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Rozhovor Hany Pir nerové, øeditelky spoleènosti s Jiøím Tomášù, hlavním cvièitelem
Pomocných tlapek
Jirko, z tvého povídání vím, e jsi vyrùstal v rodinì nimroda a tím pádem i se psy, mùeš si vzpomenout, kdy jsi
mìl svého prvního vlastního psa?
Mùj první lovecký pes byla fenka èeského fouska Dita , kterou jsem si poøídil v 18 letech zároveò s prvním
loveckým lístkem. Doila se krásných 14 let v plném zdraví a pøinesla mi øadu krásných záitkù.
Jsi znám i jako chovatel labradorù, jak jsi k nim pøišel?
Prvního labradora jsem potkal na zkouškách vodních prací, kde jsem vedl svého jezevèíka Péu . Hned jsem se
v nìm zhlédl a zaèal pracovat na tom, jak si ho poøídit. Tak se u nás za nìjaký èas objevil budoucí šampión ÈR
Brit od Štìnovického jezu a brzy po nìm fenka Collet ze Zámek.
Seznámili jsme se pøes psy a naše pøátelství a spolupráce trvá u 15 let. Více ne 19 let cvièíš vodicí psy.
Vzpomeneš si ale na svého prvního asistenèního psa?
Prvním asistenèním psem v uvozovkách byl náš „Lojzík“ (Memory of Luis Melody Makers), kterého rád nazývám
nestorem èeských asistenèních psù. Tento golden retriever mi umonil vyzkoušet si svoje schopnosti ve výcviku
asistenèních psù.
Co bylo nejtìší pøi výcviku prvních asistenèních psù?
Uvìdomit si, e kadý pes je individualita a kadý vyaduje jinou metodiku výcviku. Co platí na jednoho nemusí
platit na druhého. Dále nastavit hranice ve vztahu cvièitel versus pes (uèitel versus ák), co je nezbytné pro
bezproblémové pøedání vycvièeného psa klientovi.
Dá se øíct, e nyní je ji výcvik asistenèních psù „brnkaèka“ ?
Nedá!!!
Cvièíš asistenèní a vodicí psy, který výcvik je nároènìjší?
Nerad srovnávám tyto dva druhy výcviku. Co se týká kreativity výcviku, vedou jednoznaènì asistenèní psi. Pokud
mám na mysli bezpeènost klienta a odpovìdnost cvièitele za výcvik psa pohybujícího se s klientem v souèasném
provozu, pak vítìzí psi vodicí.
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Pomocné tlapky o.p.s. vychovávají a cvièí asistenèní psy pro zdravotnì postiené obèany z celé ÈR. Speciálnì
vycvièení psi jsou zdravotnì postieným pøedáváni zdarma do dlouhodobého uívání.
Pøipravováni jsou asistenèní psi , kteøí jsou urèeni pro osoby èásteènì nebo zcela upoutané na invalidní vozík,
šikovní spoleèníci — pro klienty s kombinovaným postiením, kteøí vyuívají sluby psa pomocí prostøedníka,
(vìtšinou rodièe), vodicí psi pro nevidomé, canisterapeutiètí psi k trvalému drení nebo k pravidelným návštìvám
do rùzných ústavních institucí (ústavy sociální péèe, dìtské domovy, domovy dùchodcù, sanatoria, hospice apod.)
a zaèínají se poskytovat také pomocníci neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocnìními. Pomocné tlapky se
touto problematikou zabývá komplexnì.
Snahou je maximálnì vyuívat speciální pøedvýchovy štìòat, tzn., e z kvalitního chovu (výhradnì retrívrù)
vybíráme vhodné jedince a umísujeme je na rok do osvìdèených adoptivních rodin, aby byla zajištìna nejlepší
socializace, rozvinutí všech vrozených vlastností a pøedevším ochota pomáhat. Asistenèní psi jsou poté cvièeni
„na míru“ konkrétnímu klientovi (dle druhu a stupnì jeho postiení), který byl v pohovorech s odborníky (psychologem,
ergoterapeutem a cvièitelem) uznán zpùsobilým k drení a vyuití takového psa. Klient je dùkladnì proškolen
a pøipraven na ivot se psem a prochází spolu nìkolika fázemi intenzivního secvièování. I po absolvování
mezinárodnì uznávaných testù a pøedání psa jsme s klientem v neustálém kontaktu a zabezpeèujeme pravidelné
rekondice s ovìøováním úrovnì asistence a s moností dalšího zdokonalování a získávání nových dovedností.
Doplòkovou èinností, na kterou se spoleènost zamìøuje, je canisterapie. Pomocné tlapky pravidelnì poøádají
canisterapeutické víkendovky s odbornými semináøi a praktickými zkouškami 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,
vystupujeme na rùzných akcích tìlesnì postiených lidí.
Ze všech typù výcvikù psù je nejnároènìjší právì trénink psù asistenèních a na rozdíl od výcviku vodicích
psù pro nevidomé se na nìj nevztahuje státní pøíspìvek. Celková èástka na výcvik asistenèního psa pøitom
dosahuje a dvou set tisíc korun. Èinnost spoleènosti je financována ze sponzorských darù firem, pøíspìvkù
jednotlivcù, fondù a nadací.
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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
75 „pomáhajících“ psù tìlesnì postieným z rùzných míst Èeské republiky, (56 asistenèních, 16 šikovných
spoleèníku 3 stálé canisterapeutické psy do zaøízení pro tìlesnì postiené a do rodiny s postienými trojèátky.
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Zamìstnanci: øeditelka spoleènosti Hana Pir nerová
Zakladatelé: Michaela Molová (*1975), Hana Pir nerová (*1969), Jiøí Tomášù (*1953)
Správní rada: Karel Paulus (*1956), pøedseda, ve funkci od roku 2007,
Alice Krejèová (1980) èlen, ve funkci od roku 2004, Ing. Jana Seidl ve funkci od roku 2005
