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Úvodní slovo předsedy
Jako každý rok přinesl i tento okamžiky vyčerpání, slz a bolesti a mnoho příběhů zlomených
bezbranných zvířecích duší. Jak to tak ale bývá, pokud se nevzdáte, to špatné vystřídá to
dobré. Fotky našich na těle i duši uzdravených svěřenců, kteří nám posílají pozdravy z nových
domovů je motor, který nás žene dál a ukazuje, že ta obrovská práce za to rozhodně stojí.
Stejně jako v roce loňském a i těch předchozích jsme i letos povyrostli a daří se nám pomoci
stále většímu počtu zvířat.
S některými členy jsme se rozloučili, jiné jsme přivítali. A přišel i jeden nový důležitý chlupatý
člen, který zásadně prověřil jak silní spolu jsme. V něčem nás rozdělil a v jiném zase více semkl
jako tým. Pro veterináře se stal záhadou a pro mě osobně novým spolubydlícím, se kterým se
společně pereme o jeho život.

Ráda bych poděkovala všem členům týmu za jejich nekonečnou práci a všem našim
podporovatelům, bez kterých bychom to nezvládli.

S velkým díky
Dita Pullmannová
předsedkyně spolku Dočasky De De, z.s.
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Poslání a účel spolku
Účelem Spolku je:
a) činnost zaměřená na ekologii: ochranu opuštěných a týraných zvířat, poskytnutí těmto
zvířatům dočasných domovů za účelem jejich fyzické i psychické rekonvalescence, výživy,
veterinární péče, jakékoliv nezbytné péče pro zlepšení jejich fyzického nebo psychického
stavu a následné hledání trvalých domovů;
b) vytvářet síť domovů dočasné péče, a to na bázi dobrovolného zapojení fyzických osob;
c) koordinace a sjednocování dočasných domovů a jejich edukace;
d) vzájemná spolupráce a podpora mezi spolky s podobným zaměřením na ekologii ochranu
opuštěných a týraných zvířat;
e) diskuze a podpora kynologické vzdělanosti dočasných péčí, útulků, nových rodin pro
předávané svěřence i veřejnosti, a to především v oblasti pozitivní motivace a eliminace
dalšího množení a týrání zvířat;
f) diskuze či připomínkování platné či připravované legislativy související s ochranou
opuštěných a týraných zvířat.
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Představení činnosti spolku

Kdo jsme:
Spolek Dočasky De De, z.s. je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje azyl týraným a
opuštěným zvířatům, především psům a kočkám.
Staráme se o zvířata bez domova, zvířata týrané, z nevhodných podmínek, od majitelů, kteří
se o ně nemohou dále starat, ale také o ty, kteří zůstali dlouhé roky v útulku, bez socializace,
inzerce a šance dostat se někdy domů.

Co děláme:
Spolek funguje na principu tzv. „dočasné péče“. Jednotlivá zvířata jsou ubytovaná přímo v
domovech našich „dočaskářů“ (dobrovolníků), kde se s pomocí svého vlastního ošetřovatele
začleňují zpět do veselého, psího života.
Zvířata si z minulosti mnohdy přináší zdravotní a psychické potíže a kromě užívání si vlastního
teplého pelíšku a perfektního veterinárního ošetření se socializují se svým vlastním člověkem
a učí se běžnému chodu domácnosti.
Zájemci o adopci se tak hned při prvním kontaktu dozví vše o povaze vybraného pejska a my
zase můžeme posoudit, zda-li si s novým majitelem a jeho životním stylem budou vyhovovat.
Do nových domovů od nás odchází pejsci odblešeni, odčerveni, očkováni, čipováni a pokud se
nejedná o štěně, nebo o velmi speciální případ, i kastrováni. Pejskům vybíráme nové domovy
opravdu důkladně, sledujeme jejich další život a jsme v případě problému kdykoliv připraveni
podat pomocnou ruku. Adopcí pro nás zájem o zvíře nekončí.

