
 

 

 

info@stastnypes-handicap.cz 

stastnypes2015@seznam.cz

 

E-MAIL 

+420 773 179 566  

TELEFON 

 

 

FACEBOOK: ŠŤASTNÝ PES-

HANDICAP 

WWW.STASTNYPES-

HANDICAP.CZ 

CÍL 

 

Podívat se na svět očima klientů 

a vycvičit asistenční psy na míru. 

 

ŠŤASTNÝ PES-HANDICAP,Z.S. 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Data Od 1.1.2018 do 31.12.2018 

Naše motto: Radost a úsměv, cesta k uzdravení. 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

ČAS LETÍ A MY SE MŮŽEME POCHLUBIT NAŠÍ TŘETÍ 

VÝROČNÍ ZPRÁVOU. DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁS 

PODPORUJE A MYSLÍ NA NAŠE ÚŽASNÉ KLIENTY A 

JEJICH BUDOUCÍ PSÍ POMOCNÍKY  

 

 

ZALOŽENÍ SPOLKU 

Šťastný pes-Handicap,z.s. vznikl 9.12.2015. Je zapsán ve spolkovém 

rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, 

vložce číslo 9691. 

 

 

 

 

Výchova a výcvik asistenčních a canisterapeutických psů. 
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Eliška a Gíno   

 
 

 

Začátek roku 2018 byl pro nás trošku hektický. Ale vše jsme zvládli a naši psí klienti jsou v úžasných 

rodinách a spolupracují se všemi klienty pro které byli vycvičeni. Máme obrovskou radost. Sešli jsme se 

s klienty a brečeli radostí. Děti, které vydávali jen slabiky, na nás mluvili plynule celou větou a dokonce naše 

Valinka, která má Picolla i anglickým jazykem. Hráli společně stolní fotbálek a my jsme viděli tu vizi, pro 

kterou tuhle úžasnou práci děláme. 

Výcvikový byt se klientům velmi líbí. Děkujeme znovu Nadaci společně DM. Bez vás by to skutečně nešlo. 

Klienti jsou velmi spokojení. Rodiny k nám dojíždí na adresu sídla spolku a sžívají se se svými psími studenty 

celé víkendy. Má to smysl, poněvadž se lépe poznáme, a vnímáme je tím způsobem, kterým potřebujeme a 

dokážeme poradit s dalšími úkony, které rodina potřebuje.  

Dne 23.6.2018 absolvovali dvě rodiny, a to: Valinka, Picollo a Danielka s Britou přezkoušení asistenční a 

canisterapeutické dovednosti na výbornou.  

Další přezkoušení dovedností asistenčních a canisterapeutických bylo dne 25.8.2018 absolvovali je čtyři 

rodiny. Tři rodiny na výbornou: Lukášek a Bess, Martinka a Max, Tomášek a Oskar. Bohužel Noemi 

s Bellou neúspěšně. Dnes k nám dojíždí Nomička s Bellou a připravují se na opravné zkoušky. Pomáháme 

mamince s povely a již dnes víme, že maminky nervozita udělala své. Ale víme, že jsou šikulky a přezkoušení 

zvládnou. 

Naši klienti a předaní psi za rok 2018 
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Lukášek a Bess 

Bessinka se k nám vrátila koncem minulého roku. Lukášek s rodinou k nám přijeli na pohovor a hned se do 

sebe zamilovali. Přecvičili jsme Bessinku a dnes jsou spolu šťastní. Bessinka s Lukáškem zvládají naprosto 

perfektní terapii pro uvolnění svalstva a pokaždé, když jí Lukášek potřebuje, nikdy nechybí. Mamince 

pomáhá Bess s věšením prádla, upadlých předmětů a odnáší plenky do koše.  Den předání 21.3.2018 ( 3 dny 

secvičování). 
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Martinka a Maxim 

Maxík byl pro nedostatek času a rodinné situace vrácen zpět do spolku. Padli si do oka s Martinkou a dnes 

spolu zažívají úžasné situace, kdy Maxík pomáhá uklidnit Martinku. Martinka se rozpovídala a ve školce i 

učitelé začali Martinku chválit, poněvadž se začlenila úžasně do společnosti. Den předání 25.3.2018 a 3 dny 

secvičení). 
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Zuzanka a Tess 

Tessinka je vycvičená pro Zuzanku přivolávat pomoc pomocí speciálního zvonku. Podává Zuzance vše 

upadlé, svléká jí oblečení a pomáhá s terapií. Holky jsou opravdové kamarádky. Neustále spolupracují a jsou 

jedna duše. Den předání 2.6.2018. 
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Eliška a Gíno- Original Light 

Gíno je speciálně vycvičen na přivolání klikrem. Eliška je nemluvící a pro komunikaci je klikr velmi výborná 

pomůcka. Podává vše potřebné a pomáhá Elišce se svlékáním, pravidelnou terapií uvolnění svalstva. 

