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Výroční zpráva

Úvodní slovo

Pomocné tlapky o.p.s. předkládají již osmou výroční zprávu.
Životní problémy našich tělesně znevýhodněných klientů nejsou pouze jejich záležitostí, nýbrž
věcí nás všech. My se snažíme hledat stále nové cesty, které by pomohly situaci handicapovaných lidí
postupně zlepšovat.
Rok 2008 byl plný pracovních aktivit spojených s přípravou asistenčních psů, s přípravou klientů
na soužití s budoucím psím asistentem, a také následnou péčí o nové i staré týmy. V rámci pravidelných
rekondic jsme přetestovali 48 týmů a provedli 18 individuálních návštěv při našich pracovních cestách
po celé republice.
Našim cílem bylo také představit naše aktivity v rámci mnohých veřejných akcí. Kromě účasti
na dvou největších veletrzích Non Handicap a Hospim Medica, byla nejvýznamnější akcí naše účast
na 43. MFF v Karlových Varech.
I když při koncertě skupiny Čechomor, která už druhým rokem podporuje naši společnost v rámci
Čechomor Kooperativa tour pršelo, neodradilo to návštěvníky prožít příjemný podvečer a podpořit naši
činnost odesláním DMS, či zakoupením reklamních předmětů. V rámci druhého ročníku Čechomor
Kooperativa tour mělo při koncertech této kapely možnost shlédnout film o naší činnosti více než
35 000 lidí.
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V tomto roce jsme rozšířili počet vzdělávacích přednášek pro mateřské, základní, střední
a speciální školy. Snažíme se, aby se s naší činností a problematikou zdravotně postižených lidí seznámilo
co nejširší spektrum mládeže. Jsem velice ráda, že tato osvěta už přináší své „ovoce“. Při výcviku psa
ve městě, označeného košilkou asistenční pes ve výcviku, si maminka vedoucí za ruku čtyřleté dítko
chtěla bez požádání psa pohladit. Na to reagoval špunt slovy: „Mami, nesmíš ho hladit, to je pejsek
z Pomocných tlapek!“ Na dotaz, odkud to ví, odpověděl hrdě, že ze školky….
Nadále jsme pokračovali v přípravě dobrovolníků v oblasti canisterapie. Vzhledem k narůstajícímu
zájmu o tento druh dobrovolnické činnosti, potřebě věnovat této oblasti dostatek času, pečlivou
přípravu a koordinaci dobrovolníků byla v tomto roce zahájena příprava samostatného právního
subjektu, zcela nezávislém na naší organizaci, která se bude věnovat „zvířecím terapiím“. Na sklonku
roku vznikla Anitera o.p.s, která se bude věnovat vzdělávání dobrovolníků na poli CT. Naše společnost se
bude nadále canisterapii věnovat především využíváním canisterapie v praxi a osvětě a canisterapeutickým
zkouškám .
O dalších našich aktivitách a činnostech se dočtete na dalších stránkách výroční zprávy.
Dovolte mi zde ještě poděkovat mým spolupracovníkům a dobrovolníkům za profesionálně
odváděnou práci a našim sponzorům, partnerům a přispěvatelům za jejich podporu, bez které bychom
nemohli plnit sny našich klientů.

