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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
➢ Datum zápisu: 16.07.2018 N 687 vedená u krajského soudu v Brně
➢ Den vzniku: 28.06.2018
➢ Název: Nadační fond Voříšek
➢ Sídlo: Samota 133, 79858 Čechy pod Kosířem
➢ Právní forma: Nadační fond
➢ Identifikační číslo: 019 98 714
➢ Účel nadačního fondu: zlepšování životních podmínek psů
Orgány Nadačního fondu Voříšek
➢ Správní rada:
➢ Člen správní rady: Ing. Leopold Dostál
➢ Člen správní rady: Ivana Dostálová
➢ Revizor: Janka Dostálová

Nadační fond Voříšek byl založen 16.07.2018 s nadějí, že bude snadnější oslovit veřejnost a šířit osvětu
na pomoc zvířatům v nouzi. Pomáháme zvířátkům, která se ztratila a nebo neměla v životě štěstí, byla
odložena nebo dokonce týrána, těm, kteří si sami bez naší, vaší pomoci nedokážou pomoci. Díky
vám a vaší pomoci jim můžeme dát péči, vyléčit šrámy na těle i na duši
➢ Zaměřujeme se na týrání, zanedbání péče, zlepšení životních podmínek zvířat, osvětu ,
převýchovu, socializaci a umístění problémových psů i těch v útulcích. Ctíme životní potřeby zvířat ,
jsme proti držení zvířat v klecích, nebo na řetězu. Neudatelným, starým nebo nemocným psům a
kočkám, poskytujeme domov pro důstojné dožití, ostatním hledáme vhodné adopce
➢ Soupis oprávnění, které máme:
➢ osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi
včetně péče o ně. Č. Katalogu S/17/2010/6- vydala veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
➢ Osvědčení o odborné způsobilosti pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém
chovu č. S/5/2007/06- vydala veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
➢ Povolení KVS SVS pro olomoucký kraj pro tuto činnost-schvalovací činnost číslo: CZ71C00821
běžný účet spolku vedený u fio banky č.: 2201477525/2010
transparentní účet vedený u fio banky č.: 2601521900/2010
transparentní účet vedený u fio banky č.: 2801477529/2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI-AKTIVITY
Rok 2019 se nám zapsal do našich pamětí a krutost čeho je člověk vůči psům schopen, budeme mít už navždy před očima. Hned
od začátku roku jsme řešili několik případů týraní pejsků kteří byli ve velmi zuboženém stavu. Ale to co jsme zažili a viděli v únoru byl
horor pro každého pejskaře. Byli jsme přivoláni na odchyt psů plemene Husky, ale to jsme nevěděli co nás tam čeká, že budeme
opravdu dlouho rozdýchávat. Mysleli jsme si, že už nás jen tak něco nezaskočí…
➢ V zaneřáděném domě živořilo patnáct dospělých psů husky a tři štěňata, všichni byli ve velmi vážném, někteří už dokonce v
kritickém stavu. Jejich majiteli, bylo zřejmě jedno, že mu tam zvířata umírají doslova před očima. Osmnáct psů se naštěstí podařilo
zachránit. Byli to kostřičky potažené kůži a vůči člověku velmi nedůvěřivý
Jednalo se o velmi náročný odchyt, protože 15 členná smečka, která byla po domě a na dvorku volně je nevyzpytatelná.
Psy byli pokousaní a jedna fenka byla tak zesláblá, že se už nepostavila na nohy. Záchrana pro ně přišla v poslední chvíli. Pro šest
psů, jejichž těla se v domě našla, už ale bylo pozdě. Další torza psích těl v různých stadiích rozkladu se našly ještě za domem.
To, co jsme my a veterináři a úředníci pak uvnitř viděli, nám vyrazilo dech a žaludky obrátilo naruby.
V první fázi jsme museli restartovat jejich metabolismus tak, aby začali baštit, pít a vylučovat. Byla to práce, jak s miminky. S
některými to bylo náročnější, museli dostávat infúze, probiotika a samozřejmě tu nejkvalitnější stravu. Měli 24 hodinovou péči a díky
tomu se všechny odebrané psy včetně feny se třemi štěňaty podařilo zachránit.

➢ Přibývá případů týraných pejsků nebo jejich zanedbané péče psů s problémových chování u majitelů, kteří je nezvládají a
bohužel chtějí utratit. .
Zaměřujeme se na tyto případy a nabídnout jim naši pomoc vzhledem k naším zkušenostem s problémovým chováním u psů.
Snažíme pomáhat víc a víc těmto psům, jelikož se u velké s většiny případu jedná jen o strachovou agresi. Pomáháme zvířátkům,
která se ztratila a nebo neměla v životě štěstí, byla odložena nebo dokonce týrána, těm, kteří si sami bez naší, vaší pomoci
nedokážou pomoci. Dáváme jim odbornou veterinární péči, a snažíme se jim vyléčit šrámy na těle i na duši

➢ S těmito psy pak u nás pracujeme a snažíme se je převychovat a začlenit je do běžného života a najít vhodné domovy.