Celý náš tým je složen z dobrovolníků bez nároku na jakoukoliv odměnu.
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Náš tým
Organizace spolku

Dita Pullmannová
dita@docaskydede.cz

Dominika Vaňková
dominika@docaskydede.cz

Martina Svojšová
martina@docaskydede.cz

Dočaskáři:
Jednotliví psi jsou ubytovaní u našich dočaskářů v Praze a okolí a začleněni do běžného chodu
domácnosti. Z minulosti si s sebou mnohdy přináší zdravotní a psychické potíže a právě běžný
chod domácnosti jim pomáhá začlenit se zpět do klasického, veselého, psího života. Dočaskář
psovi poskytuje domov, zázemí, svou blízkost a právě prožíváním běžných denních situací ho
socializuje.

Fotografové:
Naše svěřence je potřeba inzerovat a hledat jim ty pravé domovy a k tomu jim pomáhají ty
správné fotky, a tak v našem týmu najdete báječné fotografy, kteří dojíždí k našim
dočaskářům a pořizují jim krásné snímky do alb.
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Převozci:
Jsou ti, bez kterých by se opuštěná zvířata do dočasných domovů a pod náš spolek ani
nedostali. Převozci zvíře vyzvednou a jsou tak prvním člověkem na cestě za lepším životem.
Také převáží svěřence na veterinu nebo k nim dostávají krmení, hračky nebo léky.

Komunikace spolku:
Za spolek je potřeba komunikovat na sociálních sítích, kde se vše domlouvá, spravovat aukce,
které pro naše svěřence pořádáme, chodit na akce a taky třeba vytvořit webové stránky. A za
tím vším stojí další báječní členové týmu.

Kolem spolku je velmi mnoho práce a dalších báječných lidí.
Všem našim členům velmi děkujeme.
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Hlavní události 2019
V tomto roce jsme přijali, ošetřili na těle i duši a poslali do nových báječných domovů 215 psů
a 15 koček. 19 psů zůstává z důvodu zdravotního nebo psychického stavu v trvalé péči spolku
u svých dočasných tet.

Za zmínku rozhodně stojí tři příjmy x jorků z nechvalně známé množírenské kauzy Zlaté Hory.
Postupně k nám přijelo větší množství psů a fen v různém věku a jak už to u množíren bývá,
všechny svěřence čekala hned po příjezdu velká koupel, ostříhání přerostlých drápů, odblešení
a veterinární kontrola. Ošetřovaly se shnilé zuby, záněty uší a očí, zjišťovaly se rozsahy luxace
patel a všichni až na výjimky, postupně prošli kastrací. Jedna z fenek si přivezla dva mrtvé
plody, další fenky akutní záněty dělohy, jeden z pejsků zlomenou čelist a další stavy potřebující
ošetření. Všichni byli ošetřeni, pracovalo se s nimi na socializaci a strachu a postupně
odcházeli do nových domovů.
Výjimkou letos nebyly ani noční akce. Z jedné takové se k nám dostalo devět štěňat, které
někdo pohodil u popelnic v krabici, kterou zatížil novinami.
Další z medializovaných kauz tohoto roku, a to kauza mrtvých koček v Ústí nad Labem měla i
své přeživší. A tak jsme u nás přivítali dvě fenky, Fionku a Minnie.

Letos jsme bojovali o život mnohokrát. Z jednoho takového boje se zrodil nový člen spolku a
to kříženec dobrmana Hopík. Hop k nám přijel jako malé štěňátko, kterého přivezli majitelé na
veterinu uspat. Jeho stav byl velmi vážný a pro veterináře se stal záhadou. Na jeho cestě jsme
si mnohokrát mysleli, že je konec, ale on to nikdy nevzdal. Úspěšně se popral s nevyvinutými
játry, slabým srdcem i cukrovkou. Stále nemáme vyhráno a zřejmě nevyhrajeme naplno nikdy,
ale Hop svůj špatný zdravotní stav nepociťuje a řádí jako zdravý pes. Dnes je mu rok a vyhrál
to na plné čáře, protože zůstal v péči naší předsedkyně spolku Dity a každý den ho chodí hlídat
dočasné tety.
Další z našich velkých bojů byl boj o život pravého nefalšovaného střapatého štěněcího voříška
Dastyho. Dasty se k nám přijel ze záchytných kotců, kam se dostal po nalezení s přeraženou
páteří a v tomto vážném stavu se bohužel ještě před příjmem k nám nakazil parvavirózou,
která je pro psy mnohdy smrtelná. Péče o Dastyho byla velmi náročná, jeho dočasná teta si
prošla očistcem, ale společně vyhráli. Dasty porazil parvavirózu i ochrnutí a dnes spokojeně
běhá po zahradě v novém domově.
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Další a rozhodně ne poslední z bojů letošního roku patřil Jackovi. Dostal se k nám od majitelů,
kde prožil celý dosavadní život na krátkém řetězu na zahradě. Přijímali jsme ho bez srsti,
s loupající se kůží a s hnisajícími strupy po celém těle. Celkové vyšetření ukázalo atopickou
dermatitidu, alergii a zánět v těle. Jeho léčba byla náročná a trvala dlouhé měsíce. Denně mu
byly podávány injekce na podporu krvetvorby, tělíčko se promazávalo a byla mu nasazena
dieta. Dnes je z podvyživeného sedmnáctikilového psa bez srsti pes chlupatý chlupatý s třiceti
kily. Zůstala mu alergie na vodu, nesmí se koupat ani zmoknout a jakékoliv změny nebo stres
se okamžitě projevují na jeho těle. Zůstal tak v doživotní péči spolku a u své dočasné tety si
užívá domku a zahrádky.