Mamince otevírá dveře, při přenášení Elišky, odnáší plenky do koše a je Elišky kamarád jak se patří, vždy jí 

vykouzlí úsměv na tváři. Eliška nevzala skoro nic do rukou. Asi po měsíci od předání Gína, vzala hrnek a jela 

na vozíčku do koupelny a sama mu nalila vodu do misky. Úžasný pokrok. Den předání 19.8.2018. 
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Toník a Rocky 

Rocky měl zpočátku velkou smůlu. Poprvé se vrátil do spolku po atakách první jeho paničky, podruhé si 

nesedl s klientem. Jednoho krásného dne k nám přijela rodina s Toníkem. Tak se do sebe zamilovali, že 

rodina nechtěla jiného psa a jen Rockyho. Rocky byl pečlivě secvičený s rodinou a maminka splnila 

asistenční a canisterapeutické zkoušky sama, pod naším dohledem. Dnes jsou Rocky s Toníkem tak sehraní 

na terapii a podávání věcí, že musí být Rocky vždy po boku Toníka, aby neplakal. Mamince podává čisté 

bryndáky a plenky, špinavé odnáší a ví přesně kam. Podá vše upadlé i mamince zvonící mobilní telefon. Na 

otázku, co jim Rocky přináší, mi maminka odpověděla… poslední díl skládačky, který nám v rodině chyběl. 

měsíce Intenzivní secvičování  dva a sžívání. Den předání 12.7.2018.  
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Jáchymek a Alex 

Jáchymek potřebuje terapii, kdy mu vycvičený pes Alex pomáhá s uvolněním svalstva. Olizováním a 

podporu k účelovým pohybům. Alex byl pořízen úmyslně pro Jáchymka s jeho dlouhou srstí, kdy Jáchymek 

zavrtá ručičku do jeho srsti a nádherně procvičuje prstíky. Mamince Alex pomáhá s podáváním věcí, 

otevírání dveří a odnášení plen do koše. Den předání 26.11.2018 (další 3 dny secvičení). 

 

 

Klienti čekatelé 

Deniska Jančurová- fena Lussy ( smetanový labradorský retriever) 

                              Ondrášek Ekrt- Sid Chs Chlupaté štěstí   (zlatý retriever) 

                              Tomášek Ondrášek- Spajk (černý labradorský retriever) 

                              Jana Fernyaková- hledáme 

                              David Flégr – čekáme na pohovor 

                              Matěj Gregor- čekáme na pohovor 

 

                                                                    Vyřazení klienti 

Karolína Doležalová- zamítnuta žádost z důvodu špatného sociálního zázemí a lživých informací. 

Kristýna Kupčíková- pes Rocky vrácen po atakách Kristýnky do spolku. 

Adam Štrbáň- nesžití Adámka s Rockym. 

Eliška Svobodová- vrácen Maxim pro nedostatek času v rodině a vážná změna rodinné situace. 
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                                                                     Vyřazený pes 

 
 

Eliška- border kolie 

Vyřazena pro pastevecké sklony. Darovaná slečně Dominika Vaněčková, která má zkušenosti s touto rasou 

a problematikou.  

 

                                                                   Dlouhodobá spolupráce a akce 

Naše dlouhodobá spolupráce s paní ředitelkou Lenkou Raadovou v Domově pro seniory v Kadani i LDN 

stále trvá. Jsme šťastní, že můžeme dělat radost dědečkům i babičkám, kteří potřebují mít vedle sebe psí 

kamarády. Od štěňátek vodíme psíky do domova a i senioři mají možnost vidět budoucí psí asistenty a jejich 

pokroky. Mazlí se s nimi a pomáhají nám je socializovat. 

 

Děkujeme městu Kadaň a panu starostovi, kteří nám umožňují zúčastnit se veškerých akcí, které město 

pořádá. 

 

Poděkování patří také primářce z dětského oddělení Mudr. Patricii Kotalíkové. 

 

Poděkování patří pro obchodním centra, která nemají problém a respektují nás s našimi psími studenty. 

Tenhle výcvik je pro nás velmi důležitý. 

 

Dále bychom chtěli poděkovat obchodnímu centru Chomutovka, kteří nám kolem sedmé hodiny ráno 

umožnili výcvik asistenčního psa na eskalátoru. Výborná spolupráce. 

 

Děkujeme další dlouhodobé spolupráci ve Výchovném ústavu v Místě, kde trenérky mají možnost pracovat 

s našimi psími studenty, s klienti ústavu. 
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Děkujeme Nadaci bez křídel za nádherný koncert, který pro nás připravili s úžasným kytaristou Pavlem 

Štaidlem. Nádherný zážitek. 

 

Dále děkujeme za finanční podporu Jakub Kouba Houška.  

 

Velké poděkování patří bráškovi Denisky, který oslovil Damiena Dante- streemera a pomocí programu 

počítačových her vybral celou potřebnou částku na asistenční fenku Lussy pro Denisku. 

 

Poděkování patří hasičkám z Libědic, které zavedly nultý ročník happeningu (setkání občanů s hasiči) společně 

s městem Kadaň a nafotili kalendář hasiček. Výtěžek z kalendářů přispěl na docvičení Rockyho pro Toníka 

z Jirkova. 

