
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
o činnosti a řízení 

Cool Critters, z.s. za rok 2022 

O nás 

Azyl Jaq's Cool Critters založila Jaq, Britka žijící v České republice, a skupina obětavých 
přátel/dobrovolníků různých národností. Sídlíme na venkovském statku, hodinu cesty 
severně od Prahy, ve vesnici Kadlín. Dne 19. března 2020 byl založen zapsaný spolek 
Cool Critters, zapsaný pod spisovou značkou L 73344 vedenou u Městského soudu v 
Praze. Statutární orgán spolku tvoří předsedkyně Jacqueline Anne Beart, místopředseda 
Marcel Müller a členky představenstva Liana Marie Ellegate a Delia Herea.

Účelem spolku je ochrana nechtěnných a týraných zvířat a péče o tato zvířata, hledání 
vhodných trvalých domovů pro tato zvířata, osvětová činnost v oblasti ochrany zvířat, 
nevhodného zacházení se zvířaty a nezodpovědného množení zvířat.  



Náš tým 

Jacqueline Anne Beart, předsedkyně 
spolku: 

je vedoucí azylu a zajišťuje jeho provoz. Jaq je 
srdcem a duší celého týmu, jejíž sny nejsou 
nikdy příliš velké a odvážné, aby se nedaly 
uskutečnit. Je kontaktní osobou pro zájemce o 
adopci koček a psů, řídí příjem zvířat a 
organizaci dočasné péče. Je také hlavní 
pečovatelkou útulku a zodpovídá za návštěvy 
veterináře a mnoho dalších věcí.





Tanja Dumek, dobrovolnice Cool Critters: 

je kontaktní osobou pro zájemce o adopci a 
dočasnou péči psů, má na starosti péči a 
socializaci a výcvik našich psů, správu 
sociálních sítí, všeobecnou pomoc, je v 
kontaktu se sponzory a vybírá materiální dary, 
má na starosti organizaci akcí, je to kontaktní 
osoba pro dobrovolníky. 




Irina Tigulischi, dobrovolnice Cool Critters: 
je naší koordinátorkou dočasné péče pro 
kočky a psy v Praze, organizuje návštěvy pro 
zájemce o adopci koček, stará se o naše 
sociální sítě, především Instagram, pořizuje 
fantastické fotografie koček a psů pro jejich 
adopční inzeráty, vybírá materiální dary od lidí v 
Praze, organizuje hromadné návštěvy pro 
dobrovolníky a pro školní třídy.


 

Martina Kliková, dobrovolnice Cool Critters: 
organizuje příjmy koček, pomáhá nám s 
překlady při adopčních návštěvách a při 
jednání s úřady, stará se o českou verzi našich 
sociálních sítí včetně odpovídání na zprávy, 
pomáhá nám s úklidem a socializací koček, 
vozí kočky na veterinu.




Naše činnost 

Naší hlavní činností je pomoc nechtěným psům a kočkám, kteří potřebují najít nový trvalý 
domov. Zvířata se k nám dostávají od majitelů, kteří se o něž již nemohou nebo nechtějí 
postarat. Také bereme do péče zvířata z velkých útulků, kde nemají možnost jim dopřát 
potřebnou zdravotní péči a nebo nemají kapacitu na to, aby jim pečlivě vybírali nové 
domovy. Některá z těchto zvířat se k nám dostávají ve zhoršeném fyzickém a psychickém 
stavu, mnohá potřebují operace (kastrace, ortopedické operace, odstranění nádorů atd.), 
potřebují individuální péči, aby si zvykla na přítomnost člověka, na chůzi na vodítku, na 
život ve městě a podobně. 




Maggie byla v naší péči velmi dlouho, 
byla to vítačka všech návštěv, 
nejlepší kamarádka kočiček 
(především kočky Pralinky) a 
nakonec vyhrála svůj boj s nádorem 
na mléčné žláze a byla prohlášena za 
uzdravenou. A krátce na to se pro ni 
podařilo najít báječný nový domov! 
 

