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Úvodní slovo
Váené dámy, váení pánové,
letos v únoru naše spoleènost oslavila ji páté narozeniny. Po celou dobu své existence se snaíme vychovávat asistenèní
psy tak, aby plnì vyhovovali potøebám našich klientù.
V roce 2005 jsme vycvièili a pøedali 9 asistenèních psù pro tìlesnì postiené, 3 šikovné spoleèníky pro dìti s kombinovanými vadami a jednu canisterapeutickou fenku pro postiená trojèátka.
Díky sponzorùm naši klienti nadále vyuívali dotované zasílání krmiva pro své psy a do domu.
O výchovu štìòat — 14 labradorských retrieverù (8 fen a 6 psù) se staralo 14 adoptivních rodin z celé Èeské republiky.
Nejlepší vizitkou práce našich cvièitelù je bezproblémové absolvování testù všech týmù na jarním testování a podzimním rekondièním pobytu v Tøemošné. Naši klienti zde pøezkoušeli dovednost svých ètyønohých asistentù a získali
prodlouení certifikace svého asistenèního psa.
Pokraèovali jsme v doplòkové èinnosti — canisterapii našich dobrovolníkù pøedevším v Plzni: v dìtském domovì v Doubravce,
v Hospicu sv. Lazara, v domovì dùchodcù sv. Jiøí v Doubravce, v domovì pokojného stáøí sv. Albìty, v diagnostickém
ústavu v Plzni, ve speciální škole pro dìti s kombinovanými vadami v Berounì a na ZŠ Èechova v Rokycanech.
Poøádali jsme jarní a podzimní canisterapeutické víkendové akce s odbornými pøednáškami kterou absolvovalo
38 týmù.
Spoleènost se vìnuje nadále vzdìlávání dìtí a mládee formou proitkových setkání s asistenèními psy a aktivnì
se prezentujeme na akcích pro širokou veøejnost jako Non Handicap, Art Interior, a Hospim Medica.
S velikým ohlasem se setkalo 5. slavnostní pøedávání asistenèních psù v Tøemošné u Plznì, kde se naše asistenèní
týmy setkaly se všemi, kteøí mají zásluhu na výcviku jejich psího asistenta (chovatelé, adoptivní rodièe, cvièitelé,
èlenové správní a dozorèí rady spoleènosti, a zástupci sponzorù i médií.) Tato setkání jsou vdy plná emocí a vnitøního
uspokojení nás všech, kteøí se podílíme na tomto nároèném procesu, kdy výsledkem je darování nezávislosti tìlesnì
postieným lidem.
Ráda bych podìkovala našim klientùm za dùvìru, všem pracujícím asistenèním týmùm za utvrzování dobrého jména
spoleènosti. Našim adoptivním rodinám za poskytnutí domova, lásky, péèe a dùsledné výchovy našim štìòatùm.
Mým spolupracovníkùm patøí podìkování za kvalitnì odvedenou práci, profesionální pøístup ke klientùm i ètyønohým
svìøencùm, za prunost a ochotu být k dispozici nejen klientùm, dobrovolníkùm ale i mnì. Srdeèný dík patøí všem
našim pøispìvatelùm, dárcùm, sponzorùm, tìm letitým i novým z øad firem, jednotlivcù, kolektivù, nadací, nadaèních
fondù, mìst, i MPSV, kteøí si v tomto roce k nám našli svoji cestu.
Hana Pirnerová, øeditelka a zakladatelka spoleènosti
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Pøedstavení spoleènosti
Pomocné tlapky o.p.s. chovají, vychovávají, cvièí a pøedávají asistenèní psy do dlouhodobého vyuívání tìlesnì
postieným. Naši psi jsou urèeni zejména lidem èásteènì nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým,
neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocnìními. Asistenèní psi mohou èásteènì nahradit slubu rodinných
pøíslušníkù nebo osobních asistentù a sníit závislost tìlesnì postiených na péèi okolí. Zvýšené sebevìdomí
a samostatnost potom tìmto lidem umoòuje se aktivnì a plnohodnotnì zapojit do bìného ivota a zlepšit jejich
komunikaci s okolím.
Další oblastí, na kterou se spoleènost zamìøuje, je canisterapie. Pomocné tlapky pravidelnì poøádají canisterapeutické
zkoušky pro další zájemce o tuto èinnost, kteøí se vìnují pravidelným návštìvám v zaøízeních po celé ÈR. Naší snahou
je rozšíøit tuto slubu všude tam, kde by byla pøínosná.
