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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 2020  začal krásně, velmi milou návštěvou nás poctil pan primátor  města Prostějova  František Jura, který se přijel  podívat na
útulek a hlavně na prostějovské pejsky v naší péči.  Bohužel jsme museli řešit několik  případů týraní pejsků kteří k se k nám dostali v 
zoufalém a ve velmi  kritickém stavu, 3 z nich někdo uvázal u útulku.  Vypiplali jsme štěněčí miminka, které nám někdo zanechal v 
krabici, která se rozjela po očkování a veterinárním vyšetření do nových domovů. Naši svěřenci se mohli těšit z nových zateplených 
bude v kterých se hned a s velkou radostí zabydleli. Od března nastala doba koronavirová a přišlo spoustu  omezení a opatření a z 
toho důvodu  bylo venčení pro veřejnost zrušeno. 

➢ V naší péči budou od tohoto roku po dobu 2 let pejsci nalezení z katastru města Prostějov, kde po výběrovém řízení jsme nabídli 
nižší cenu na náklady na péči než stávající útulek a proto k nám na začátku roku bylo převezeno 7 pejsků, kdy většina z nich trávilo 
v útulku již několik let, protože se podle popisu útulku jednalo o problematické jedince. Jako zvláštnost bylo, že se všech 7 bálo 
hadice a vody. Chvíli trvalo než se u nás pejsci rozkoukali, začali spolupracovat a přijali náš útulek jako svůj domov. Hned během 
první poloviny roku měla polovina z nich nový a šťastný domov. Bohužel došlo k úmrtí jednoho z nich oblíbence našich dětí, který
měl zřejmě zástavu srdce a už mu nebylo pomoci.

➢ U útulku jsme během první poloviny roku našli hned 4 přivázané pejsky, kdy se jich majitel takto zbavil a zbavil se i zodpovědnosti. 
Jednalo se o 4 staré pejsky, všichni bez označení čipem 2 z nich ve velmi  kritickém stavu, byla to beznadějná situace a my moc 
chtěli věřit v zázrak. I přes veškerou naší snahu a veterinární péči několika veterinárních lékařů, kdy podstoupili transfúze krve a celý 
čas byli napojeni na kapačkách se nám je bohužel nepodařilo zachránit. Snad jsme jim alespoň na konci cesty vrátili víru v lidi…
Třetí z nich starý a velmi smutný pejsek se u nás proměnil k nepoznání, začal si užívat života a netrvalo dlouho a štěstí se na něj 
usmálo a našel milující pánečky, kteří jej s láskou opečovávají.

Ta velká bezmoc a beznaděj kdy by jste chtěli tak strašně moc pomoci a už je pozdě a pomoci už nelze….

➢ Ujali jsme zubožené Yorkšíří babičky cca 13 leté, která byla nalezena na frekventované silnici jak pobíhá mezi auty, utekla smrti 
jen o vlásek.  Byla ve velmi zanedbaném stavu, slepá a kost a kůže, zplstnatělá srst sám dred, prohnilé zoubky a u mléčné žlázy 
útvar větší jak tenisák, který jí bránil v pohybu, Po podrobném veterinárním vyšetření jí dával pan doktor jen velmi malou šanci a k 
tomu se  zjistila ještě zlomená čelist a vřed na oku hrozilo prasknutí oka. Nezaváhali jsme ani chvilku a naše malá bojovnice
podstoupila velmi náročné operace.  Měla 24 h hodinovou, domácí  péči.  Tento boj vyhrála a s velkou radostí si užíváme každý 
společný den.

➢ Zaměřujeme se na tyto případy a nabídnout jim naši pomoc vzhledem k naším zkušenostem s problémovým chováním u psů. S 
těmito psy pak u nás pracujeme a snažíme se je převychovat a začlenit je do běžného života a najít vhodné domovy.
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Ta velká bezmoc a beznaděj kdy by jste chtěli tak strašně moc pomoci a už 

je pozdě a pomoci už nelze….