Dozorèí rada: Ing. Zora Vidovencová (*1963), pøedsedkynì, ve funkci od roku 2007,
Mgr. Zuzana Diatková, (*1964) èlenka, ve funkci od roku 2003, Mgr. Volicer Michal (1972)
èlen, ve funkci od roku 2004
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
2007 jim nebyly poskytnuty ádné naturální ani finanèní poitky. Jejich funkce jsou èestnými
funkcemi.
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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 kyèlí, loktù, 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 spoleènosti (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 zahrnutý péèí, láskou a trpìlivostí. Na kvalitì pøedvýchovy závisí
toti prùbìh celého výcviku. V roce 2007 vychovávalo štìòata 11 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 problému absolvovat speciální výcvik. Za to
patøí všem našim rodinám velký dík.
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.).
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Výcvik psa probíhá s ohledem na konkrétního postieného, proto se pes kromì výcviku základních dovedností
uèí také zvládat úkony podle individuálních potøeb postieného. Výcvik podle potøeb klienta trvá minimálnì šest
mìsícù a v závislosti na uèenlivosti psa a nároènosti výcviku mùe trvat i dvanáct mìsícù. Pes po ukonèení
výcviku ovládá na 90 povelù.
Pøedávání
Od poloviny výcviku se klient setkává podle svých moností 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 uskuteèòují i vstupní pohovory, canisterapeutické zkoušky
a slavnostní pøedávání psù klientùm. Klient prochází školením o povelování psa, péèi o nìj, základy zdravovìdy
psa. 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, jeji 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.
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 (dále jen CT)
mùe mít formu kolektivní nebo individuální. Pes je pro klienty výborným spoleèníkem a zároveò výchovným
prostøedkem. CT pøispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podnìcuje verbální i neverbální komunikaci,
rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítìní, poznávání a city. Pùsobí také na rozvoj
motoriky coby rehabilitace, je vyuita 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 zaøízení
pro seniory.
CT nejèastìji vyuívají lidé postiení dìtskou mozkovou obrnou, lehkou mozkovou dysfunkcí, svalovou
dystrofií, 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.
CT 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 a v Mateøské škole pro dìti s kombinovanými vadami v Berounì,
v hospicu sv. Lazara, domovì dùchodcu sv. Jiøí a domovì pokojného stáøí sv. Albìty a diagnostickém ústavu
v Plzni. Na celém území naší republiky provádí canisterapii v praxi pod patronátem Pomocných tlapek 35 canis
týmù. Tyto týmy provádìjí terapii ve svém volném èase jako dobrovolníci. CT je velice nároèná nejen pro psa,
ale i pro psovoda. Za poctivì odvedenou práci canis týmù, která si v souèasné dobì stále tìce probojovává
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 41 týmù, z toho 38 uspìlo na výbornou a jeden
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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.
Jarní CT zkoušky se konaly 28—29. 4. 2007 a bylo testováno 47 CT týmù, všechny týmy byly úspìšné.
Na podzimních CT zkouškách (13. 10. 2007 + CT víkendovka 11.—13. 10. 2007) bylo testováno 25 CT týmù,
z toho byly dva CT týmy vylouèeny. CT víkendovky se zúèastnilo 29 osob.
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Všichni psi vycvièeni v Pomocných tlapkách jsou pøipravování „na míru“ klientovi, tj. dle
pøesných poadavkù a potøeb klienta. Kadý pes je individualitou a je dbáno na tìlesné potøeby
klienta, jeho temperament a styl ivota. Všichni psi splòují nejvyšší nároky na cer tifikaci
podle mezinárodních pravidel ADEu a pravidel zakotvených v statutu spoleènosti. Zde
pøedstavujeme jednotlivé týmy.
Jiøí Lála a Kryštof
Kryštof byl asistenèním psem pana Prymuse, který podlehl zákeøné nemoci. Kryštof se velice rychle zadaptoval
v nové rodinì, bohuel i zde nemoc zpùsobila, e pes se musel vrátit zpìt do Pomocných tlapek.
Filip Hyrák a Anie
Šestnáctiletý Filip ije spolu s rodièi v Olomouci. Kamarádkou a pomocnicí je mu èerná labradorka Anie. Anie je
temperamentní psí sleèna, která Filipovi podá co upadne, rozsvítí svìtlo, otevøe dveøe, ale také s ním dokáe dìlat
lumpárny. Své dìtství proila u Zuzany Šnajbergové v Praze.
Vít Mikuláš a Fina
Šikovná spoleènice Fina ije od jara 2007 s Vítkem Mikulášem ve Vìstonovicích u Tøebíèe. Vítek se narodil
s tìkým kombinovaným postiením mozku a je prakticky nevidomý, odkázaný na péèi rodièù.
Fina je pro Vítka skvìlá kamarádka, hlavnì se spolu rádi mazlí pøi polohování a hledání piškotkù. Doprovází
ho na všechny výlety a procházky. Mamince pomáhá otvíráním dveøí pokud zrovna nese Vítka, pøinášením plínek
nebo botièek. A hlavnì dokáe dobít celou rodinu pozitivní energii.
Fina byla vychována Marcelou Somárovou z Chomutova.

