heřmanovy Hutě, žákyně základní školy, je upoutána
na invalidní vozík následkem autonehody. Do školy ji doprovází smetanová
labradorka Elza, která stejně jako Ebi pochází z našeho odchovu a vychovával ji
pan Gregor. Elza pomáhá Lucce po celý den především s podáváním předmětů
spadlých na zem, přinášením telefonu a spoustou dalších „maličkostí“.
4) Petra Čermáková a Wilík
Slečna Petra je třicetiletá recepční z Brna, která přes svůj vážný hendikep
(ochabování svalstva) žije naplno. V doprovodu smetanového labradora Wildy
navštěvuje kulturní akce, tábory pro děti s tělesným postižením, ráda tančí
a batikuje. Wilda ovládá všechny standardní úkoly, navíc přisouvá Petře jednu
nohu k druhé a zvedá spadlou ruku zpět na ovladač elektrického vozíku.
5) Jakub Pražák a Adam
Jedenáctiletého žáka ZŠ z Bublavy upoutala na vozík svalová dystrofie.
Od května 2004 ho doprovází zlatý retrívr Adam. Ten mu pomáhá s běžnými
úkony, které Jakub sám nezvládne, podává spadlé předměty, otevírá dveře
a v případě potřeby přivolá maminku.

* počet psů předaných
klientům ve sledovaném
roce

6) Karel Bartáček a Ema
Devětadvacetiletý kvadruplegik žije se svojí manželkou ve Štětí. Černá labradorka
Ema doprovází pana Karla na každém kroku. Podá spadlé předměty, otevře
dveře, dokáže mu natáhnout nohy. Je to černé sluníčko celé rodiny.
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7) Monika Rališová a Wini
Dvaačtyřicetiletá maminka dvou dětí žije v Praze. Věnuje se psaní povídek a je vášnivou chovatelkou domácích
mazlíčků. Do jejího života však zasáhla roztroušená skleróza. Wini je jejím parťákem, o kterého se v případě
potřeby může doslova opřít, usnadňuje jí život podáváním předmětů, rozsvěcením světla, otevíráním dveří
a přinášením holí.
8) Aneta Krylová a Gypsy
Čtrnáctiletá Anetka je postižená DMO, je odkázaná na invalidní vozík a pomoc druhých. Šikovná školačka má
za partnera černého labradora Gypsyho, který jí po celý den pomáhá podáváním, otvíráním a přinášením. Navíc
Gypsy při polohování (forma canisterapie) svým velkým tělem zahřívá její spastické ruce a nohy, které se krásně
prohřejí a povolí.
9) Lucka Faldusová a Falco
Čtrnáctiletá slečna z Karlových Varů trpí spastickou formou DMO. Falco jí pomáhá s úkony, které její neposlušné
ruce nezvládnou. Také tento tým využívá polohování, aby se spastické končetiny prohřály a uvolnily, a daly se
snáze rehabilitovat.
10) Dagmar Vybíralová a Frigo
Jedenáctiletá slečna z Kroměříže je rovněž postižená DMO. Dagmarka je ležící a nevidomá, a proto byl Frigo
cvičen jako šikovný společník se zaměřením na všechny formy canisterapie a asistenci mamince při péči o její
dceru. Kromě polohování a prohřívání je Frigo také prostředníkem Dagmarčiny hmatové a zrakové výuky.
11) Jan Eliáš a Viky
Honza je patnáctiletý chlapec z Olomouce, který od narození trpí svalovou dystrofií. Smetanová labradorka Viky je
jeho „osobní asistentkou“ především v odpoledním čase, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Podá vše, co je potřeba,
přinese pití a svačinu z lednice, otevře dveře, rozsvítí a zhasne, přinese mobil nebo časopis. Viky dokáže také
vrátit Honzovi ruku na ovládání vozíku a v posteli mu nadzvednout nohu do pokrčení.
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leden
9.
21.
23.
31.

1.
1.
1.
1.