Maggie zdraví z nového domova, kde 
má 6 kočičích parťáků :)  



Zapojení veřejnosti 

Velmi důležitou pomocí je pro nás dočasná péče v domácím prostředí dobrovolníků, 
kterou využíváme zejména u štěňat a koťat, velmi plachých a bázlivých psů a koček, 
seniorů či psů a koček v rekonvalescenci. Vítáme také dobrovolníky na venčení, kteří nám 
pomáhají zajistit psům dostatek pohybu a tím i duševní a fyzické zdraví. Po dohodě 
umožňujeme zájemcům zapůjčení konkrétního psa na celodenní výlet. Těší nás, že se k 
nám mnozí venčitelé pravidelně vracejí. Na procházkách poznávají povahu psů, předávají 
nám o nich důležité informace, často je také fotí a fotky pak poskytují pro inzeráty, díky 
kterým psi nachází nové domovy. Jsme také velmi vděční za ty dobrovolníky, kteří přijdou 
pomazlit naše kočičky, pohrát si s nimi, vyčesávat jim srst a často také pomáhají s 
úklidem místností, které kočičky obývají.  




Dotty je teprve štěňátko, ale bohužel 
nikdo neví, kolik života jí vůbec zbývá. 
Narodila se s vážnou vadou srdce a 
kardiolog nám řekl, že máme jen tři 
možnosti. První možností je velice 
drahá operace u chirurga v Miláně v 
Itálii, která stejně nezaručuje úspěch. 
Další možností jsou léky, které jí 
pomohou žít co nejnormálnější život, 
dokud nenastane její čas. A třetí 
možností je bohužel už jen eutanázie. 
Proto jsme se rozhodli nechat Dotty 
prožít co nejlepší štěněcí život v lásce a 
pohodlí v dočasné péči. 

Dotty se nachází v dočasné péči v Praze, kde se jí dostává pozornosti, lásky a 
obětavé péče. Chtěli bychom velmi poděkovat její dočasné paničce, kterou je 
Anagha Anand. Dokázala nabídnout své srdce zvířátku, o kterém předem ví, že mu 
nezbývá mnoho času. Velmi si jí za to vážíme. 



Děkujeme Biance a Frankovi za jejich 
obrovskou pomoc, stáli při nás v 
nejtěžších chvílích a přišli nám na 
pomoc, když bylo nejhůř. Největší dík 
jim patří za to, že adoptovali Julku, 
složitou psí dušičku s velmi malými 
šancemi na adopci a zdravotními 
problémy, o kterou se nádherně starají 
a oba ji bezmezně milují. 

Také moc děkujeme Leonovi. Stejně 
jako Bianca a Frank při nás stál, když 
bylo nejhůř, a adoptoval si od nás 
pejska jménem Bear, kterému nabídl 
dobrodružný a zábavný život, cestují 
spolu po světě a je z nich skvělý tým. 

Tito lidé věnovali zcela zdarma a 
dobrovolně celé týdny svého času, 
týdny práce, potu a slz, aby pomohli 
nám a našim zvířatům. Jsou to naši 
hrdinové. 



Zachráněná zvířata a adopce 

Pro zvířata hledáme adoptivní domovy nebo doživotní dočasnou péči. V případě doživotní 
dočasné péče azyl hradí veškeré veterinární výdaje za zvíře, které bydlí v novém domově. 
K této variantně přistupujeme v případě vážně nemocných a/nebo starých zvířat.

Nové rodiny a majitele pečlivě vybíráme s ohledem na individuální potřeby každého 
zvířete. Je pro nás důležité, aby se pes nebo kočka hodili do dané rodiny svým 
temperamentem a povahou. 


V roce 2022 jsme přijali 106 psů/štěňat a 97 koček/koťat, celkem 203 zvířat, a pro 97 
psů/štěňat a 82 koček/koťat jsme našli domov! 

V roce 2022 se v naší péči narodila 3 štěňata, když jsme přijali již březí fenku.


Smutnou součástí statistiky je, že 9 zvířátek v naší péči zemřelo (1 kočka, 6 koťat a 2 psi) 
a 3 musela být kvůli zdravotnímu stavu uspána. Na žádné z nich nikdy nezapomeneme.


Victory se k nám dostala krátce po 
začátku války na Ukrajině, z Dnipra. 
Nejprve putovala do Polska a odtamtud 
k nám. Měla za sebou velmi náročnou 
cestu a byla ve velmi špatném stavu. Ze 
začátku jsme měli opravdu strach, že ji 
budeme muset nechat uspat. Když k 
nám dorazila, nechtěla ani jíst ani pít, 
byla apatická. Ale Victory se nedala. 
Strávila několik dní na veterině na 
kapačkách, zabojovala a dostala se z 
toho! 



 

Oko Victory bylo v natolik špatném 
stavu, že když už byla dostatečně silná 
na to, aby mohla podstoupit operaci, 
nechali jsme ho odstranit. Victory se po 
zákroku ohromně ulevilo. 