11

Jana Doèkalíková a Nik
Paní Jana ije s rodinou v Pardubicích a od bøezna jí doprovází labrador Nik, kterého vychovali manelé Hoblíkovi.
Paní Janì Nik podává vše co jí upadne, otvírá a zavírá dveøe a doprovází ji na vycházkách. Je nejen trpìlivým
asistentem, ale i pøítelem do pohody a nepohody.
Richard Èumpelík a Odra
Sedmiletý Ríša pochází z Ostravy. Zákeøná nemoc ho upoutala na vozík a je závislý na péèi milujících rodièù.
Od jara se kamarádkou Ríšovi a pomocnicí pro mamku stala smetanová labradorka Odra.
Dana Dvoršèíková a Krištof
Po smolném putování našel Kryštof svùj domov u paní Dany v Praze. Paní Dana se pohybuje pomocí hole
a Kryštof dokonale pøizpùsobil svùj pohyb její chùzi. Krištof se stal vytrvalým podávaèem spadlých pøedmìtù
i balanèním psem, který pomáhá zdolávat problémy s rovnováhou.
Vlasta Hnátková a Angelina
23 letá Vlasta trpí od dìtství DMO. Spolu s maminkou ije v malé vísce Luhov na Karlovarsku. Spoleènost ji dìlá
blonïatá labradorka Angelina, která ji nejen pomáhá s bìnými podávacími povinnostmi, ale doprovází také Vlastu
na denních toulkách pøírodou.
Jan Rygl a Rendy
29 letý Honza ije v Hradci Králové. Bydlí ve svém bytì, kde mu pøi denních povinnostech pomáhá èerná
labradorka Rendy. Rendy je holka pro kadou akci. Doprovází Jana nejen na rehabilitaci, ale pøedevším trpìlivì
èeká a dopracuje na svém PC. Jakmile Janovi nìco upadne, potøebuje podat je tu vdy pøipravena s jiskøièkami
šibalství v oèích.
Honza øíká: Rendy mi moc obohacuje ivot, dá se øíct, e ho od základu zmìnila. Mám zodpovìdnost,
musím se o ní starat, chodit na vycházky, nenechávat jí samotnou doma. Jeliko mé postiení spoèívá ve špatné
koordinaci pohybu, tak sezením na vozíèku, jsem plnì sobìstaèný. Rendy mi pomáhá hlavnì po psychické stránce,
je to „parák“ se vším všudy. Obèas se mi stane, e upadnu. Rendy hned pøinese mobil, abych mohl zavolat
o pomoc, také mi otevírá dveøe, podává rùzné pøedmìty, které mi upadnou, ale hlavnì je to pro mì „kámoš“.
Nesedím díky ní jen doma, ale chodíme spolu na vycházky, obèas spolu zlobíme. Jsem za ní velmi rád a chybí
mi u jen kdy jsem hodinu bez ní, je to moje zlatíèko...
Lenka Nešporová a Poly
Paní Lence je 34 let a ije v Bøeclavi. Je maminkou ètyøletého syna Štìpána. Vystudovala SZŠ ve Valticích a osm let
pracovala v nemocnici jako zdravotní setra. Od 17 let má roztroušenou sklerózu (RS) a toto onemocnìní ji po porodu
upoutalo na invalidní vozík. Lenka se touila v péèi o sebe a rodinu co nejvíce osamostatnit. To se jí èásteènì
povedlo pøíchodem Poly do rodiny. Tato èerná draèice ji neustále drí pøi aktivitì a pomáhá ji pøi denní péèi o rodinu.
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Daniel Trojan a Ozzy
Desetiletý Dan pochází z Broumova. Od èervna ho doprovází labrador Ozzy.
Jak øíká tatínek: Náš Ozzy je úasný pejsek, který nám do našeho ivota pøinesl mnoho nového a hlavnì
mnoho pozitivního. Je to Daneèkùv pomocník i kamarád. Pomáhá mu a teï ho uèí hlavnì odpovìdnosti, kterou
do této doby za svùj ivot nemìl. Myslím, e ivot s pejskem bude velmi prospìšný pro nás všechny…
Kamila Petruchová a Hany
14 letá Kamila je postiená DMO a spolu s rodièi ije v Brnì. Paraèkou je ji zlatá retirvøice Hany, která ji pomáhá
pøedevším pøi rehabilitaci a mamince pøi péèi o ni.
Samuel Balá a Oris
Pìtiletý Samík je postien DMO. S rodièi ije v Troskotovicích. Kamarádem se mu stala labradorka Oris, která
pomáhá pøi motivaèních a rehabilitaèních hrách.
Lukáš Bìlohlavý a Oli
Témìø dvanáctiletý Lukáš, ák 5. tøídy z Plznì ije od léta se svìtlou labradorkou Oli. Lukáš je od narození
postien DMO a upoután na invalidní vozík. Jeho pes mu pomáhá jako doprovod pøi procházkách, podává mu
pøedmìty, pomáhá se svlékáním a také je kamarádem. Lukáš s ní rehabilituje spolu s rehabilitaèní sestrou.
Lukáš rád cestuje a Oli ho všude, i v zahranièí doprovází. Lukášovy další záliby jsou: poslech hudby, jízda
na kole, plavání, rád je ve spoleènosti pøátel.
David Navrátil a Geky
25 letý David z Brna, má od narození DMO. Pohybuje se o francouzských holích. Od 8. èervna 2007 ije
s
a
o
v