V neposlední øadì se Pomocné tlapky angaují na poli osvìty: koncentrujeme se na souití lidí zdravých s handicapovanými
a na vyuití asistenèních psù pro snadnìjší integraci postiených osob do spoleènosti. S dìtmi a mládeí pracujeme
pøedevším formou besed, školám nabízíme praktické ukázky vyuití naší práce a vystupujeme na rùzných akcích
tìlesnì postiených lidí.
Ze všech typù výcviku psù je nejnároènìjší právì trénink psù asistenèních a na rozdíl od výcviku vodicích psù pro
nevidomé se na nìj nevztahuje státní pøíspìvek. Celkové náklady na výcvik asistenèního psa pøitom dosahují a dvou
set tisíc korun. Proto Pomocné tlapky usilují o to, aby po provedení pøíslušných zmìn v legislativì byl zaveden státní
pøíspìvek na výcvik asistenèních psù. Èinnost spoleènosti je zatím financována ze sponzorských darù, pøíspìvkù
rùzných institucí, fondù a nadací èi státních dotací.
Pùsobení organizace je celostátní, snaíme se pomoci kadému, kdo se na nás obrátí. Spoleènost byla zaloena
v únoru 2001. Od té doby a do souèasnosti spoleènost vycvièila a pøedala 46 „pomáhajících“ psù tìlesnì postieným
z rùzných míst Èeské republiky (37 asistenèních psù, 6 šikovných spoleèníkù a 3 stálé canisterapeutické psy
do zaøízení pro tìl. postiené a do rodiny s postienými trojèátky).
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Základní údaje
Název: Pomocné tlapky o.p.s.
Právní forma: obecnì prospìšná spoleènost
Datum vzniku: 6. 2. 2001
vedena v obchodním rejstøíku Krajského soudu v Plzni, oddíl 0, vloka 44
Sídlo: V. Kratochvíla 1073, 332 02 Starý Plzenec
IÈ: 26 32 26 41
DIÈ: CZ 26 32 26 41
Bankovní spojení: 78-3611440287/0100, Komerèní banka Rokycany
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Orgány spoleènosti k 31. 12. 2005
Zamìstnanci:
øeditelka spoleènosti Hana Pirnerová
Zakladatelé:
Michaela Molová (*1975)
Hana Pirnerová (*1969)
Jiøí Tomašù (*1953)
Správní rada:
Ing. Zora Vidovencová (*1963), pøedsedkynì, ve funkci od roku 2001
Alice Krejèová (*1980), èlenka, ve funkci od roku 2004
Ing. Jana Souèková (*1978), èlenka, ve funkci od r. 2005
Dozorèí rada:
Karel Paulus (*1956), pøedseda, ve funkci od roku 2001
Mgr. Zuzana Diatková, (*1964), èlenka, ve funkci od roku 2003
Mgr. Volicer Michal (*1972), èlen , ve funkci od roku 2004
V prùbìhu roku 2005 došlo ve sloení orgánu k tìmto zmìnám:
Z dùvodu dlouhodobého pobytu v zahranièí ukonèil v listopadu 2005 èinnost ve správní radì Ing. Martin Souèek.
Jménem spoleènosti jedná a podepisuje správní rada, resp. kadý èlen správní rady. Za spoleènost jedná a podepisuje
té øeditel spoleènosti.
Dozorèí rada plní funkci kontrolního orgánu spoleènosti.
Èlenové správní a dozorèí rady vykonávají své funkce bez nároku na odmìnu a v roce 2005 jim nebyly poskytnuty
ádné naturální ani finanèní poitky. Jejich funkce jsou èestnými funkcemi.
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V pøedvýchovì se o štìnì stará „adoptivní rodina“, co je dobrovolnická rodina, která štìnì
nejpr ve uèí základní poslušnosti (povely jako napø. pøivolání, sedni, lehni, zùstaò), chození
na vodítku a dodrování hygieny.
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Hlavní èinnost spoleènosti
Výcvik asistenèních psù
Vhodná plemena
Naše spoleènost cvièí retrievry (pøedevším labradorské a zlaté), výhradnì s prùkazem pùvodu, perfektní povahou,
se zvládnutými základy „slušného chování“ a hygieny a dobrým zdravotním stavem (RTG kyèle, lokty, rozbor krve
a moèi, kontrola oèního pozadí).
Pøedvýchova štìòat
Spoleènost cvièí pouze jedince, kteøí dovršili 1 rok ivota, jsou zdraví, povahovì vyrovnaní a pøedevším psychicky
zralí.
Ji delší dobu se nám daøí zajistit dostatek mladých psù z vlastní pøedvýchovy (90 % cvièených psù). V pøedvýchovì