Hana Pirnerová
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Představení
společnosti
a základní
údaje
Představení společnosti
Pomocné tlapky o.p.s. vychovávají a cvičí asistenční psy pro zdravotně postižené občany z celé ČR.
Speciálně vycvičení psi jsou zdravotně postiženým předáváni z d a r m a do dlouhodobého užívání.
Připravováni jsou především: a s i s t e n č n í p s i , kteří jsou určeni pro osoby částečně nebo
zcela upoutané na invalidní vozík, š i k o v n í s p o l e č n í c i — pro klienty s kombinovaným postižením,
kteří nejsou schopni sami psa povelovat a využívají služby psa pomocí prostředníka (většinou rodiče),
k trvalému držení nebo k pravidelným návštěvám do různých ústavních institucí (ústavy sociální péče,
dětské domovy, domovy důchodců, sanatoria apod.).
Pomocné tlapky se touto problematikou zabývají komplexně. Naši snahou je maximálně využívat
speciální předvýchovy štěňat, tzn., že z kvalitního chovu (výhradně retrívrů) vybíráme vhodné jedince
a umísťujeme je na rok do osvědčených adoptivních rodin, aby byla zajištěna nejlepší socializace, rozvinutí
všech vrozených předpokladů a ochota pomáhat. Asistenční psi jsou poté cvičeni „na míru“ konkrétnímu
klientovi (dle druhu a stupně jeho postižení), který byl v pohovorech s odborníky (psychologem, ergoterapeutem a cvičitelem) uznán způsobilým k držení a využití takového psa. Klient je důkladně proškolen a připraven
na život se psem a prochází spolu několika fázemi intenzivního secvičování. I po absolvování mezinárodně
uznávaných testů a předání psa jsme s klientem v neustálém kontaktu a zabezpečujeme pravidelné rekondice
s ověřováním úrovně asistence a s možností dalšího zdokonalování a získávání nových dovedností.
Doplňkovou činností, na kterou se společnost zaměřuje, je canisterapie. Pomocné tlapky
pravidelně pořádají canisterapeutické víkendovky s odbornými semináři a praktickými zkouškami pro
další zájemce o tuto činnost, kteří se věnují pravidelným návštěvám v zařízeních po celé ČR. Naší
snahou je rozšířit tuto službu všude tam, kde by byla přínosná.
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. Celková částka na výcvik asistenčního
psa přitom dosahuje až dvou set tisíc korun. Činnost společnosti je financována ze sponzorských darů
firem, příspěvků jednotlivců, fondů a nadací.
Působení organizace je celostátní, snažíme se pomoci každému, kdo se na nás obrátí.
Společnost byla založena v únoru 2001. Od té doby až do současnosti společnost vycvičila
a předala 86 „pomáhajících“ psů tělesně postiženým z různých míst České republiky, (64 asistenčních,
19 šikovných společníku 3 stálé canisterapeutické psy.
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Základní údaje
Název: Pomocné tlapky o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Datum vzniku: 6. 2. 2001
vedena v obchodním rejstříku krajského soudu v Plzni, oddíl 0, vložka 44
Sídlo: V. Kratochvíla 1073, 332 02 Starý Plzenec
IČO: 26 32 26 41
DIČ: CZ 26 32 26 41
Bankovní spojení: 78-3611440287/0100, Komerční banka Rokycany

Orgány společnosti k 31. 12. 2008

Zaměstnanci
Hana Pirnerová, ředitelka společnosti

Zakladatelé
Jiří Tomášů (* 1953),
Hana Pirnerová (* 1969),
Michaela Molová (* 1975)

Správní rada:
Karel Paulus (* 1956), předseda, ve funkci od roku 2007
Alice Krejčová (* 1980), člen, ve funkci od roku 2004
Ing. Jana Seidl ve funkci od roku 2005

Dozorčí rada:
Ing. Zora Vidovencová (* 1963), předsedkyně, ve funkci od roku 2007
Mgr. Zuzana Diatková, (* 1964), členka, ve funkci od roku 2003
Mgr. Volicer Michal (* 1972), člen, ve funkci od roku 2004

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 2008 jim
nebyly poskytnuty žádné naturální ani finanční požitky. Jejich funkce jsou čestnými funkcemi.
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H l a v n í č in n o s t
společnosti

V ý c v i k a s is t e n č n í c h p s ů

Vhodná plemena
Naše společnost cvičí retrievry (především labradorské a zlaté), výhradně s průkazem původu, perfektní
povahou, se zvládnutými základy „slušného chování“ a hygieny a dobrým zdravotním stavem (RTG kyčle,
lokty, rozbor krve a moči, kontrola očního pozadí...).

Předvýchova štěňat
Společnost cvičí pouze jedince, kteří dovršili 1 rok života, jsou zdraví, povahově vyrovnaní a především
psychicky zralí.
Již delší dobu se nám daří zajistit dostatek mladých psů z vlastní předvýchovy společnosti (90 %
cvičených psů). V předvýchově se o štěně stará „adoptivní rodina“, což je dobrovolnická rodina, která
štěně učí nejprve základní poslušnosti (povely jako např. přivolání, sedni, lehni, zůstaň), chození
na vodítku a dodržování hygieny. Je nezbytné, aby štěně vyrůstalo v domácnosti adoptivních rodičů.
Dočasní držitelé 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 štěněcí léta, měl by být zahrnutý péčí, láskou a trpělivostí. Na kvalitě
předvýchovy závisí totiž průběh celého výcviku.
V roce 2008 vychovávalo štěňata 10 adoptivních rodin z celé ČR.
O tom, že naši dobrovolníci svoji práci odvádějí na výbornou, svědčí i skutečnost, že všechna
štěňata svěřená do péče dobrovolníků mohla po dovršení jednoho roku bez problému absolvovat
speciální výcvik. Za to patří všem našim 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.
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Předávání
Od poloviny výcviku se klient setkává podle svých možností 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, základy zdravovědy psa… 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, jejíž jsme členy.
Po absolvování testů nový „tým“ (klient se psem) odjíždí domů, kde si 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.