Ukázka dovedností psů na akci „Šampion šampionů“ v Praze
Předávání asistenčního psa Dženyho paní Celé
Test přístupu do veřejných prostor — Dženy
Pohovory s novými klienty v Třemošné

únor
3. 2.
6. 2.
18.—26.
20.
25.
27.

Pøehled akcí
Pomocných
tlapek
v roce 2004

2.
2.
2.
2.

Schůzka správní a dozorčí rady v Praze
Kojenecký ústav s DD v Plzni — seznámení s novými
canisterapeutickými týmy a jejich zaučení
Předávání asistenčního psa Ebi slečně Machové
Test přístupu do veřejných prostor — Ebi
Schůzka koordinátorů canisterapie
Setkání neziskových organizací v Rokycanech

březen
19. 3.
27. 3.
31. 3.

Test přístupu do veřejných prostor — Elza
Secvičování asistenčního psa Wildy s paní Čermákovou
Ukázka dovedností psů ve Svazu invalidů v Rokycanech

duben
1.
3.
5.
6.
7.
9.
13.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

17. 4.
22. 4.
27. 4.
* průměrný počet lidí,
kteří se podílejí na výchově
a výcviku 1 psa

ZŠ Blatnice — ukázka práce asistenčních psů
Kontrola psů v předvýchově
MŠ Starý Plzenec — ukázka práce asistenčních psů
MŠ Sedlec — ukázka práce asistenčních psů
Zvláštní škola Horšovský Týn — ukázka práce asistenčních psů
BB Kontakt Lázně Kynžvart — ukázka práce asistenčních psů
ZŠ Heřmanova Huť — ukázka práce asistenčních psů,
seznámení s žákyní Luckou Adamovou — držitelkou AP
Svaz nevidomých a slabozrakých Slovany-Plzeň — prezentace
vodících psů
Agronomická fakulta Praha — odborná přednáška a ukázka práce
asistenčních psů
Velké Meziříčí — prezentace u nadace Altego, ukázka práce
asistenčních psů
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květen
1.
5.
16.
17.
22.

5.
5.
5.
5.
5.

23.
26.
29.
30.

5.
5.
5.
5.

SVOPAP Praha — přednáška a ukázka práce asistenčních psů
Secvičování — Petra Čermáková a Wilda
ZOO Trója, Praha — ukázka práce asistenčních psů
Setkání Moniky Rališové a Winyho
Charity Golf Party, Karlovy Vary — charitativní večer (setkání Falca s klientkou Luckou Faldusovou)
Setkání kynologů a gynekologů v Ústí nad Labem (K. Prudká a Monny)
Setkání Jana Eliáše a Viky
ZŠ pro nevidomé Plzeň — prezentace vodících psů a ukázka práce asistenčních psů
Setkání Karla Bartáčka a Emy
Otevírání lázeňské sezóny, Teplice — ukázka práce asistenčních psů

červen
5. 6.
17.—26. 6.
26. 6.

Promoce asistenčních psů — Třemošná
Secvičování — Ema a Karel Bartáček
Houpačka — propagace PT

červenec
5.
8.—10.
10.
31.

7.
7.
7.
7.

Secvičování — Monika Rališová a Winny
Setkání Gypsy a Anety Krylové
Pohovory s klienty PT
Pohovory s klienty PT

3.
7.
13.
16.
19.
25.
25.
25.

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

Ukázka práce asistenčních psů — dětský tábor Liblín
Slavětín nad Metují — kontrola štěňat ve výchově
Praha, Český rozhlas — Hana Pirnerová a Ladislav Metelka, natáčení pořadu pro hendikepované
Secvičování — Frigo a Dagmar Vybíralová v Kroměříži
Secvičováni — Aneta Krylová s Gypsym v Třemošné
Kontrola pracovníků z MPSV — využití svěřených prostředků z dotace MPSV
Secvičování — Wiki a Jan Eliáš v Třemošné
Hafan 04, Telč

1.—10.
7.
11.
17.—18.
22.
22.
23.