Mikeš zničený člověkem
Mikeš vůči člověku velmi nedůvěřivý kříženec, který svůj krátký život žil na řetězu, vzhledem k tomu co měl na krku
(kousek vodítka spojeného drátem a na konci řetěz) byl vůči člověku na tolik nedůvěřivý, že každý příchod
ošetřovatele byl nový začátek a získání důvěry.
Pokaždé měl tendence napadat a to i člověka se kterým se před hodinkou mazlil

18 zachráněných
kříženců Husky
Záchrana pro ně přišla v poslední chvíli.
Pro šest psů, jejichž těla se v domě
našla, už ale bylo pozdě.
Další torza psích těl v různých stadiích
rozkladu se našla poházená ještě za
domem.

V první fázi jsme museli restartovat jejich metabolismus tak, aby začali baštit, pít a vylučovat.
Byla to práce, jak s miminky. S některými to bylo náročnější, museli dostávat infúze, probiotika a
samozřejmě tu nejkvalitnější stravu. Měli 24 hodinovou péči a díky tomu se všechny odebrané psy včetně
feny se třemi štěňaty podařilo zachránit.
V druhé fázi jsme pracovali k vrácení důvěry v člověka a najít jim milovaný domov, kde
jim zapomenou na utrpení, které zažili

TAMARINEK
Když k nám přišel,
Byl ve velmi zanedbaném
stavu, je srst byla natolik
zplstnatělá, že nemohl cítit ani
pohlazení.
Byl to velmi náladový mužský,
dokázal být mazel ale i
pokousat
Během pobytu se u nás velmi
změnil, naštvanej byl jen když
číro muselo dolů, když se stříhal
:-)

ALEXANDRA
Sašenka, Alexandra musela
podstoupit další nákladnou
operaci. Protože nožičky byly
současně zlomené, jedna z
nich byla více zatěžovaná,
došlo k vykřivení a výrůstku,
který se musel odstranit, aby
Saška normálně chodila ...

WIKI
Přišla k nám s onemocněním
kůže, po celém těle měla
místa vypadané srsti a velké
boláky.
Byla zaléčena a postupně se
dostala do zdravotní a i
psychické pohody.

DÁŠENKA
Dášenku, kterou jsme odchytávali v
Kralicích na Hané, bohužel na vodítko
odchytnout nešlo, byla protiva agresivní a
kousala kam dosáhla, proto se musela
odchytávat na tyč.
Bohužel byla na tolik vůči člověku
nedůvěřivá, že každý příchod
ošetřovatele byl nový začátek pokaždé
měla tendence napadat a to i člověka
se kterým se před hodinkou mazlila.
Dlouho trvalo si jí získat a než začala
člověku plně důvěřovat a to se pak
proměnila v úžasnou fenu a dokonalého
a nekonečného mazla.

ROBINEK
Robinek k nám přišel
Jako klubko neštěstí.
Musel si za svůj krátký
život zažít mnoho
zlého. Všeho a všech
se bál, získat si jeho
důvěru bylo velmi
těžké.

Mareček
Pejska Marečka se někdo
zbavil a vyhodil. Na svých
toulkách ho srazilo auto, střet
naštěstí přežil, ale měl ošklivé
zranění obnaženou nohu až
na kost. Nejjednoduššía
nejrychlejší řešení by byla
amputace, ale zvolili jsme boj
na dlouhou trať z nejistým
výsledkem, ale šli jsme do toho
a nožičku zachránili.

Venčení pejsků ☺

Kouzelné Vánoce
ve Voříšku

FINANČNÍ ZPRÁVA
Hospodářský výsledek 2019

Finanční zpráva
Náklady a Výnosy 2019

Přílohy k účetní závěrce 2019

ZÁVĚR
Jménem nadačního fondu Voříšek chceme poděkovat všem našim dárcům a významným sponzorům
➢ MVDr. Milan Štourač C.S
➢ Nadační fond v roce 2019 dále spolupracoval s donátorským portálem startovač.cz na 2 akcích
(teplá voda pro pejsky a kalendář s pejsky z útulku) a se sdružením VIA, z.ú. Na projektu darujme.cz
Bez těchto nejvýznamnějších partnerů, bychom nemohli pomáhat a zachraňovat takovýmto
způsobem. Chtěli bychom, ale samozřejmě poděkovat dalším firmám i fyzickým osobám, které nám
pomáhají jak finančně tak materiálně nebo i fyzicky. Každá pomoc se počítá a vše co člověk dělá bez
nároku na odměnu má velký smysl i hloubku
➢ Obrovské poděkování Vám všem za Vaši podporu a pomoc, velmi si toho vážíme
Nadační fond Voříšek IČO: 01998714 tel: 606 855 797 e-mail: nadacnifondvorisek@seznam.cz
adresa: Čechy pod Kosířem okr. Olomouc

Moc děkujeme za Vaše dary
Velmi si Vaší pomoci vážíme a děkujeme