Tento rok byl bohatý na akce a setkávání s vámi. Účastnili jsme se akcí Planet Fest na Pražské
Náplavce, pátého ročníku Voříškiády v Hostivaři a také akci Happy Dog Show 2019. Dále akcí
Běhejme za čumákem, Vyšehradský Voříšek, Podleská tlapkiáda v pesoparku, Voříškiáda
v Nehvizdech, psí den Prahy 13, Veggie Náplavka, Psí hvězdy 2019 a šestého ročníku
Voříškiády Srdečních záležitostí. A také jsme pořádali svůj charitativní bazárek v Praze
Modřanech a promluvili na akci Pojďme pomoct ve Werichově vile o problematice množíren.
Rok 2019 byl také důležitý ve věci projednávání a možných změn legislativy a postupně byly
otevřeny všechny tři důležité zákony na ochranu zvířat. Společně s dalšími organizacemi jsme
se zasazovaly o pro nás velmi důležitou novelu trestního zákoníku, která měla za cíl přinést
vyšší za týrání zvířat tresty a trestat množírny. Projednávání novely v roce 2019 bohužel stále
neskončilo.
V říjnu jsme byli pyšní na naši předsedkyni a zakladatelku organizace, která se stala vítězkou
desátého ročníku ocenění Žena regionu za Hlavní město Praha.
Nově jsme také začali jsme spolupracovat s platformou Prima Mazlíček, kam každý týden
jedna z našich dočaskářek píše o naší praxi i osvětě.
Byl to rok náročný, ale každý jeden den stál za to!
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Rok 2019 v obrazech
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Podporují nás
Časopis Pes přítel člověka
Veterinární klinika Ivet
BeWooden Company s.r.o.
nadační fond Staň se srdcařem – projekt Gump
Funky Dog – Králová Katarina
Se psem mě baví svět
Veterinární ordinace Vetmedic
Jiřina Forejtová – psí škola Staff Spirit
Click and Feed
Nadační fond Pes v nouzi
Nadace na ochranu zvířat
Chovatelské potřeby Happy Zoo
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Významní dárci
BeWooden Company s.r.o.

Bromová Miloslava

Králová Katarina – Funky Dog

PF Design CZ s.r.o.

Čermáková Stanislava

PLAČEK MARTIN

Rynešová Bohuslava

Brabcová Monika

Nadační fond ZDRAVÍ A PŘÍRODA

Jakešová Patricia

Nadační fond NEJEN Srdcem

Machytková Eva

SAHC S.R.O.

Pražáková Emilie

TERAMED, s.r.o.

Zitta Radek

Venclová Dominika

Poláková Iva

Polcerová Dagmar

Benešová Jana

NADACE VIA

Lišková Andrea

Nadační fond PES V NOUZI

Aksamitová Alena

Peterková Martina

Benešová Daniela

Accace s.r.o.

Click and feed, z.s.

DATERO S.R.O.

Formanová Irena

Dr. Ivana van der Maasová

RENUS SPOL. S R.O.

Nadační fond Staň se srdcařem

Sassmann Vladimír

Se psem mě baví svět, z.s.

Zborovská Sylva

Venclová Dita

BLAKAR trading s.r.o.