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

Secvičování — Lucie Faldusová a Falco v Třemošné
Začátek spolupráce s Hospicem sv. Lazara v Plzni
Den pro hendikepované v Českém Krumlově, „projekt Doteky“ — ukázka práce asistenčních psů
Přetestování asistenčních psů, týmy z roku 2003
Ukázka práce asistenčních psů — Domov důchodců Plzeň-Doubravka
Zahájení CT — Hospic sv. Lazara
Den pro hendikepované v Praze, pořádaný Kontakt centrem, „projekt Doteky“ — ukázka práce
asistenčních psů
Doubravecký den, Plzeň — ukázka práce asistenčních psů
Svatomichalské trhy, Litvínov — Prezentace „Tlapek“, ukázka práce asistenčních psů

srpen

září

13

25. 9.
28. 9.

říjen
1.—3. 10.
7. 10.
20. 10.
22.—24. 10.

Rekondiční pobyt pro šestnáct AT + přetestování týmů z let
2001/2002/2003
Natáčení dokumentu pro kurzy „Obor chovatelství“
Ukázka práce asistenčních psů — ZŠ Škvrňany, Plzeň
Mezinárodní konference ADEu — Brusel, Belgie

listopad
4.
13.
18.
26.
27.

11.
11.
11.
11.
11.

Rehaprotex Brno
Pohovory s klienty PT
Ukázka práce asistenčních psů — Domov pokojného stáří v Plzni
Den pro Pomocné tlapky v Hostouni
Odborná přednáška — SVOPAP, Praha

12.
12.
12.
12.

Ukázka práce asistenčních psů — Domov mládeže Rokycany
Návštěva v rehabilitačním středisku v Kladrubech
Prezentace PT — VAS v.o.s., Praha
Veřejné malování obrazu pastelkami malířky Marie Brožové

prosinec
1.
7.
9.
11.—19.

* každodenní čas věnovaný
výcviku 1 psa
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*

*

Dary přijaté v roce 2004 na základě darovací smlouvy

Pøijaté
dary

* počet psů ročně
vycvičených a předaných
klientům

dotace MPSV
Nadace Altego
VAS v.o.s.
Westlake Adrian
V+K invest s.r.o.
Siemens s.r.o.
Lokel s.r.o.
Altego
Onestep s.r.o.
Nadace Vize
Nadace Duhová energie
ÚMO3
Nadace Eurotel
Kooperativa pojišťovna a.s.
Ferona a.s.
Cars Bad s.r.o.
manželé Petra a Pavel Korábovi
Etigraf s.r.o.
Západočeská plynárenská a.s.
U.S. Steel Košice
Nescar s.r.o.
Chance a.s.
Palestra s.r.o.
Pavel Obr — dražba obrazu
Jan a Adéla Šestákovi
Karlovarský porcelán a.s.
Statutární město Plzeň
Ruttner
Stanislav Roesel
Premont Lhotka a.s.
Ing. Jiří Černík
Ing. Karel Kořínek
Mgr. Milada Škvainová
Baron
Pavel Hric
Energ., spol. s r.o.
Citibank
AST Stavební
Tedok spol. s r.o.
Lear Corporation a.s.
Jiří Valášek

1 459
403
224
200
150
150
150
150
100
99
99
80
80
77
75
63
60
60
50
50
50
40
30
26
25
25
24
20
20
20
20
16
15
17
15
15
15
12
12
12
10

700,00
335,00
450,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
750,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
290,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
800,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
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Ing. Josef Sikyta
město Rokycany
K+B elektrotechnik, Plzeň
Slavomír Čepelík
ČS stavební
Ing. Alena Mostecká
Vladislav Jánský
MUDr. Marcela Valášková
MUDr. Jiří Ulman
MUDr. Zdena Ulmanová
Ing. Věra Sytařová
Město Starý Plzenec
Lovochemie a.s.
Jaroslav Gottvald
Jiřina Fuková
Marie Čadková
Barentz spol. s r.o.
2 ES, spol. s r.o.
Český kynologický Svaz
Golfpárty klub
Alice Tejkalová
Phdr. Vlasta Sehnalová
René Janírek
MUDr. Hanka Fifková
Mgr. Alice Tejkalová
DDM Kamarád