blondýnkou GEKY. Geky je v dobì nepøítomnosti rodièù výbornou spoleènicí. Pøináší pøedmìty a souèásti odìvu
jako „balanèní pes“ pomáhá pøi chùzi k vyrovnávání stability. David se zajímá o plavání s KONTAKTEM bB,
výpoèetní techniku a internet . Èasto s Geky s pomocí rodièù jezdí na výlety, chodí na vycházky do pøírody
okolí a nakupovat do obchodù. David se s pejskem sil a jsou dobrými kamarády.

Vítek Pavlíèek a Ája
Desetiletý Vítek Pavlíèek ije s rodièi a dvìmi sestrami Veronikou a Klárkou ve Stìerách u Hradce Králové.
Vítek trpí spastickou formou DMO a pohybuje se s pomocí mechanického vozíku. V listopadu mu byla k jeho
veliké radosti pøidìlena psí asistentka Ája. Jsou z nich velcí kamarádi. Povídají si, Ája ho doprovází pøi všech
vycházkách a nákupech. Nejvíce se mu líbí polohování s Ájou, rád si nahøívá nohy a nìkdy je Ája zase jako
teplouèký polštáøek pod hlavu.
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Po m o c n ý ch
t l a p e k
v

r o c e

2 0 0 7

3. 1.
15. 1.

vystoupení v Snídani s Novou 6:20 a 7:20, Praha
setkání s klienty Tyfloser visu Kolín

25. 1.
29. 1.
6. 2.

natáèení pro ZAK — sbírka por Lukáše, Plzeò
natáèení pro TVPRO Hradec Králové
Natáèení, Hradec Králové

14. 2.
20. 2.

natáèení sbírka pro Lukáše, Plzeò
ukázka práce AP Euler Her mes ÈSCOB a.s., Praha

21. 2.

ukázka práce AP SZŠ Klatovy

23. 2.
6—7. 3.

ukázka práce AP, Lions klub, Rokycany
pásmo ukázek práce asistenèních psù KD, Ústí nad Labem

12. 3.

prezentace práce AP, IACG a.s., Pøeštice

13. 3.
22. 3.