C a n is t e r a p ie
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 v na rozvoj motoriky coby rehabilitace, je využita i při polohování a relaxaci. Psi podněcují
ke hře i k pohybu. Zároveň mají nemalý vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze klienta, což je
vidět především v zařízení pro seniory.
Canisterapii nejčastěji využívají lidé postižení DMO, LMD, svalovou dystrofií, epilepsií. Terapie je
ale vhodná také pro mentálně postižené, pro lidi staré a nemocné. V případě autistů potom pes může
dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich vnitřním 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
i do diagnostického ústavu.
Canisterapie je také jednou z oblastí aktivit obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky.
V roce 2008 jsme pokračovali v docházkové canisterapii pod záštitou Pomocných tlapek v integrované
třídě ZŠ Čechova v Rokycanech, v Mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami v Berouně, v Hospicu
sv. Lazara v Plzni, Domově důchodců sv. Jiří, Domově pokojného stáří sv. Alžběty a Domově pro seniory
v Mirošově. Na celém území naší republiky provádí canisterapii v praxi pod patronátem Pomocných
tlapek 38 canis týmů. Tyto týmy provádějí terapii 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 probojovává postavení v alternativní terapii, všem našim dobrovolníkům
děkujeme.

7

Přehled
a s is t e n č n í c h
týmů
1) Svoboda Dominik a Karel
Domča je devítiletý klučina, postižený kombinovaným postižením. Od ledna 2008 ho doprovází zlatý
retriever Karel, který dělá Dominikovi společnost. Denně spolu dělají canisterapii (polohují) a různé
motivační hry. Karel také asistuje mamince při jeji péči o Dominika.

2) Potůčková Eva a Agáta
Paní Eva Potůčková se narodila v roce 1952, žije v Praze. Má velice sníženou pohyblivost na invalidním
vozíku a je zcela odkázaná na pomoc manžela a asistenčního psa. Fenku Agátu má od února roku 2008.
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Je to celodenní výborná společnice, ochotně reaguje na všechny povely, polohuje, zvedá a podává
předměty spadlé na zem. Skvěle zvládla i obtížné otevírání vchodových dveří, kdy je povel dáván
z obýváku přes další dvoje dveře v předsíni bez vizuálního kontaktu na vzdálenost přes 10 m. Přítomnost
Agáty má výrazně pozitivní vliv na zdravotní stav paní Evy, zejména na psychiku.

3) Jarmila Machová a Lord
Jarmila Machová žije s Lordem v Hradci Králové. Pro Jarku je Lord už její druhý asistenční pes, po Benovi,
který byl po více než šesti letech práce přeřazen do důchodu. A shodou okolností Jarka je druhým
klientem Lorda. Původní klient si ho nemohl nechat a vrátil ho Pomocným tlapkám.
Lord je velice aktivní (až „akční“) pes, vzal okamžitě asistenční povinnosti opravdu za své a do práce
si nenechá zasahovat ani od zkušenějšího a staršího Bena. Nezkazí žádnou legraci, jak se v okolí něco
děje, musí být u toho. Díky nesmírně přátelské povaze si velice spolehlivě dokáže získat lidi na svoji
stranu a s každým je hned kamarád. Lordík doprovází Jarku prakticky všude: na nákupy, k lékaři,
do restaurace, ke kadeřnici a jezdí spolu autobusem po Hradci Králové.

4 ) Ko s t i h a M ir o s l a v a L o is a
Mirkovi je devět a žije ve Věteřově. V květnu 2008 do jejich početné rodiny vstoupila Loiska, která
se zamilovala na plný úvazek do svého páníčka Mirka. Loiska byla vycvičena na pomoc mamince při péči
o syna, ale hlavním úkolem byly motivační hry s Mirkem.
Bohužel, kvůli onemocnění byla Loiska před Vánocemi 2008 vrácena do střediska. P o absolvování
plánovaných operací dostane Mirek svého nového parťáka.

5) Hylský Mar tin a Rozárka
Martin je patnáctiletý kluk postižený DMO. S rodinou žije v Horním Slavkově. 3 × týdně spolu s Rozárkou
navštěvuje speciální školu v Karlových Varech. Rozárka mu pomáhá být alespoň částečně nezávislým.
Rozárka mu ochotně podává hračky, tužky, mobil na pracovní stůl, dělá prostředníka — podavače mezi
Martínkem a mamčou. Velice důležitým úkolem černé slečny je zvednutí ruky na ovladač el. vozíku.
Černá slečna jistě odlehčila rodičům v denní péči o Martina.