Kalkusová Lenka

Kalkusová Andrea

Marková Ivana

Jantovská Daniela

Vinčíková Lenka

Fialová Eva

FB skupina Život s jezevčíky -

Ambrožová Helena

Krajinčák Kateřina

Frolíková Jana

Chvapilová Jitka

Hudáková Pavla

Karlovská Jitka

Nováková Romana

Boušková Martina

Bušková Pavlína

Horáková Taťjána

Kopáčová Martina

Kozáková Linda

Urban Store Brno

Pospíšilová Magda

Traučová Radana

12

Hospodaření spolku
Název a sídlo účetní jednotky: Dočasky De De, z.s., Štúrova 1417/2, Praha 4, 142 00
IČO: 04796551
Registrace u městského soudu v Praze, Vložka L 64631
Právní forma: Spolek
Předmět činnosti: Ochrana zvířat

Přehled o majetku a závazcích k 31.12.2019
(v celých tis. Kč)

A. MAJETEK
Peněžní prostředky na bankovních účtech
Majetek celkem

číslo
řádku

05

Rozdíl majetku a závazků

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

163
163

313

163

313

313

Přehled o příjmech a výdajích k 31.12.2019
(v celých tis. Kč)

A.PŘÍJMY
Prodej výrobků a služeb
Příjmy z veřejných sbírek
Přijaté peněžní dary (mimo veřejné sbírky)
Příjmy celkem

číslo
řádku

Činnost
hlavní

02
03
04
10

765
226
1618
2609

02
04
11
99

307
2152
2459
150

A.VÝDAJE
Materiál
Služby
Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů

Činnost
hospodářská

Celkem
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Poznámky k finančním výkazům
Účetnictví
Spolek vede jednoduché účetnictví dle §13b zákona 563/1991 o účetnictví.
Pohledávky
Spolek za rok 2019 nemá žádné pohledávky po splatnosti.
Závazky
Spolek za rok 2019 nemá žádné závazky po splatnosti vůči dodavatelům, členům spolku ani
jiným třetím osobám.
Majetek
Spolek nevlastnil za předmětné období žádný dlouhodobý hmotný majetek.
Zaměstnanci
Spolek neměl v roce 2019 žádné zaměstnance.

Veřejná sbírka
Spolek za účelem získávání finančních prostředků pořádá již od roku 2016 průběžnou veřejnou
sbírku.
Označení sbírky:

Pomoc psům a jiným zvířatům

Územní rozsah sbírky:

na celém území České republiky

Kraj vydávající osvědčení:

Praha

Doba konání sbírky:

Od 10.9.2016

Způsob provádění sbírky:

bankovní účet
pokladničky
prodej předmětů
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Účel(y):

humanitární, charitativní
Získání peněžitých příspěvků pro podporu opuštěných,
týraných, zdravotně postižených nebo jinak
znevýhodněných psů a dalších zvířat. Ze získaných
prostředků jsou hrazeny zejména náklady na zdravotní
prohlídky, veterinární a hygienická ošetření (jako je
např. očkování, odčervení, čipování apod.), nutné
operace a kastrace, včetně nákupů krmiv a léků pro
zvířata, které má organizace v péči, až do doby, než
naleznou své nové majitele a pečovatele. Prostředky
budou využity i na úhradu drobných poplatků za
inzerci těchto zvířat na specializovaných internetových
stránkách a v tištěných periodikách, včetně úhrady
nákladů na dopravu v souvislosti s poskytováním
pomoci uvedeným zvířatům

Sbírkový účet:

Fio banka, a.s.: 2101050049/2010

Výsledky veřejné sbírky za rok 2019
Hrubý výtěžek
Náklady spojené s konáním sbírky
Čistý výtěžek
Nevyužitý zůstatek čistého výtěžku z minulého období
Použití čistého výtěžku
Zůstatek čistého výtěžku k dalšímu použití

226.574,00 Kč
120,00 Kč
226.454,00 Kč
52.365,25 Kč
239.709,00 Kč
39.110,25 Kč
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Informace o spolku
Dočasky De De, z.s.
Štúrova 1417/2
142 00 Praha 4
Datová schránka: 4k4yst2
Telefon: +420 602 259 705
email: dita@docaskydede.cz