ukázka práce AP ZŠ Plzeò
Èro Praha ivé vysílání, Praha

27. 3.

ukázka práce AP , Praha Štìrboholy

28. 3.
31. 3.
14. 4.

ukázka práce AP, ZŠ Praha 10
pohovor y klientù PT, Tøemošná
ukázka práce AP, Rudolfov

14. 4.
17—20. 4.
20—22. 4.

spoluorganizování kvalif. závodu vodicích psù v Plzni
Non Handicap, výstavištì Praha
rekondice klientù PT, Tøemošná

22. 4.
23. 4.
27—29. 4.

prednáška SVOPAP, Praha
ukázky práce AP, SOŠ hotelová, Plzeò
canisvíkendovka, Tøemošná

30.4.

ukázka práce AP, ZŠ Jiní pøedmìstí, Rokycany

1. 5.

odvoz štìòat do výchovy, È. Budìjovice, Olomouc

2. 5.
11. 5.

ukázka práce AP, MŠ Starý Plzenec
pøednáška SVOPAP, Praha

15. 5.

ukázka práce AP, Králùv Dvùr

19—20. 5.
19. 5.

ukázka práce AP, Toèník
ukázka práce AP, Kvìtinové Teplice

20. 5.

ukázky práce AP, golfový turnaj Kravaøe

22. 5.
26. 5.

ukázky práce AP, ZŠ Praha
Charity golf party 07, Karlovy Vary

26—27. 5.

ukázky práce AP, Mezi ploty, Praha

31. 5.
2. 6.

natáèení spot TV Idnes, Osek
promoce asistenèních psù, Tøemošná

4. 6.

fotografování Èechomor (Kooperativa tour), Praha

6. 6.
6. 6.
8. 6.

Èro Praha ivé vysílání, Praha
ukázky práce AP, Horšovský Týn
ukázky práce AP, dámský Lions klub Plzeò

9. 6.
10. 6.
11—12. 6.

pohovory klientù PT, Tøemošná
ukázka práce AP, Golfový turnaj Dolany
ukázky práce AP, Svìt jinak, Praha

13. 6.
14. 6.
14. 6.

natáèení s Èechomorem, Osek
natáèení s Èechomorem, Karlovy Vary
ukázky práce AP, Dìtský den, Hradec Králové

14—16. 6.
15. 6.
16. 6.

ukázky práce AP, Vivat vita Olomouc
ukázky práce AP, ZŠ Javorník
ukázky práce AP, Voøíškiáda Kladno

18. 6.
18. 6.
20. 6.

natáèení „chcete mne“, Osek
Èechomor koncert, Liberec
ukázky práce AP, pro Amforu, Praha

21. 6.
27. 6.
19. 7.
21. 7.
23. 7.
27. 7.
31. 7.
14. 8.
17. 8.
21. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.
1. 9.

ukázky práce AP, MŠ Plzeò
ukázky práce AP, MŠ Osek
koncert Amfory pro PT, Praha
MR Slovenska, Martin SK
rozhovory pro Zdravie SK, Tøemošná, Osek
koncer Èechomor prezentace AP, Malevil
natáèení pro abylympijský magazín, Osek
prezentace práce AP, Tøemošná
koncert èechomor prezentace PT, Velká n. V.
ukázky práce AP, tábor pro dìti, Kralovice
koncert Èechomor prezentace PT, Strakonice
koncert È echomor prezentace PT, Chyše
koncert È echomor prezentace PT, Znojmo
koncert È echomor prezentace PT, Slavkov u Brna
prezentace práce AP, Støíbro
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2. 9.

pøedání štìòat do výchovy, Hradec Králové

4. 9.
4. 9.

prezentace práce AP, stem/mark, Praha
prezentace práce AP, VOŠ Mauricové, Plzeò

7. 9.

prezentace práce AP, Hollandia den, Touim

7. 9.
11. 9.

koncert Èechomor prezentace PT, Jevišovka
prezentace práce AP, ZŠ Tachov

11. 9.

prezentace práce AP, komunit. plán., Chodov

15.9.
15.9.

prezentace práce AP, Sen zvíøat, Praha
prezentace práce AP, cvièák Semily

19.9.

prezentace práce AP, ZŠ Mirošov

21.9.
28.9.

prezentace práce AP „svìt jinak“, Rokycany
prezentace práce AP, Svatomichalské slavnosti, Litvínov

2. 10.

fotografování s M. Drobným, Blesk a obal CD, Praha

5—7. 10.
11. 10.
13—14. 10.

rekondice klientù PT, Tøemošná
prezentace práce AP, „Lions klub“, Rychnov n. K.
canisterapeutická víkendovka, Tøemošná

17—18. 10.
20. 10.
23. 11.