6) Radek Gellner a Míša
Dvanáctiltý Radek je z Bělé pod Bezdězem. Od černa 2008 ho doprovází čtyřnohá kamarádka Míša.
Šikovná goldenka mu podává různé předměty, rozsvěcí světlo, otevírá dveře a v neposlední řadě je jeho
nejlepší přítel.
Ráno, když Radek odjíždí do školy se s ní musí rozloučit, protože Míša má zakázaný vstup
do školy. Radek říká: „Když jsem ve škole, tak se těším celý den domů na Míšu. Odpoledne spolu chodíme
na procházky a trávíme spolu volný čas.“

9

7) Zitová Jana a Vampy
Šestnáctiletá Jana Zitová bydlí v Neratovicích. Je postižena spondylometaepifyzární dysplázií. V srpnu
ji byla předána černá labradorka Vampy. Vampy ovládá všechny úkony asistenčního psa, doprovází Janu
jak u vozíku, tak při pomalé chůzi o berličkách. Vzhledem k neobvyklému koníčku Jany — rybářství,
se Vampy jako pozorovatel vrátila ke kořenům svého plemene.

8 ) M e n t l í k To m á š a Vio l a
Tomášovi je dvacetosm let. Má dětskou mozkovou obrnu, je upoután na vozíku a potřeboval, jak
pomocníka, tak bezvadného kamaráda. To vše našel ve Viole se kterou se mají velmi rádi.
„Když ji poprvé uviděl, plakal dojetím a já s ním.“ říká maminka Tomáše. „Nemohli jsme uvěřit,
že ji opravdu dostane. Obdivovali jsme práci lidí v Pomocných tlapkách, kolik nekonečných hodin musí
pejsky učit, aby vše zvládali. Je to nekončící pracovní doba a dělají to skvěle. Buď jim za to dík. O Violu
se staráme jak nejlépe umíme a vidíme na ní, že se jí u nás líbí, je spokojená“.

9 ) M e is s n e r G e r n a r d a Z a k
Gery je jedenáctiletý kluk postižený DMO. S tatínkem a černým labradorem Zakem žijí v Osoblaze.
Gery navštěvuje základní školu, kde mu pomáhá asistentka a doma ji vystřídá stále dobře naladěný Zak,
který mu ochotně asistuje po celý zbytek dne a dělá mu parťáka.

1 0 ) I z a iá š M a r e k a Vin n y
Šestnáctiletý Marek Izaiáš bydlí v Českém Těšíně, od narození trpí DMO. Proto mu byl vycvičen
asistenční Labradorský retrívr Vinny, který s Markem denně chodí na procházky a doprovází ho do školy.
Je výborným pomocníkem, při podávání věcí, otevírání dveří a pomáhá se svlékáním. „Je to můj věrný
kamarád, život bez něho bych si už nedokázal představit.“ říká Marek.

1 1) Obr Michal a Timy
Základ tohoto týmu tvoří čtyřletý Míša Obr a jeho labradorka Timy. Všichni společně s bráškou Kubíkem,
mamkou a taťkou bydlí v Blažovicích, kousek od Brna.
„Timy s Míšou polohují, chodí na procházky a rádi jezdí na výlety. V „obchoďáku“ či v restauraci
je Timy „ve svém živlu“. Doma pomáhá podáním čisté plenky při přebalování, použité plenky odnáší
do koše, ráda svléká oblečení (smradlavé ponožky Míšova strejdy jsou super), otvírá dveře (přijít na to,
jak se otvírají „šoupačky“ do koupelny, nebyl žádný problém), jezdí s Míšou výtahem, přináší botičky
pro Míšu před odchodem z domu (také s oblibou přináší pantofle všem návštěvám) a nadšeně přinese
cokoli kdykoli a komukoli. Velkou odměnou pro Timy je možnost „vylítat se“ na zahradě (anglický
trávník asi nikdy mít nebudeme).
S pejskem přibylo celé rodině mnoho povinností, ale světýlka v psích očích, nevyčerpatelná
energie a nakažlivá radost, která se přenáší na všechny okolo, stojí za to!“ říká maminka.
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Přehled akcí
2008

7. 1.
9. 1.
16. 1.
17. 1.
31. 1.
6. 2.
19. 2.
1. 3.
4. 3.
5. 3.
11.—12. 3.
12. 3.
11. 3.

setkání neziskových organizací
ukázka ZŠ Javorník — Jirka
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Plzeň
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Karlovy Vary
ukázka ZŠ Kunžak
schůzka CT — přednáška pro
zdravotníky
ukázka ZŠ Plzeň
pohovory + setkání štěňat ve výchově
přednáška SZŠ Plzeň
natáčení Kavárny Kabel , Tv
Jiný svět, Mramorový palác Praha
ukázka, MŠ Štěnovice
ukázka, Praha