se o štìnì stará „adoptivní rodina“, co je dobrovolnická rodina, která štìnì nejprve uèí základní poslušnosti (povely
jako napø. pøivolání, sedni, lehni, zùstaò), chození na vodítku a dodrování hygieny. Je nezbytné, aby štìnì
v domácnosti adoptivních rodièù vyrùstalo. Doèasní dritelé rozvíjejí jeho vrozenou chu k aportování, pozdìji pes
pøináší i pøedmìty z jemu ménì pøíjemných materiálù, jako je napø. kov.
Mladý pes si musí zvykat na mìstský ruch, hromadnou dopravu, eskalátory, na dodrování hygieny na ulici. Mìl by si
ale také uít mladá léta, mìl by být zahrnut péèí, láskou a trpìlivostí. Na kvalitì pøedvýchovy závisí toti prùbìh celého
výcviku.
V roce 2005 vychovávalo štìòata 14 adoptivních rodin z celé ÈR.
O tom, e naši dobrovolníci svoji práci odvádìjí na výbornou, svìdèí i skuteènost, e všechna štìòata svìøená do péèe
dobrovolníkù mohla po dovršení jednoho roku bez problémù absolvovat speciální výcvik. Za to patøí všem našim
rodinám velký dík.
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Výcvik asistenèních psù pro tìlesnì postiené se specializuje na úkony, které jsou pro postieného
nezvládnutelné (podávání pøedmìtù, otevírání dveøí atd.).
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Výcvik
Výcvik asistenèních psù pro tìlesnì postiené se na rozdíl od nácviku vodìní, který se provádí u slepeckých psù,
specializuje na úkony, které jsou pro postieného nezvládnutelné (podávání pøedmìtù, otevírání dveøí atd.). Výcvik psa
probíhá s ohledem na konkrétního postieného, a proto se pes kromì výcviku základních dovedností uèí také zvládat
úkony podle individuálních potøeb svého budoucího pána. Výcvik podle potøeb klienta trvá minimálnì šest mìsícù
a v závislosti na uèenlivosti psa a nároènosti výcviku mùe trvat a dvanáct mìsícù. Pes po ukonèení výcviku ovládá
na 90 povelù.
Pøedávání
Od poloviny výcviku se klient podle svých moností setkává se svým budoucím psím asistentem. Pes si zvyká na svého
budoucího pána. Pøedposlední èástí výcviku je týdenní secvièování psa a klienta na neutrální pùdì, v bezbariérovém
domì v Tøemošné u Plznì, kde se odehrávají i vstupní pohovory, canisterapeutické zkoušky a slavnostní pøedávání psù
klientùm. Klient prochází školením o povelování psa a péèi o nìj, seznamuje se se základy zdravovìdy psa apod.
Secvièování je zakonèeno mezinárodnì uznávanou zkouškou („Test pøístupu do veøejných prostor“) a testem dovedností
psa v souladu s pravidly stanovenými mezinárodní organizací poskytovatelù asistenèních psù — Assistence Dogs
Europe, jejími jsme èleny. Po absolvování testù nový „tým“ (klient se psem) odjídí domù, kde si za pøítomnosti
cvièitele pøivyká na novou situaci v domovì klienta a nìkteré schopnosti ještì pøímo na místì zdokonaluje. Vzápìtí
nastává období jejich skuteèného sívání, jeho délka je individuální.
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Canisterapii nejèastìji vyuívají lidé postiení DMO, LMD, svalovou dystrofií a epilepsií. Terapie
je ale vhodná také pro mentálnì postiené, pro lidi staré a nemocné.
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Canisterapie
Jedná se o speciální formu zooterapie, která se pouívá jako netradièní podpùrná terapie u klientù s rùzným druhem
a stupnìm postiení. Rozumí se tím léèebný kontakt psa a èlovìka. Canisterapie mùe mít formu kolektivní nebo
individuální. Pes je pro klienty výborným spoleèníkem a zároveò výchovným prostøedkem. Canisterapie pøispívá
k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podnìcuje verbální i neverbální komunikaci a rozvoj orientace v prostoru, umoòuje
zlepšování koncentrace, rozvíjí sociální cítìní, poznávání a city. Pùsobí také na rozvoj motoriky coby rehabilitace, je