hospim medica, veletrh Brno
pohovory klientù PT, Tøemošná
zasedání správní a dozorèí rady, Plzeò

26. 11.
28.11.
30. 11.

koncert È echomor prezentace PT, Hradec Králové
koncert È echomor prezentace PT, Dvùr Králové nad Labem
koncert È echomor prezentace PT, Polná u Jihlavy

1. 12.
9. 12.
13. 12.

koncert È echomor prezentace PT, Krnov
koncert È echomor prezentace PT, Broumov-Bylnice
koncert È echomor prezentace PT, Kolín

16. 12.
20. 12.
21. 12.

koncert È echomor prezentace PT, Brno
koncert È echomor prezentace PT, Zlín
koncert È echomor prezentace PT, Kunovice u Uherského Hradištì

22. 12.

koncert È echomor prezentace PT, Praha
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P ø i j a t é
d a r y

Dìkujeme všem našim donátorùm, par tnerùm a dárcùm za jejich podporu. Bez jejich pomoci
bychom nemohli plnit pøání našich klientù.
Smlouvy
Kooperativa pojišovna, a.s. Vienna Insurance Group; Nadace O2; Vorlíèkovi — kadeønické potøeby s.r.o.;
pan Petr Masojídek; pan Adrian Westlake; paní Olga Nováková; ZAK TV; VAS, V.O.S.; Moravia Steel a.s.;
Lokel s.r.o.; Nadace ÈEZ; STEM/MARK a.s.; Jürgen Winkler; Baron s.r.o., Ústí nad Labem; Lions Club Plzeò
Bohemia; Obèanské sdruení Dobrý skutek; Zentiva,a.s.; Onestep s.r.o.; neznámý dárce; Import Volkswagen
Group s.r.o.; Caverna Agency a.s.; paní Jiøina Fuková; Z + W Zander Facility s.r.o.; pan Tomáš Vlasák; Eurest,
spol. s r.o.; Západoèeská plynárenská a.s.; Statutární mìsto Plzeò ÚMO 3; Etigraf, s.r.o.; Nadace Charty 77;
Citibank a.s.; Zámecký Golf klub Kravaøe; Mafra, a.s.; pan Petr Štìpánek; S. a W. Automobily s.r.o.; Èeský výbor
UNICEF; Nadace Èeské spoøitelny; KPMG Èeská republika s.r.o.; Integoo s.r.o.; IUVO Consulting s.r.o.; pan Ing. Miroslav
Horák; paní Jana Ïuricová; pan Ing. Pavel Chlouba; IACG s.r.o.; pan Stanislav Roesel; Mgr. Milada Škvainová;
Emil Frey ÈR s.r.o.; Wijdeven Power elc.; Kooperativa Golf; FOTO Aleš Holásek; K + K Plastics, s.r.o.; K + B,
Elektro-Technik spol. s r.o.; pan Jiøí Mikuláš; pan Vlastimil Patrik Koláø; Solid Systems, s.r.o.; SSI Schäffer
Shop s.r.o.; paní Michaela Zelenková; paní Magdaléna Kaloèová; pan Roman Døízhal; J+W and Associates s.r.o.;
paní Jarmila Machová; pan Zeman Radomil; paní Ing. Alena Mostecká; pan Václav a Viola Kopalovi; pan Martin
Kníek a paní Klára Marková; pan Martin Humpolec; paní MUDr. Jana Strejèková; Chance, a.s.; pan Miroslav Šole;
paní Bára Hrzánová; BOS. org. s. r.o.; Assemblage Praha, s.r.o.; Hrákula, o.s.; pan Ing. Josef Sikyta; paní RNDr. Xenia
Svobodová; Molins s.r.o.; Klášter, spol. s r.o. lékárna; pan Ing.Tomáš Dvoøák; pan René Janírek; Obec Benetice;
Základní škola Javorník; pan Ivo Palkoska; 2 ES, spol. s r.o.; pan Vlastimil Agman; pan Vladislav Jánský; pan Pavel
a Olga Stuchlíkovi; A-VET s.r.o.; EL-PRO, spol. s.r.o.; pan Tomáš Foukal; pan David Chaloupka; QEMS s.r.o.;
paní Vìra Peníšková; Top Vision s.r.o.; pan Jan Valášek; paní MUDr. Eva Valášková; pan Juraj Vaculík; pan Tomáš
Jindøíšek; paní Olga Stuchlíková; pan Antonín Mrkva; pan Josef Trýzna; paní Kateøina Šušáková; pan Even
Drtina; pan David Hác; paní Radka Samková; paní Alena Hajná; paní Vìra Sytarová; pan Tomáš Koláø; pan Jan
Cézar; pan Zdenìk Reidl; paní Jaroslava Roschová; Mgr. Iva Bajtlerová; pan Ludìk Kleibl; pan Milan Zavøel;
pan MuDr. Tomáš Julínek; pan Martin Charvát; paní Denisa Tutrová; pan Petr Míka
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Pravidelní pøispìvatelé od 30—2 500 Kè mìsíènì
paní Romana Fenglová; paní Gabriela Kustová; pan Radek Hubl; pan Jiøí Prymus; Nemocnice Jihlava; Základní
a mateøská škola; pan Martin Doubek; pan Petr Kytlica; paní Jana Zemanová; paní Jana Rafajová; pan Lenka
Hrdlièková; paní Matuš Suchá; pan Jana Hoová; pan Barbora Bìlková; pan Josef Procházka; pan Petr Valenta;
paní Jana Èervená; paní Lucie Chárová; paní Marie Bartùšková; paní Zuzana Kolowratová; pan Jiøí Princ;
paní Jana Èervená; pan Ing.Martin Souèek; paní Olga Bursíková; paní Jana Brábníková; paní Anna Bìlohlavá;