13. 3.
17. 3.
18. 3.

ukázka, 4. ZŠ Plzeň
ukázka, 26. ZŠ Plzeň
ukázka na koncert Čechomor
Kooperativa tour
21. 3.
natáčení ČT 1 „Hřiště 7“
27. 3.
ukázka pro MŠ Starý Plzenec
9. 4.
přednáška a ukázka práce AP
pro SZŠ Klatovy
12. 4.
přednáška pro SVOPAP Praha
15. 4.—17. 4. ukázky, Veletrh Nonhandicap Praha
17. 4.—20. 4. rekondice klientů Pomocných tlapek
23. 4.
přednáška pro 11. ZŠ Plzeň
25. 4.
přednáška na CT víkendovce PT
26. 4.
testování CT Třemošná
2. 5.
přednáška Masarykovo gymnázium
Plzeň
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2. 5.—3. 5.

rekondice klientů PT

6. 7.

koncert Čechomor Kooperativa tour,

4. 5.

setkáni nových vychovatelů štěnat —
přednáška

14. 8.

Karlovy Vary
koncert Čechomor Kooperativa tour,

8. 5.

odbourávání stresu tlapky tým,
Příbram
přednáška pro ZŠ a Spec. škola

21. 8.

14. 5.

ukázka práce asistenčních
a slepeckých psů, Kout na Šumavě

Horšovský Týn

22. 8.

koncert Čechomor Kooperativa tour,

koncert Čechomor Kooperativa tour,
Zubří

24. 8.

Holkov u Velešína
koncert Čechomor Kooperativa tour,

29. 8.

koncert Čechomor Kooperativa tour,

30. 8.

Rakvice
koncert Čechomor Kooperativa tour,

15. 5.
17.—18. 5.

ukázka, Točník

19. 5.

přednáška na semináři zdravotníků,

22. 5.

Privamed Plzeň
natáčení pro TV Markíza

23. 5.

koncert Čechomor Kooperativa tour,

24.—25. 5.

Písek
Žijeme mezi vámi — akce Praha

Janovice

Milevsko

Slavkov u Brna
30. 8.

ukázka práce asistenčních
a slepeckých psů, Kladruby

24.—25. 5.
24. 5.

CT, Praha
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Klatovy

26. 5.
26.—27. 5.

seminář „zvládání stresu“, Praha
natáčení filmu Pomocné tlapky
s Čechomorem

29. 5.
30. 5.

seminář „fóra dárců“
dobrovolnický den ČS (České
spořitelny)

1. 6.

koncert Čechomor Kooperativa tour,
Svitavy
Gárdenparty Lion club Plzeň

13. 9.

promoce asistenčních psů
Charity golf party Karlovy Vary
Svět jinak…, ukázky práce asist. psů
ve spoluprácí s městskou policií
Praha
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Výrava
charitativní golfový turnaj Dolany
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Ostrava
charitativní koncert Mirek — ukázky
Dobřichovice
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Boskovice
tisková konference k zahájení
43. MFF KV
přednáška pro zdravotnický seminář,
Praha
43. MFF Karlovy Vary

Vinoř
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Kolín
17. 9.
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Kolín
20. 9.
ukázky práce asistenčních
a slepeckých psů — Šumavous,
Vimperk
29. 9.
Lednice, ukázky práce AP pro Povodí
Moravy
1. 10.—4. 10. rekondice klientů Pomocných tlapek
5. 10.
schůzka s vychovateli štěňat
8. 10.
ukázky práce asistenčních
a slepeckých psů s přednáškou,
ZŠ Kdyně
11. 10.
testování psů na canisterapii
16. 10.
ukázky práce asistenčních a slep.
psů s přednáškou, Gymnázium
Praha 4

6. 6.
7. 6.
7. 6.
11.—12. 6.

14. 6.
14. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
23. 6.
6.—12. 7.
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5. 9.
6. 9.
7. 9.
13. 9.

13. 9.
16. 9.

u Stříbra
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Chlumec nad Cidlinou
ukázka práce asistenčních
a slepeckých psů, Butov u Stříbra
ukázka práce AP na slavnostech
v Desné
ukázka práce asistenčních
a slepeckých psů, Praha Hvězda
Prostějov, ukázky práce AP
pro Povodí Moravy
umisťovací výstava psů a koček,

21.—23. 10. Veletrh Hospic Medica Brno
23. 10.

ukázky práce asistenčních
a slepeckých psů s přednáškou,

05. 12.

koncert Čechomor Kooperativa tour,

06. 12.

Děčín
koncert Čechomor Kooperativa tour,

Domov mládeže, Mariánské Lázně
27. 10.
27. 10.
29. 10.