vyuitelná i pøi polohování a relaxaci. Psi podnìcují ke høe i k pohybu. Zároveò mají nemalý vliv na psychiku a pøispívají
k duševní rovnováze klienta, co je vidìt pøedevším v zaøízeních pro seniory.
Canisterapii nejèastìji vyuívají lidé postiení DMO, LMD, svalovou dystrofií a epilepsií. Terapie je ale vhodná také
pro mentálnì postiené, pro lidi staré a nemocné. V pøípadì autistù potom pes mùe dlouhodobým pùsobením
plnit roli prostøedníka mezi jejich zvláštním svìtem a svìtem lidí. Odborní terapeuti vodí vhodné psy, provìøené
canisterapeutickou zkouškou, na návštìvy do domovù dùchodcù, dìtských domovù, sanatorií, hospicù, ústavù pro
mentálnì postiené, léèeben pro dlouhodobì nemocné i do diagnostického ústavu.
Canisterapie je také jednou z oblastí aktivit obecnì prospìšné spoleènosti Pomocné tlapky. Ji nìkolik let probíhá
pod záštitou Pomocných tlapek v integrované tøídì ZŠ Èechova v Rokycanech, v Kojeneckém ústavu s dìtským
domovem v Plzni, ÚSP ve Zbùchu u Plznì, v Mateøské škole pro dìti s kombinovanými vadami v Berounì, v Hospicu
sv. Lazara, Domovì dùchodcù sv. Jiøí, Domovì pokojného stáøí sv. Albìty a v diagnostickém ústavu v Plzni.
Na celém území naší republiky provádí canisterapii v praxi pod patronátem Pomocných tlapek 25 canis týmù.
Tyto týmy provádìjí terapii ve svém volném èase jako dobrovolníci. Canisterapie je velice nároèná nejen pro psa,
ale i pro psovoda. Za poctivì odvedenou práci canis týmù, která si v souèasné dobì stále tìce vybojovává své
postavení v alternativní terapii, všem našim dobrovolníkùm dìkujeme.
O.p.s. Pomocné tlapky také poøádá canisterapeutické zkoušky, které se konají tradiènì dvakrát roènì v Tøemošné
u Plznì. Ke zkouškám zde nastoupilo celkem 38 týmù, z toho 37 uspìlo na výbornou a jeden tým neuspìl. Tøetí
testování se konalo ve Zlínì, kde úspìšnì absolvovalo 16 týmù. Koordinátory pro CT v o.p.s. PT jsou Mgr. Jana
Štercliová pro Èechy a Jitka Mokrejšová pro Moravu. Obìma dìkujeme za obìtavou práci.
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Asistenèní psi a klienti
Pøehled týmù 2005
Klienti roku 2005
1. Peterka Igor
Ètyøiaètyøicetiletý Igor našel svùj opravdový domov v malé kouzelné vesnièce jménem Lednice na Moravì. Své
postiení má od narození — jedná se o postiení celého pohybového aparátu. Vystudoval støední ekonomickou školu
s maturitou. Od té doby pracoval jako úèetní, èasem se zamìøil na samotnou ekonomiku a poradenství. V kvìtnu 2005
se rodina Peterkových rozrostla o nového èlena, a to o asistenèního pejska jménem Honza. Kdy se Igor o toto stvoøení
zaèal zajímat, vùbec netušil a nevìdìl, kolik štìstí, relativní samostatnosti a pohody ho z Honzíkem èeká. Dnes,
po pár mìsících, si u ivot bez této psí dušièky vùbec nedovede pøedstavit.
Pan Igor o svém pomocníkovi øíká:
„A co já osobnì oceòuji velmi vysoko, je to, e kdy je mi špatnì na duši, je tu zase Honza. Nevím, jak to ten chlupatý
kluk dìlá, ale pøesnì ví, kdy je mi blbì, a vìnuje se mi tak dlouho, a to pøejde, co je úplnì úasné. Dalo by se o mém
chlupatém pøíteli mluvit velmi dlouho, ale já øeknu jenom jedno, mám v Honzíkovi nìkoho, koho jsem nikdy nemìl,
pomocníka, terapeuta a velikého ivotního pøítele.“
2. Prymus Jiøí
Jiøímu je 58 let a ije v Lubnì na Frýdlantsku. Nemoc a následná amputace DK ho upoutala na vozík. Od dubna mu
asistuje èerný labrador Kryštof, který mu podá vše, co upadne na zem, vyhledá zvonící telefon, otevøe dveøe…
Pan Jiøí s ním podniká dlouhé výlety do pøírody a pøedevším na oblíbené letištì.
3. Prùcha Jan
Pan Jan ije ve Vejprnicích na Plzeòsku. Na el. vozík ho upoutala zákeøná Fridrichova nemoc, která postihuje horní
i dolní konèetiny a také centrum øeèi. Pan Jan rád luští køíovky a sleduje televizi. Od kvìtna 2005 ho doprovází