paní Ivetta Novotná; paní Olga Dolejšová; pan Martin Doleel; pan Ing. Miroslav Dvoøák; paní Jana Farníková;
paní Radana Gogová; JUDr. Ivana Holubovská; pan David Hrdlièka; paní Irena Kmínková; paní Valentýna Køíová;
pan Lubomír Kuchaøík; pan Petr Pavlík; pan Miroslav Špecián; paní Jana Štecová; paní Radka Pechrová; pan Radomil
Rubeš; paní Jana Stahlová; pan Jaromír Šille; paní Lucie Wágnerová; paní Elzbieta Èerná; paní Pavla Velenovská;
pan Lukáš Kozál; paní Jana Havelková; paní Marcela Somrová; pan Milan Frisman; pan Pavel Jílek; paní Jana
Hendrychová; paní Martina Køíková; paní Šárka Raková; paní Lenka Frimlová; Biskupství Litomìøice; paní Olga
Burdová; pan Radim Flégl; paní Tatiana Hostalková; paní Taána Hošková; pan Ing. Karel Hrudka; paní Petra
Juranová; pan Josef Krejèí; paní Yvona Suchá; paní Lenka Kristejnová; pan Ludìk Liška; pan Jakub Mach; pan
David Majer; pan Lubomír Navrátil; paní Ing. Jana Seidl; pan Kamil Berka; paní Lenka Balcarová; pan Petr
Mìlnièuk; pan Jiøí Štencl; pan Ondøej Vít; paní Martina Ebertová; paní Michaela Jášová; paní Miloslava Bursíková;
pan Petr Širùèek; pan Jaroslav Fric; pan Miloš Bayer; paní Michaela Remsová; pan Ing. Ladislav Metelka; paní
Tamara Suchá; pan Michal Svatoò; pan Jaroslav Dvoøák; pan MUDr. Pavel Hranièka; paní Jaroslava Bartošová;
pan Jiøí Posád; paní Jana Yamato; pan Tomáš Legát
Jednorázový pøíspìvek od 50—20 000 Kè
pan Luboš atecký; paní Libuše Kindlová; paní Šárka Sloupová; paní Vladimíra Cihláøová; pan Milan Stehlíèek;
pan Vlastimil Korejs; paní Drahoslava Ryndová; paní Radka Schmiederová; paní Renáta Nìmeèková; pan Josef
Podmolík; pan Pavel Køí; paní Dagmar Haladová; pan Jiøí Èervinka; paní Jana Velebová; paní Romana Štulíková;
paní Petr Rosypal; paní Petra Szamková; pan Lukáš Klán; paní Michaela Janù; pan Karel Fischer; paní Eva
Sieglová; pan Daniel Havlík; paní Miroslava Chovancová; pan Martin Pìtivoký; paní Vladislava Svobodová;
paní Helena Prokešová; pan Martin Pauer; paní Martina Frolcová; paní Ludmila Geratová; pan Alexandr Kadavý;
pan Tomáš Èervák; pan Svatopluk Krutis; paní Jana Urbánková; pan Ondøej Kubr; paní Veronika Nejedlá; pan Vít
Ondøej; pan Pavel Kristián; J. a L. Kasidlovi; pan bc. Michal Volicer; pan Jan Havelka; MF Dnes; paní Michaela
Svobodová; paní Miroslava Køivková; pan Zbynìk Klíè; pan Marek Beneš; pan Dalibor Kotol; paní Jiøina Koláøová;
paní Lenka Nawrathová; paní Dagmar Turová; pan Petr Opletal; paní Pavlína Ouzká; paní Alexandra Pakostová;
paní Anna Potáèová; paní Jarmila Kolínská; pan Igor Blanárik; paní Kateøina Brillová; paní Petra Richterová;
pan Eduard Sovák; paní Markéta Voráèková; paní Pavla Sochacká; paní Hana Pirnerová; paní Lenka Slavíková;
paní Helena Kalendová; paní Kateøina Macháèková; paní Brigitte Lintner; paní Jana Daková; pan Ivo Balvín;
pan Radovan Fousek; paní Lea Kejíková; paní Jana Micková; pan Eduard Peršala; pan Jan Trnka; ZŠ Èechova,
Rokycany; paní Radka Machová; paní Miroslava Rybová; Economia a.s.; Èeský kynologický svaz; paní Helena
Klimusová; pan Jan Nejedlý; pan Miloslav Pitelka; paní Šárka Karlová; paní Olga Tomášù; pan Josef Pihera;
paní Alexandra Lukášová; Hollandia Karlovy Vary, a.s.; pan Daniel Bartík; paní Jana Dušková; pan Robert Houser;
pan Jan Peregrin; paní Hanka Peøinová; pan Vojtìch Tlustý; pan Tomáš Plšek; paní Irena Votrubcová; pan profesor
Kostka; pan Jan Štokr; pan Otokar Vašek; paní Fišerová; paní Lukáš Kroc; paní V. Švarcová, Liberec; paní
Magdalena Šarbochová; a dva neznámí dárci
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Hmotné dary
paní Zdena Fáberová — pleteniny; Saturn-Toya, s.r.o. — sleva na websluby; JUDr. Jana Zázvorková — právní
sluby; pan Radek Herman — koláèe; Anno 1991 s.r.o. — ubytování; Bohemia Sekt. a.s. — nápoje; Net Kralovice,
spol. s.r.o. — mlékárenské výrobky; Fišer — zahradnické centrum s.r.o. — kvìtiny; Tropico, spol s r..o. — obèerstvení;
Firma Michaela Freeman — softwarové sluby; Sluneènice zdravá výiva s.r.o. — obèerstvení;
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Rozvaha
K 31. 12. 2007 (v celých Kè)