Bezno u Mladé Boleslavi

rozhovor a focení pro časopis TINA
charitativní večer pro PT u Písecké

07. 12.

koncert Čechomor Kooperativa tour,
Stříbro

brány, Praha

08. 12.

koncert Čechomor Kooperativa tour,

ukázka práce asistenčních
a slepeckých psů s přednáškou,

09. 12.

Jilemnice
koncert Čechomor Kooperativa tour,

Hrádek u Rokycan

Teplice

30. 10.

ukázka práce asistenčních
a slepeckých psů — ZŠ Rokycany,

9. 12.

prezentace společnosti při oslavách
775. výročí města Staňkova

ul. Míru

11. 12.

přednáška a ukázka práce

31. 10.
1. 11.

natáčení pro ZAK TV
spinnig maratón pro PT v Sport

1. 11.

prezentace společnosti — setkání
„neziskovek“ v Rokycanech
ukázka a přednáška na Střední

asistenčních psů na Střední
odborné škole ve Spáleném Poříčí

park a.s., Praha

5. 11.
16. 11.
17. 11.

škole živnostenské, Plzeň
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Havlíčkův Brod

23. 11.

koncert Čechomor Kooperativa tour,
Zábřeh na Moravě
koncert Čechomor Kooperativa tour,

24. 11.
25. 11.

Vsetín
přednáška ZŠ Český Těšín
koncert Čechomor Kooperativa tour,

26. 11.
27. 11.
29. 11.
04. 12.

Chomutov
koncert Čechomor Kooperativa
Hořice
koncert Čechomor Kooperativa
Kralupy nad Vltavou
koncert Čechomor Kooperativa
Bozkov u Semil
koncert Čechomor Kooperativa
Jablonec nad Nisou

11. 12.

koncert Čechomor Kooperativa tour,

13. 12.

Jihlava
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Velké Meziříčí

14. 12.
15. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.

tour,

19. 12.

tour,

20. 12.

tour,

21. 12.

tour,

22. 12.

koncert Čechomor Kooperativa tour,
Brno
koncert Čechomor Kooperativa tour,
České Budějovice
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Ústí nad Labem
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Turnov
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Varnsdorf
přednáška a ukázka práce asistenčních psů na Gymnáziu v Rokycanech
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Praha, Divadlo pod Palmovkou
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Praha, Divadlo pod Palmovkou
koncert Čechomor Kooperativa tour,
Praha — Divadlo pod Palmovkou

13

Přijaté dary

Dárci nad 20 000 Kč
Hotel Ambassador

415 000,00

Golem s.r.o.

360 000,00

Pojišťovna Kooperativa, a.s.
Vorlíčkovi — kadeřnické potřeby

250 000,00
240 000,00

Etigraf, s.r.o.
Citibank a.s.

Euler hermes ČESCOB

200 000,00

neznámý dárce

33 222,50

Pojišťovna Kooperativa, a.s.
Nadace O2
Ing. Diatka Cyril

180 000,00
160 000,00
160 000,00

Chlumský Petr
Atlantis Telecom s.r.o
Hrzánová Bára

30 000,00
30 000,00
30 000,00

Baron, Ústí nad Labem s.r.o.
Forum dárců DMS
VAS V.O.S.

134 095,00
101 709,00
100 000,00

Posád Jiří
Ing. Schreiber Pavel
GE ELFUN

28 000,00
25 000,00
22 242,50

Stem/Mark a.s.
převod z prodeje triček — sbírka
Lioness Club, Plzeň

94 118,00
87 873,00
70 000,00

Posádová Radmila
Chlouba Pavel
Mgr. Rozehnal Pavel

21 858,20
20 000,00
20 000,00

Saga Trade spol. s r.o.
Západočeská plynárenská a.s.
JUDr. Zázvorková Jana

65 000,00
60 000,00
54 000,00

Golf end Leisure s.r.o.
Humpolec Martin
IACG s.r.o.

20 000,00
20 000,00
20 000,00

EGAP a.s.
Silnice Žatec a.s.
Holečková Olga
Otrubová Martina, Agda
STEM/MARK a.s.