U útulku jsme během první poloviny roku našli hned 4 přivázané pejsky, kdy se jich majitel takto zbavil a zbavil 
se i zodpovědnosti. Jednalo se o 4 staré pejsky, všichni bez označení čipem  2 z nich ve velmi  kritickém 

stavu, byla to beznadějná situace a my moc chtěli věřit v zázrak. I přes veškerou naší snahu a veterinární 
péči několika veterinárních lékařů, kdy podstoupili transfúze krve a celý čas byli napojeni na kapačkách se 

nám je bohužel nepodařilo zachránit. 

Snad jsme jim alespoň na konci cesty vrátili víru v lidi…             .R.I.P.



Naši svěřenci dostali krásné nové boudy

Naši svěřenci se mohli těšit 

z nových zateplených 

bude v kterých se hned a 

s velkou radostí zabydleli.



PRINCEZNA
Ujali jsme zubožené Yorkšíří babičky cca 13 leté, která byla nalezena na frekventované silnici jak pobíhá mezi 
auty, utekla smrti jen o vlásek.  Byla ve velmi zanedbaném stavu, slepá a kost a kůže, zplstnatělá srst sám dred, 

prohnilé zoubky a u mléčné žlázy útvar větší jak tenisák, který jí bránil v pohybu, Po podrobném veterinárním 
vyšetření jí dával pan doktor jen velmi malou šanci a k tomu se  zjistila ještě zlomená čelist a vřed na oku hrozilo 
prasknutí oka. Nezaváhali jsme ani chvilku a naše malá bojovnice podstoupila velmi náročné operace.  Měla 

24 h hodinovou, domácí  péči.  Tento boj vyhrála a s velkou radostí si užíváme každý společný den.



Štěňátka v krabici odložená před útulkem
Před bránou útulku jsme našli krabici ve které byla 4 štěňátka po veterinárním vyšetření 

věk prcků je cca 4 týdny, to měla být ještě několik týdnů u maminky. Podařilo se nám je 

všechny vypiplat a rozjela se po očkování a veterinárním vyšetření do nových domovů.



JONY
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 :-)



MATY
Maty při svém potulování pokousal majitelku zahrádky kterou šel prošmejdit.  Proto musel projít 2 prohlídkami 

proti vzteklině. Bohužel byl velmi nedůvěřivý a při jakémkoliv kontaktu napadal, začali jsme věřit v zázrak, 
abychom v tak krátkém čase jeho důvěru získali jinak by musel být utracen. Ta představa nás nenechávala 

spát. Přišel den D a Maty jako by přepl, nechal se pohladit  a začalo se rychle jednat. Při 2 vyšetření byla 
vzteklina vyloučena a Maty se mohl nechat očkovat a čipovat. Konec jako z pohádky a Maty našel milující 

rodinu a je spokojený a šťastný.



ROUSE
Takto mladá a nic pěkného si nezažila. Byla z množírny, kterou řešila KVS a chovatel psy raději vypustil do polí. Rousinka k nám přišla velmi 

bázlivá, vůči člověku velmi nedůvěřivá a výchovou nepolíbená. Bála se vlastního stínu, z bázlivosti neváhala pokousat. Vodítko byl její velký 

nepřítel, neuměla na něm chodit. Při sebe menší příležitosti vzala nohy na ramena. Dlouho trvalo si jí získat a než začala člověku plně 

důvěřovat a to se pak proměnila v úžasnou fenu a dokonalého a nekonečného mazla.



Kalendář pro rok 2021
Vydali jsme krásný charitativní kalendář pejsků z útulku



Venčení pejsků ☺



Kouzelné Vánoce
ve Voříšku



FINANČNÍ ZPRÁVA 

Hospodářský výsledek 2020 



Finanční zpráva 

Náklady a Výnosy 2020



Přílohy k účetní závěrce 2020



ZÁVĚR
Jménem nadačního fondu Voříšek chceme poděkovat všem našim dárcům a významným sponzorům 

➢ MVDr. Milan Štourač C.S

➢ Nadační fond v roce 2020 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 