Aktiva

A.

Dlouhodobý majetek celkem

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

dni úèetního období

dni úèetního období

30 201

30 201

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

143 710

143 710

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

111 580

111 580

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

32 130

32 130

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-113 509

-113 509

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-111 580

-111 580

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B.

Krátkodobý majetek celkem

B.I.

-1 929

-1 929

3 942 765

6 707 120

Zásoby celkem

909 162

1 353 308

6.

Zvíøata

783 150

947 150

7.

Zboí na skladì a v prodejnách

126 012

406 158

B.II.

Pohledávky celkem

51 466

46 966

B.II.1.

Odbìratelé

35 065

38 895

4.

Poskytnuté provozní zálohy

11 710

3 380

17.

Jiné pohledávky

B.III.

Krátkodobý finanèní majetek celkem

B.III.1.

Pokladna

3.

Úèty v bankách

B.IV.

Jiná aktiva celkem

B.IV.1.

Náklady pøíštích období
Aktiva celkem

4 691

4 691

2 978 611

5 302 197

26 182

131 799

2 952 429

5 170 398

3 526

4 649

3 526

4 649

3 972 966

6 737 321
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k 31. 12. 2007 (v celých Kè)

Pasiva

A.

Vlastní zdroje celkem

A.I.

Jmìní celkem

A.I.1.

Vlastní jmìní

A.II.

Výsledek hospodaøení celkem

A.II.1.

Úèet výsledku hospodaøení

2.

Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení

3.

Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.
B.III.

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

dni úèetního období

dni úèetního období

3 884 619

6 518 574

291 703

291 703

291 703

291 703

3 592 916

6 226 871

—

2 633 955

446 622

446 622

3 146 293

3 146 293

Cizí zdroje celkem

88 347

218 747

Krátkodobé závazky celkem

88 347

218 747

B.III.1.

Dodavatelé

74 367

98 445

5.

Zamìstnanci

-8 425

56 031

7.

Závazky k institucím sociál. zabezpeèení a veø. zdrav. pojištìní

—

19 000

8.

Daò z pøíjmù

23 280

-10 560

9.

Ostatní pøímé danì

22.

Dohadné úèty pasivní
Pasiva celkem

22

-875

11 521

—

44 310

3 972 966

6 737 321

V ý r o k
a u d i t o r a

Provedl jsem ovìøení roèní úèetní závìrky úèetní jednotky Pomocné tlapky o.p.s. za rok 2007, sestavené k 31. 12. 2007.
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. 2008
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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