50
50
50
50
48

Kaločová Magdaléna
Kláštěrní společnost s.r.o.
Mgr. Škvainová Milada
Mikuláš Jiří
Čechomor Agency

20
20
20
20
20
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000,00
000,00
000,00
000,00
700,00

Chapmanová Zuzana
— akce Brána

41 500,00
40 000,00
35 000,00

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Dárci 10—20 000 Kč
Mgr. Adamík Aleš, Otrubová Martina, AGDA AXA, Freeman Michaela, Mohr Tomas, Kappenberger +
Braun s.r.o., Společenství občanské, Štěpánek Petr, INTEGOO s.r.o., Barentz spol s r.o., Zelenková
Michaela, Legát Viktor, Haviarová Lucie, Yamato Jana, Bartošová Jaroslava, SSI Schafer Shop, s.r.o.,
Ing. Mostecká Alena, Lékárnická akademie, s.r.o., Kasal Petr, DHL It Servis, Australiaonline s.r.o.,
Brůnová Šárka, Noen a.s., Valášek Josef, Otrubová Marina, Pes Axa, Otrubová Martina, Pes Agda, BBH,
AGDA AXA, Ruschaková Linda — AGDA AXA, MUDr. Strejčková Jana, Smejkal David, Městské statutární
zastupitelstvo, Ing. Kopal Václav, Zeman Radomil, STAKS GROUP s.r.o., Chance, a.s., Hranička Pavel,
Ing. Škopová Kateřina, Mentlík Tomáš, Mgr. Karlová Šárka, Klášter, s.r.o., Sport Park a.s., Vašek Otakar,
Molins, s.r.o., Havelková Jana, Karlopharma spol. s r.o., Šarbochová Magdalena, Dvořák Jaroslav, Divadlo
pod Palmovkou, Ing. Vít Ondřej, Širůček Petr, BOS. org. s.r.o., Metelka Ladislav, Suchá Tamara, Základní
škola Javorník, Ing. Svatoň Michal, Berka Kamil, Pilátová Jana, Bayer Miloš, Tomášů Olga, Remsová
Michaela, Valášková Marcela, Klabicová Lenka, Obec Benetice, Ing. Sikyta Josef, Fuková Jiřina, René,
Foukal Tomáš, Jánský Vladislav, 2E, spol. s r.o., Ing. Kratinová Květa, Houser Robert, Čermáková Petra,
Stuchlíková Olga, Svobodová Xenia, MT Nokia 6300, MUDr. Bártík Daniel, Chmelová Soňa, Chlustinová
Ivana, Ebertová Martina, Seidl Jana, JUDr. Jášová Michaelam, Kostka 150 Eu, Gottvald Jaroslav, Ing. Hrudka
Karel, Palestra s.r.o., Becák Ondřej, Hajná Helena, Sytarová Věra, Sucháček Jakub, Základní škola
S.N. Wintona, Wagnerová Dagmar, Hlemýžď, Ing. Peřinová Hana, Balcarová Lenka, Lipenská Hana,
Souček Martin, Zavřel Milan, Brůna Dušan, Ing. Rybová Miroslava, Minář Josef, soudní vykoupení,
Ing. Jílek Pavel, Juranová Petra, Hošková Taťána, Frimlová Lenka, Krejčí Josef, Flegl Radim, Burdová
Olga, Ing. Kristejnová Lenka, Křížková Martina, Biskupství Litoměřice, Mgr. Moravcová Zuzana, Vrtbovská
Petra, Navrátil Lubomír, Suchá Yvona, Raková Šárka, Reindl Zdeněk, Mach Jakub, Ing. Liška Luděk,
Majer David, Roschová Jaroslava, Chárová Lucie, Jakubová Marcela, Ing. Kejíková Lea, Pištěk Karel,
Postlová Simona, Hulová Jana, Kolářová Jiřina, Tůmová Hana, Dušková Jana, Micková Jana, Hostalková
Tatiana, Mikulcová Zuzana, Somrová Marcela, Haladová Dagmar, Dvořák Miroslav, Samková Radka,
Kovářová Jitka, Andrýs Luboš, Štulíková Romana, Bartůšková Marie, Křížová Valentýna, Krutis Svatopluk,
Melničuk Petr, Souček Jiří, Pazourková Renáta, Irlweg Roman, Kozák Lukáš, Volicer Michal, Ing. Králová
Lenka, Hrdlička David, Gogová Radana, Kytlica Petr, Čumpelíková Gabriela, Rubeš Radomil, Brábníková
Jana, Stahlová Jana, Štecová Jana, Valena Petr, Farníková Jana, Pechrová Radka, Bergerová Anna,
Červená Jana, Kmínková Irena, Šille Jaromír, Novotná Ivetta, Špecián Miroslav, Wágnerová Lucie, Pavlík
Petr, Sazimová Jana, Landgerová Anna, Pakostová Alexandra, Blížil David, Nováková Edita, Avrat Tomáš,
Hrabilová Lídie, Tutrová Denisa, Šebesta Miroslav, Nawrathová Lenka, Provazník Jakub, Hynková Adéla,
Princ Jiří, Kuchařík Lubomír, Černá Elzbieta, Javůrková Helena, Víznerová Lucie, Vostřejšová Romana,
Sochacká Pavla, Dolejš Miroslav, Fric Jaroslav, Čechomor, koncert, Procházka Josef, Kořínková Eva,
Hubl Radek, Hrdličková Lenka, Bělková Barbora, Červák Tomáš, Hožová Jana, Sopkuliaková Jitka,
Čtveráček Karel, Ing. Štencl Jiří, Chládková Mária, Žáková Lucie, Zikmund Zdeněk, Ing. Kubr Ondřej,
Záleský Richard, Mulač Jakub, MUDr. Bálková Dagmar, Ouzká Pavlína, Palatinus Marek, Hubička Tomáš,
Pirnerová Hana, Vitvar Milan, Hudec Lukáš, Beneš Michal, Hradil Radomil, Sarounová Jaroslava, Remsová
Marcela, Řek David, Janušová Věra, Hendrychová Jana, Veverková Ina, Hoštálková Tatiana, Nemocnice
Jihlava, Slanina Martin, Fornusková Marie, Základní a mateřská škola, Černohorská Veronika, Holubovská
Ivana, Nováková Jana, Kustová Gabriela, Surovcová Miluše, Kůstová Gabriea, Dolejšová Olga, Rafajová
Jana, Reilova Dita, Walková Eva, Vintrová Kateřina, Princ Jiří ml., Ing. Sieglová Eva, Dýčková Dana,
Doležel Martin, Suchá Matuš, Hons Pavel, Švárová Petra, Duda Petr, Papírna u Zeleného stromu,
Kopřiva Petr, Wudy Alena, Nalíková Petra, Krůta Zdeněk, Wagnerová Lucie, Vysloužilová Vladimíra,
neznámý vklad, Holčapek Tomáš, Racková Lenka, Havlík Petr, Syrová Miluše, Ing. Pecháček Libor,
Matějková Lucie
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Vybrané údaje
o hospodaření
společnosti
R o z v a h a sestavená k 31. 12. 2008 (v celých Kč)
Aktiva