 

Dále děkujeme motorkářům, kteří nás vzali mezi sebe a již druhým rokem jsme mohli být s nimi na zahájení 

celého roku. 

 

Další obrovské poděkování patří Nadacím, Firmám i Dobrovolným dárcům, kterým nejsme lhostejní. Bez vás 

bychom nemohli fungovat. 

 

Z CELÉHO SRDCE VÁM VŠEM DĚKUJEME. 

 

 

 

Podpora v roce 2018 

 

1. Nadace a Firemní dárci     

 

Andělé bez křídel                                    46.350,- Kč 

Koubabasket,z.s.                                     40.000,- Kč 

Nadace Agel                                           50.000,- Kč 

Forum dárců                                           41.752,- Kč 

Silnice Group                                          20.000,- Kč 

Hasičky Libědice                                      22.000,- Kč 

Nepro stavební a.s.                                  15.000,- Kč 

Roman Jamečný s.r.o.                                 7.000,- Kč 

Damien Diviš                                         156.950,- Kč 

 

Celkem                                               399.052,- Kč 

 

2. Individuální dárci 

 

Jaholčíková Ivana                                      1.000,- Kč 

Noska Jaroslav                                           100,- Kč 

Domanický Antonín                                   700,- Kč 

Matušková Zuzana                                   7.200,- Kč 

Tutko Martin                                             350,- Kč 

Růžička s.r.o.                                         10.700,- Kč 

Hana Mičulková                                          500,- Kč 

Tutko Martin                                           6.300,- Kč 
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Jonák Jaroslav                                         10.000,- Kč 

Voksová Kristýna                                           50,- Kč 

Lacinová Stanislava                                       500,- Kč 

Lipovský Gustav                                          300,- Kč 

Kateřina Zelinková                                      500,- Kč 

Zuzana Pořádková                                       200,- Kč 

Plesníková Marie                                       1.000,- Kč 

 

Celkem                                                40.380,- Kč 

 

3. Veřejná kasička                                     

 

Celkem                                                 24.862,- Kč 

 

4. Úrok kredit účtu 

 

Celkem                                                       1,31 Kč 

 

Příjmy celkem                       464.295,31 Kč 

 

 

Výdaje spolku 

 

Granule                                                             51.107,- Kč 

Veterinární vyšetření a testy                               18.067,- Kč 

Mzdy trenérů a předvýchovy                             168.910,- Kč 

Cestovné (palivo, vlaky, autobusy, apod)              17.271,50 Kč 

Postroje a výcvikové pomůcky                            23.150,72 Kč 

Administrativa, reklama                                       5.276,90 Kč 

Poštovné                                                            2.385,- Kč 

Koupě štěňátek                                                   6.000,- Kč 

Poplatky za vedení účtu                                        2.052,- Kč 

Daň z úroku      0,24 Kč                                             0,24 Kč 

Rekondiční pobyty klientů                                   13.750,- Kč 

Zkoušky psů                                                       15.500,- Kč 

Ostatní                                                               15982,- Kč 

 

Výdaje celkem                       339.452,36 Kč 

 

Finanční vyúčtování 

 

Příjmy                                                            464.295,31 Kč 

 

Výdaje                                                            339.452,36 Kč 

 

Rozdíl                                    124.842,95 Kč 
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Lidé spolku 

 

Statutární orgán – výbor 

 

Martin Polacsek Apolen, předseda- velitel hasičů města Kadaň, záchranná služba, projektový manažer 

Jaroslava Polacseková, místopředsedkyně- vedoucí projektů, pokladník, webmaster 

Daniel Maxa, jednatel- překladatel Aj, koordinátor dobrovolníků 

 

Trenéři 

 

Jarmila Pelesná- trenér psů, sociální návyky 

Hana Jágrová- trenér psů, ČKS, garant zkoušek 

Jana Šedinová- trenér psů, socializace,ČKS 

Jana Šedinová- socializace štěňat, ČKS 

 

Další dobrovolní pracovníci 

 

Pavlína Sekerková- pracovník v sociálních službách, tělesně i mentálně postižené děti 

Bc. Jana Srbová- vedoucí sociálních služeb, Garant 

Mgr. Roman Srb- psycholog 

Dominika Havlová- personální řízení, OA Žatec – Ekonomické lyceum zakončené maturitní zkouškou, 

asistentka, překladatelka Aj 

 

 

Kontakty 

 

Šťastný pes-Handicap,z.s. 

Tyršova 130, 432 01 Kadaň 

IČO: 04575156 

DIČ: CZ04575156 

Email: info@stastnypes-handicap.cz 

         Stastnypes2015@seznam.cz 

Web: www.stastnypes-handicap.cz 

Fcb:  Šťastný pes-Handicap 

Mobil: +420 773 179 566 

 

Z celého srdce vám všem velmi děkujeme. Bez vás bychom nemohli existovat a rozdávat 

radost a štěstí lidem, které v životě neměli tolik štěstí. 

Celý Tým Šťastný pes-Handicap,z.s. 
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