 

Koncem roku 2022 došlo k tomu, v co 
jsme se ani neodvažovali doufat. 
Victory našla nový domov! A my jsme 
moc rádi, že její příběh má opravdu 
zázračně šťastný konec. Victory se 
statečně poprala s každou nepřízní 
osudu a teď si užívá lásku a pozornost 
své nové rodiny. 



Hospodaření 

Celkové náklady na výrobky a služby v roce 2022 činily 1 819 763 Kč. Co se týká 
příjmů, jsme odkázáni výhradně na štědrost veřejnosti. Celková výše darů, včetně 
adopčních příspěvků, činila 1 934 275 Kč. 

Pokud mezi sebou porovnáme celkové sumy příjmů a výdajů, je výsledek hospodaření 
za rok 2022 114 511 Kč.

Jacqueline Anne Beart, předsedkyně spolku, hradí ze svých soukromých peněz účty za 
elektřinu a vodu a náklady na auto, jako je pojištění a údržba. Nemáme žádné 
zaměstnance, všichni pracují a pomáhají na dobrovolnické bázi. 

Z transparentního účtu jsme hradili náklady na benzín při převozech zvířat na veterinu, do 
dočasných péčí apod. Také jsme z transparentního účtu hradili svoz popelnic, které bylo 
potřeba zajistit navíc, protože původní dvě, které poskytla vedoucí azylu, již nestačily. 
Dále jsme hradili z transparentního účtu vývoz žumpy. 




Naši podporovatelé 

Naše činnost je zcela závislá na podpoře veřejnosti. Moc si vážíme pomoci jednotlivých 
dárců, kteří pravidelně a nebo nárazově podporují naši činnost, a také firem a nadačních 
fondů, díky které můžeme realizovat naše poslání, tedy pomáhat zvířatům v nouzi. Z 
celého srdce všem děkujeme!


Zde jsou loga firem, které nás podpořily, ať už finančně, materiálně nebo poskytnutím 
služeb:






Děkujeme za pomoc které se nám dostalo díky projektům Psí přání, Kočičí přání a 
Click and Feed.  

Jedna z várek krmiva od dárců, kteří přispěli 
našim svěřencům prostřednictvím projektu 
Kočičí přání. 

 

Pejsek Bubu hrdě převzal krmení do mističky, 
nakoupené za peníze vybrané v rámci 
projektu Psí přání.  

 

Krmivo, které naši svěřenci obdrželi díky 
projektu Click and Feed. 



Děkujeme Adéle ze salonu Megi, která pro nás zdarma zajistila péči pro ty z našich 
svěřenců, kteří to potřebovali. Odvedla úžasnou práci a ještě nám dala pro naše chlupáče

materiální dary.




Děkujeme Daně Pučálkové a společnosti Pučálka s.r.o. za podporu a množství darů 
pro naše svěřence - za krmivo, dary do aukcí a také vánoční dárky pro pejsky, které 
máme v péči dlouhodobě, protože pro ně není snadné najít domov. Děkujeme za její 
zájem, přátelství a soucit se zvířaty.






Poděkování 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem podporovatelům, sponzorům a dobrovolníkům. 
Jsme vděčni za pomoc všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na pomoci zvířatům v 
nouzi. 


Moc děkujeme všem pravidelným dárcům, na jejichž příspěvek se každý měsíc můžeme 
spolehnout. 


Zvláštní poděkování patří i v roce 2022 Honzovi, našemu údržbáři, a jeho mamince. 
Pomáhali nám ve všem, co bylo potřeba, a našim svěřencům věnovali lásku a pozornost, 
pomáhali nám je socializovat a mohli jsme se na ně kdykoliv spolehnout. Honza nám 
pomáhal se všemi potřebnými opravami, mimojiné výrazně vylepšil a zabezpečil kotce pro 
psy, postavil novou část plotu a nainstaloval osvětlení, které nám výrazně zjednodušuje 
večerní krmení. Všechny tyto opravy sám organizoval a využíval buď starý materiál, který 
byl v naší stodole, což bylo velmi zodpovědné ekologicky šetrné, a nebo sám pořizoval a 
platil nový materiál, pokud byl nutně potřeba.


Velice si vážíme vaší podpory. Bez vás všech bychom nikdy nemohli dělat to, co děláme!


 Na fotografiích jsou Honza a jeho maminka.