labrador Chris. Chris ovládá všechny povely tlapkácké školy: podávání pøedmìtù, otvírání dveøí, vyhledávání zvonícího
telefonu…
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4. Maksoud Ladislav
Dvanáctiletý Láïa je z Litomìøic. Na mechanický vozík ho upoutala DMO. Láïa navštìvuje 6. tøídu ZŠ, hraje závodnì
šachy, staví papírové modely, ète knihy o historii a rád podniká se svojí poèetnou rodinou daleké cesty, pøedevším
do Itálie a Egypta. Èerná labradorka Iris trpìlivì podává spadlé pøedmìty, otvírá dveøe, ale pøedevším upozoròuje
Láïu i maminku na pøicházející epileptické záchvaty.
5. Málek Štìpán
Desetiletý školák trpící DMO v èervnu dostal šikovnou spoleènici Astu. Spolu se svými sourozenci a rodièi ije
v Podìbradech, kde se spolu s Astou vìnují pøedevším canisterapii — rehabilitaci a polohování. Asta je zkušená
canisterapeutka s dvouletou praxí v Berounì a Rokycanských Korálkách, kam docházela.
6. Klouda Jakub
Jakub Klouda je 16letý student z Prahy. Od narození je postiený v dùsledku DMO, pohybuje se na vozíku.
V létì loòského roku se mu splnil sen, nebo získal bájeèného pomocníka a kamaráda — èerného labradora Èikyho.
Jakub je integrován v bìné základní škole a letos konèí. Jeho nový pomocník mu pomáhá pøedevším s otvíráním
dveøí, podá mu potøebné pøedmìty, kadý den ho doprovází na procházce nebo s ním chodí do plaveckého krouku.
Kuba má rád pohodu a legraci a obojího si se svým novým kamarádem uívá. ivot bez nìj si u ani neumí pøedstavit.
7. Brázda Pavel
Tøiaètyøicetiletý Pavel z Vrchlabí trpí u 17 let postupující formou roztroušené sklerózy.
Pøed 8 lety skonèil na elektrickém invalidním vozíku. Parákem v kadodenním ivotì se mu kromì manelky Albìty
stal èerný mohutný labrador Dino. Pomáhá, kdy je manelka v práci: pøendá panu Pavlovi nohu, aby mu ulevil od
bolesti, ruku mu vrátí do klína, kdy vlivem køeèe vypadne, otvírá dveøe, rozsvítí a zhasne svìtlo, podává pøedmìty.
Rád se úèastní ranního rituálu strojení a hygieny, kdy pøináší obleèení (baèkory), a je smutný, kdy mu Pavlova
manelka bere „jeho práci“...
8. Mojíšová Alice
Sleèna Alice ije se svojí rodinou a èernou labradorkou Diankou v Kadani. Je velice komunikativní, velmi dobøe se
pøizpùsobuje kamarádùm všech vìkových kategorií, je kamarádská, dobrá spoleènice, aktivní, miluje plavání a tanec,
je ráda v kontaktu s dìtmi, ale má trochu povahu generála. Jinak je velice emotivní, nerada uklízí a uèí se. Ráda
se obléká do moderních vìcí, zboòuje miminka, panenky a svoji fenku Dianku.
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9. Pitzinger Michal
Michal je 10letý kluk z Otrokovic, který je od narození postiený jak tìlesnì, tak mentálnì. Dle slov maminky Ivy nemìl
ádného kamaráda, dokud do rodiny nepøišla šikovná spoleènice Chitta. V Chittì má nejenom výborného pomocníka,
který mu všechno podá, otevøe dveøe, cvièí s ním a doprovází ho na procházkách, ale hlavnì kamaráda, který pøed
ním neutíká a neposmívá se mu! Míša zaèal lépe komunikovat a je veselejší. „Naše ‚èerné sluníèko‘ je pro nás poklad,“
øíká maminka Iva.
10. Gril Matouš
Matouškovi a jeho sestøièce dìlá spoleènost fenka Tara. Tara je zlatá retrievøice, která pomáhá pøi canisterapii, pøi
polohování a motivaèních hrách. Fenka pomáhá pøi rozvoji jemné a hrubé motoriky, pøi logopedii a prohøívání spazmù.
Tento tým mùete potkávat v Písku.
11. Ondøej, Vojta a David Koláèkovi
Trojèátka spolu se svojí maminkou a sestrou Katkou ijí v Újezdì u Brna. Vzhledem k tomu, e kluci mají tìlesné
postiení, vyuívají labradorku Krišpinu pøi canisterapii kadý den. Krišpinka pomáhá nejen klukùm, ale pøi „dobíjení
baterek“ i mamince Alenì.
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Pøehled akcí Pomocných tlapek
v roce 2005
mìsíc