10
10
10
10
8
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2

000,00
000,00
000,00
000,00
750,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Hmotné dary
Fryč-Aret (zabezpečení)
Euroben. s.r.o. (krmivo)
Lybar a.s. (kosmetika pro psy)
Douwe Egberts a.s. (čaje)
Vavřička „Český dvůr“ raut (jídlo na promoci psů)
poukázky Obchodní dům Tesco Plzeň (jídlo na promoci psů)
Net Kralovice — potraviny (jídlo na promoci psů)
Frídl (jídlo na promoci psů)
Herman (jídlo na promoci psů)

32 130,00
30 837,10
14 283,57
7 771,70
7 500,00
5 000,00
2 066,10
1 200,00
868,00

Dárci pravidelných měsíčních částek od 30 Kč do 2 000 Kč
Jaroslava Bartošová, MUDr. Daniel Bártík, Marie Bartušková, Barbora Bělková, Hana Bouchalová, Martin Bulawa,
Miloslava Bursíková, Dagmar Černeková, Miroslav Dvořák, Jaroslav Dvořák, Martina Ebertová, Romana Fenglová,
Radim Fengl, pan Flegl, Jaroslav Fric, Ing. Petr Haša, MUDr. Pavel Hranička, Ing. Karel Hrudka, paní Hrubá,
Andrea Chámová, Radana Gogová, JUDr. Michaela Jasová, Zuzana Kaslová, Valentina Křížová, Alena Koláčková,
Pavlína Krahulová, Lubomír Kuchařík, Luděk Liška, Jakub Mach, David Majer, Ing. Ladislav Metelka,
Lubomír Navrátil, Nemocnice Jihlava, Martina Pekárková, Radka Pechrová, Jiří Princ, Josef Procházka, Jiří Prymus,
Zdeněk Reindl, Michaela Remsová, Jaroslava Röschová, Petra Salanská, Radka Samková, Lucie Skotnicová, Tamara
Suchá, Miroslava Šimůnková, Miroslav Špecián, Jiří Štencl, Ivana Vomáčková, ZŠ Červený vrch, Tereza Watzkeová
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Dárci jednorázových darů od 100 Kč do 10 000 Kč
paní Benaříková, Hana Bolková, paní Brnušáková, rodina Budková, Český
kynologický svaz, Michaela Dědková, Petra Dohnalová, Ivana Domecká,
paní Doubravová, Dům dětí a mládeže Domino, pan Dvořák, Jiřina Fuková,
Alena Hajná, Ing. Dalibor Hamliš, paní Heidlbergová, paní Hlaváčková,
Břetislav Hrabovský, paní Hudíková, Mgr. Alena Chaloupková, pan Chalupník,
Lucie Charvátová, Grisoft s.r.o., K. Javornická, Aleš Jelínek, Naděžda Jiřičková,
paní Kacentová, Mgr. Šárka Karlová, Ing. Lea Kejíková, Eva Klemtová,
Marie Knížková, Ing. Pavel Kirth, Filip Koller, Josef Krejčí, Ing. Jana Křivská,
Svatopluk Krutis, Kateřina Kubová, paní Kuklová, Lucie Kendzierská,
Eva Legemtová, paní Legnerová, Sára Liberdová, Josef Majnek, Roman Matocha,
Masarykova univerzita Brno, J. Míčková, Morrigan s.r.o., Radek Munich,
Blanka Nepovimová, Petr Novák, Osvik s.r.o., Jaroslav Pakosta, pan Pawlas,
Martin Pětivoký, Karel Pištěk, paní Počková, Zdeněk Posád — akce Hafík,
Věra Pražáková, Robert Pumer, paní Pustějovská, manželé Rybovi,
paní Šarbochová, pan Šebek, Ing. Eva Sieglová, Alena Slámová, Helena Suchá,
Yvona Suchá, paní Sýkorová, Jaromír Šille, Marie Šťastná, pan Štencl,
Oli Tomášů, paní Toušková, pan Truhlář, Michalea Vášová, pan Vajnar,
Jiří Valášek, Otakar Vasek, paní Veselá, Alena Vítková, Jaroslav Vocelka,
Miroslav Vyhnák, paní Weisová, JUDr. Jana Zázvorková
Dárci z akce Letňany „Obhajoba pastelky — aukce obrazů“ od 100 Kč
do 1 000 Kč
ML SERVICE s.r.o., Ing. Jiří Lhota, paní Štroubalová, Ivan Mazánek,
Bohuslav Haramule, Petra Křepínská, Martin Spousta, Tomáš Douša,
Marta Brabcová, Pavel Bělohlávek, Oleksandr Bobylov, Věra Krajčová,
Jaroslava Vostrá, Luboš Mravka, Ivana Aichnerová, Jakub Hofman,
Nicol Moravcová, Denisa Tutrová, Hana Šrámková, Martin Rajtr, Adéla Farářová,
Jan Pokorný, Miroslav Bierhnef, paní Vávrová, Alena Bezkočilová, Petr Radek,
Jitka Uhlová, Martin Brož, Daniel Beránek, Karel Zebr, Stanislav Zíka,
pan Podzimek, Josef Novotný, Ing. Milan Pour, M. Čapek, Radka Holubcová,
Yvona Fischerová, Leoš Morávek, Lucie Petričevicová, Ivanka Sošková,
Jana Mešáková, Marie Zanová, Lukáš Kohoutek, Iveta Dobrovodská,
Matěj Vavřiček, Jan Králík, Vladimíra Svobodová, Lenka Plachá, Desigh Alfile,
pan Bláha, Karel Šmidl, Petra Fiksová, Radka Dušková a ostatní bezejmení
dárci
* množství potravy,
které spotřebuje 1 pes
v průběhu svého výcviku