A.
A.II.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

7.
8.
A.IV.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Stav
k prvnímu dni

Stav
k poslednímu dni

účetního období

účetního obdoví

30 201
143 710

29 558
143 710

111 580
32 130
-113 509

111 580
32 130
-114 152

10.
11.
B.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem

-111 580
-1 929
6 397 233

-111 580
-2 572
7 392 088

B.I.
6.
7.

Zásoby celkem
Zvířata
Zboží na skladě a v prodejnách

1 043 421
947 150
96 271

1 114 260
1 017 250
97 010

Pohledávky celkem

46
38
3
4
5 302
131
5 170

8 215
8 215
—
—
6 257 015
177 772
6 030 948
48 295
12 598
12 598
7 421 646

B.II.
B.II.1.
4.
17.
B.III.
B.III.1.
3.
8.
B.IV.
B.IV.1.
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Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Aktiva celkem

966
895
380
691
197
799
398
—
4 649
4 649
6 427 434

Pasiva

A.
A.I.
A.I.1.
2.
A.II.
A.II.1.
2.
3.
B.
B.III.
B.III.1.
5.
7.
8.
9.
22.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy

Stav

Stav

k prvnímu dni

k poslednímu dni

účetního období

účetního obdoví

6 208 687

7 215 782

291 703
291 703

7 208 687
291 703

—

6 916 984

Výsledek hospodaření celkem

5 916 984

7 095

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

—
2 324 068

7 095
—

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

3 592 916

—

218 747
218 747

205 864
205 864

Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociál. zabezpečení

98 445
56 031

141 825
39 856

a veř. zdrav. pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně

19 000
-10 560
11 521

14 328
6 820
3 035

Dohadné účty pasivní
Pasiva celkem

44 310
6 427 434

—
7 421 646

Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
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Zpráva
auditora

Výrok auditora:
V souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., v platném
znění Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky jsem provedl ověření roční účetní závěrky účetní jednotky Pomocné tlapky o.p.s.
za rok 2008, sestavené k 31. 12. 2008. Jsem přesvědčený, že audit mě poskytl dostatečný podklad
pro vyjádření názoru uvedeného v následujícím výroku.
Účetní závěrka, jejíž ověření jsem provedl, podává podle mého názoru ve všech významných
ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření obecně prospěšné
společnosti v souladu s platnými účetními předpisy.
V Merklíně, dne 1. 6. 2009
Ing. Jan Nozar, auditor
osvědčení č. 1424 o zápisu do seznamu auditorů
Na Výhledech 315, 334 52 Merklín
IČ 49 73 76 01
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