datum

leden

únor

bøezen

duben

kvìten

akce

místo

29.

setkání s èleny KVP

Praha

30.

setkání štìòat ve výchovì

Slavìtín nad Metují

20.

setkání štìòat ve výchovì

Tøemošná

21.

setkání cvièitelù

Starý Plzenec

setkání s novináøi

Osek u Rokycan

12.

7.

osobní pohovory klientù

Tøemošná

15.

test pøístupu + test dovedností Demlová

Tøemošná

3.

test pøístupu + test dovedností Prymus

Tøemošná

11.

pøedání CT psa trojèatùm Koláèkovým

Újezd u Brna

19.—21.

Nonhandicap — veletrh

Praha

21.—24.

Art-interior veletrh

Praha

22.—24.

CT víkendovka

Tøemošná

3.

proitkové setkání s AP v MŠ

Starý Plzenec

6.

proitkové setkání s AP v MŠ

Osek u Rokycan

7.

èerven

pøednáška v kurzu SVOPAP

Praha

10.

proitkové setkání s AP v Exodusu

Tøemošná

21.

Charity Golf Party 05

Karlovy Vary

24.

proitkové setkání s AP — zvláštní škola

Horšovský Týn

25.

ukázka práce AP

Kladruby

26.

ukázka práce AP — MŠ Královská školièka

Plzeò

29.

test pøístupu + test dovedností Prùcha

Tøemošná

29.

proitkové setkání s AP — ZŠ

Habr

3.

test pøístupu + test dovedností Maksoud

Tøemošná

4.

promoce asistenèních psù

Tøemošná

6.

ukázka práce AP — školení pedagogù

Karlovy Vary

akce Jiný svìt pod záštitou Mìst. policie

Praha 2

18.

osobní pohovory klientù

Tøemošná

19.

7.—8.

test pøístupu + test dovedností Málek

Tøemošná

23.—25.

den tìl. postiených — výstava

Olomouc

24.—25.

den tìl. postiených — výstava

Pardubice
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èervenec

21.
18.—23.
30.

srpen

3.
20.

záøí

Akce Hrákula

Hradištì

pøetestování klientù 2003

Tøemošná

test pøístupu + test dovedností Klouda

Tøemošná

Hafan 2005

Telè
Praha

den handicapovaných

Èeský Krumlov

Hospimedica

Brno

17.

II. tenis. turnaj J. Krampola

Praha

20.

natáèení TV PRO

Praha

22.

vystoupení ÈRO

Plzeò

28.

Svatováclavské trhy

Litvínov

ukázka práce AP — Pionýr

Rokycany

rekondice klientù PT

Tøemošná

setkání štìòat

Tøemošná

ukázka práce AP — ZŠ Èechova

Rokycany

CT víkendovka

Tøemošná

ukázka práce AP

Hrádek

konference ADEu

Salzburg — Rakousko

10.

3.
5.—9.
8.
12.
14.—15.
19.
28.—30.

listopad

Slavìtín nad Metují

trhy chránìných dílen a NO

9.—10.

13.—14.

øíjen

kontrola štìòat

11.

zasedání správní a dozorèí rady

Plzenec

12.

osobní pohovory PT

Tøemošná

15.

ukázka práce AP — MŠ

Praha

26.

pøednáška SVOPAP

Praha
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Pøijaté dar y
Nadace Eurotel

300 000,00

Ing. Josef Sikyta

Casper Consulting a.s.

200 000,00

pan Stejskal

25 000,00

VAS v.o.s.

158 700,00

JUDr. Jana Zázvorková

24 000,00

Pavel Koráb

140 000,00

Brik CZ, s.r.o.

23 000,00

Geneva Consulting Finance s.r.o.