celkem vybráno 14 960 Kč
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Vybrané údaje hospodaření společnosti

Vybrané údaje z rozvahy
Dlouhodobý hmotný majetek
Krátkodobý majetek
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Aktiva celkem
Vlastní zdroje
Výsledek hospodaření
Krátkodobé závazky
Pasiva celkem

Vybrané údaje z výkazu zisků a ztrát

Vybrané
údaje
o hospodaøení
spoleènosti

* je suma povelů,
které se může naučit 1 pes
během výchovy a kompletního
asistenčního výcviku

Spotřeba materiálu
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření po zdanění

k 1. 1. 2004

k 31. 12. 2004

111 580
1 822 817
3 830
1 537 221
1 822 817
1 527 251
1 406 119
295 566
1 822 817

143 710
3 207 683
5 220
2 660 758
3 239 170
2 747 518
2 522 570
491 652
3 239 170
k 31. 12. 2004
546 003
548 618
2 770
17 957
3 661 247
499 346
2 864 453
1 408 956
4 785 258
1 116 451
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*

Provedl jsem ověření roční účetní závěrky účetní jednotky Pomocné
tlapky o.p.s. za rok 2004, sestavené k 31. 12. 2004. Tento audit byl proveden
v souladu s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České
republiky tak, že jsem získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje
významné nesprávnosti. Jsem přesvědčen o tom, že provedený audit mě poskytl
dostatečný podklad pro vyjádření názoru uvedeného v následujícím výroku.
Účetní závěrka, jejíž ověření jsem provedl, zobrazuje podle mého názoru
ve všech významných ohledech věrně a správně skutečný stav majetku
a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření obecně prospěšné
společnosti.
V Merklíně dne 27. 1. 2005
Ing. Jan Nozar , auditor
osvědčení č. 1424 o zápisu do seznamu auditorů
Na Výhledech 315, 334 52 Merklín
IČ 49 73 76 01

Výrok
auditora

* celková částka získaná
od sponzorů, dárců, úřadů
a státu v roce 2004
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