100 000,00

Chance a.s.

20 000,00

UMO 3 Plzeò

100 000,00

Mgr. Iva Gregorová

20 000,00

OS Dobrý skutek

100 000,00

Nadace 700 let mìsta Plznì

20 000,00

Onestep s.r.o.

100 000,00

Mgr. Zuzana Diatková

20 000,00

99 000,00

Global assistance a.s.

16 667,00

Statutární mìsto Plzeò

97 000,00

Film servis festival Karlovy Vary a.s.

16 667,00

Ferona a.s.

90 000,00

Bos org s.r.o.

16 000,00

Kooperativa pojišovna,a.s.

80 000,00

Pavel Hric

15 000,00

Severoèeské doly a.s.

75 000,00

Mgr. Milada Škvainová

15 000,00

Nadaèního fond Èeského rozhlasu ze sbírky Svìtluška

71 421,00

Konto bariéry Nadace Charty 77

14 900,00

NROS Nadace Pomozte dìtem

70 000,00

Jan Šesták

14 500,00

Zentiva a.s.

60 000,00

Jiøí Mikuláš

12 000,00

HSBC SUNDRY CRED

60 000,00

Barentz spol. s r.o.

10 000,00

Belstav Praha s.r.o.

50 000,00

Credo Litomìøice VDZ s.r.o.

10 000,00

Západoèeská plynárenská a.s.

50 000,00

Exportní garanèní a pojišovací spoleènost a.s.

10 000,00

Petr Èech

50 000,00

Kappenberger + Braun elektrotechnik s.r.o.

10 000,00

M. Kubeš, akce Hrákula

50 000,00

Mìsto Poèátky

10 000,00

Moravia Steel a.s.

50 000,00

Mivokor s.r.o.

10 000,00

Nescar s.r.o.

50 000,00

Alena Mostecká

10 000,00

Ryko v.o.s.

50 000,00

Plzeòský Golf Park, a.s.

10 000,00

Zamìstnanecký charit. fond CITIBANK. a.s.

30 200,00

paní Reindlová

10 000,00

Baron Ústí nad Labem

43 000,00

Pavel Schreiber

10 000,00

Etigraf, s.r.o.

40 000,00

S + W s.r.o. Automobily

10 000,00

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

35 000,00

Petr Štìpánek

10 000,00

pan Kaiser

30 000,00

pan Valášek

10 000,00

Aon ÈR spol. s.r.o.

30 000,00

pan Vašek

10 000,00

Nadace Preciosa

28 000,00

Nadace Duhová energie

25 000,00
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Caverna agency a.s.

8 333,00

Petr Salava

Nadace Divoké husy

6 818,00

Marie Pøibíková

5 000,00

Urocentrum Praha s.r.o.

6 667,00

Mìsto Èernošice

5 000,00

Pronap s.r.o.

6 000,00

Miroslav Horák

5 000,00

René Janírek

6 000,00

Jiøí Loskot

4 000,00

Magdalena Šarbochová

6 000,00

ÈCK a Kynolog. Organizace Rokycany

4 880,00

OS Smrk Maòovice a.s.

5 605,50

Cífka architekti s.r.o.

3 332,00

Vladislav Jánský

5 000,00

Euroforge CZ s.r.o.

3 000,00

paní Valášková

5 000,00

Josef Kokta

3 334,00

paní Heidelbergerová

5 000,00

Petr Robìtín

3 334,00

Jiøina Fuková

5 000,00

Bc. Alice Tejkalová

3 000,00

Lovochemie a.s.

5 000,00

Mgr. A. Tejkalová

2 000,00

2 ES, spol. s r.o.

5 000,00

Milan Gera

2 000,00

Marie Èadková

5 000,00

paní Hajná

2 000,00

5 000,00

Palestra s.r.o.
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Dar y jednotlivcù od 100—5 000 Kè
Lenka Balcarová, MUDr. Daniel Bártík, Jaroslava Bartošová, Miloš Bayer, Barbora Bìlková, Hana Bouchalová,
Ing. Vladislav Boek, Hana Brábníková, Martin Bulawa, Olga Burdová, Miroslava Bursíková, Jiøí Cmakal, Dagmar
Èermneková, Lucie Èesáková, Èeská pojišovna Brno, paní Dlasková, Olga Dolejšová, Miroslav Dvoøák, Jaroslav Dvoøák,
Martina Ebertová, Romana Fenglová, Linda Fibigerová, Radim Flégl, Jaroslav Fric, pan Gál, Radana Gogová, Ing. Dalibor
Hamliš, pan Hergner, paní Homoláèová, pan Horák, Tatána Hošková, paní Houbová, Jana Hoová, Mudr. Pavel Hranièka,
David Hrdlièka, paní Hricová, paní Hrubá, Ing Karel Hrudka, Jana Hùlová, paní Hynarová, Alena Chaloupková, Andrea
Chámová, paní Jášová, paní Jelínková, P. Jirásek, paní Karlová, Zuzana Kaslová, Ing. Jiøí Kašpar, Ing. Lea Kejíková,
Keramická dílna, Irena Kmínková, Alena Koláèková, Zuzana Kolowratová, Ján Korytár, Jana Kottingová, Pavlína
Krahulová, Mgr. Lenka Kristejnová, Svatopluk Krutis, Valentina Køíová, Lubomír Kuchaøík, Alena Lammelová,
Josef Láník, paní Legemzová, Ludìk Liška, pan Loskot, Svìtlana Louenská, Jakub Mach, David Majer, Masarykova
Universita Brno, Petr Melnièuk, Ing. Ladislav Metelka, Libìna Hlinková Reindlová, paní Míèková, Andrzej Mierzwa,
Lubomír Navrátil, Nemocnice Jihlava, Ivetta Novotná, pan Pakosta, Radka Pechrová, Martina Pekárková, Vìra
Peníšková, Mudr. Petra Pešová, pan Pìtivoký, Pionýr Hradek, Jiøí Posád, Jiøí Princ, Josef Procházka, Jiøí Prymus,
pan Pumer, Zdenìk Reindl, paní Reindlová, Michaela Remsová, Jaroslava Roschová, Radka Samková, Petra
Salanská, Petra Samková, Ing. Eva Sieglová, Lucie Skotnicová, Ing. Jana Souèková, Tamara Suchá, Jana Suchá,
Yvona Suchá, Helena Suchá, Michal Svatoò, paní Szamková, Miroslava Šimùnková, Miroslav Šenk, Jaromír Šille,
Miroslav Špecián, paní Taicová, O. Tomášù, paní Tutrová, paní Trèková, Martin Uher, pan Vajnar, pan Vašek,
Jitka Vítková, Jaroslav Vocelka, L. Wágnerová, Jana Yamato, ZŠ Èervený vrch, Zuzana, Denisa Tutrová, Mgr. Šárka
Karlová, Martin Nový, Zdenìk Posád — Hafík, Dagmar Èermáková, Ivana Vomáèková, Broová KKCHS, Korunovi.
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Vybrané údaje
o hospodaøení spoleènosti
Vybrané údaje z rozvahy

k 31. 12. 2005

Dlouhodobý majetek

143 710

Krátkodobý majetek

3 482 430

Pohledávky

88 950

Krátkodobý finanèní majetek

2 703 046

Aktiva celkem

3 513 274

Vlastní zdroje

3 437 997

Výsledek hospodaøení

3 146 293

Krátkodobé závazky
Pasiva celkem

Vybrané údaje z výkazu zisku a ztrát

75 277
3 513 274

k 31. 12. 2005

Spotøebované nákupy celkem

581 893

Osobní náklady celkem

542 184

Náklady celkem
Trby za vlastní výkony a zboí celkem

3 624 060
413 680

Ostatní výnosy

3 302 103

Výnosy celkem

4 247 783

Výsledek hospodaøení po zdanìní

623 723
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Výrok auditora
Provedl jsem ovìøení roèní úèetní závìrky úèetní jednotky Pomocné tlapky o.p.s. za rok 2005, sestavené k 31. 12. 2005.
Tento audit byl proveden v souladu s auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù Èeské republiky tak,
e jsem získal pøimìøenou jistotu, e úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Jsem pøesvìdèen o tom,
e provedený audit mì poskytl dostateèný podklad pro vyjádøení názoru uvedeného v následujícím výroku.
Úèetní závìrka, její ovìøení jsem provedl, zobrazuje podle mého názoru ve všech významných ohledech vìrnì
a správnì skuteèný stav majetku a závazkù, finanèní situaci a výsledek hospodaøení obecnì prospìšné spoleènosti.
V Merklínì dne 15. 5. 2006
Ing. Jan Nozar, auditor
osvìdèení è. 1424 o zápisu do seznamu auditorù
Na Výhledech 315, 334 52 Merklín
IÈ 49 73 76 01
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