Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat
Výroční členská schůze

Datum konání: 25. 10. 2014
Místo konání: Restaurace Prima DKMO, ul. 28. října 124, Moravská Ostrava
Účast:

dle prezenční listiny (26 členů)

Program:

I. Zahájení
II. Jmenování mandátní komise
III. Zpráva o stavu členstva
IV. Zpráva o hospodaření
V. Revizní zpráva
VI. Zpráva o činnosti
VII. Informace o plánovaných nových aktivitách
VIII. Hlasování
IX. Diskuze
X. Usnesení
XI. Závěr

I.
Zahájení
Výroční schůzi MSSOZ zahájil MVDr. Jan Nytra, který uvítal všechny přítomné a omluvil
účast Ing. Lenky Jaškové a Ing. Markéty Vlčkové.
Přítomné seznámil se členy výboru a oznámil navržení následujících změn ve složení
výboru:
- odstoupení Mgr. Kateřiny Urbanové z výboru
- odstoupení místopředsedkyně Mgr. Leny Šašinkové
- navržení nové místopředsedkyně – Ing. Helena Kohutová
- prohlášení paní Daniely Synkové a paní Jaroslavy Šimonové za čestné členky výboru
Současné složení výboru:
Mgr. Barbora Tocauerová - předsedkyně
Mgr. Lena Šašinková – místopředsedkyně
MVDr. Jan Nytra
Mgr. Kateřina Urbanová
Ing. Lenka Jašková
Ing. Markéta Vlčková
Ing. Helena Kohutová
Dana Poláková
Jaroslava Šimonová
Dále upozornil na klíčový bod této členské schůze, kterým je přijetí nových stanov. Vzhledem
k nové úpravě soukromého práva je nutné znění stanov upravit v souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Členové byli se zněním stanov následně seznámeni.
II.
Jmenování mandátní komise
Mandátní komise byla jmenována ve složení:
Předseda mandátní komise: Jaroslava Šimonová

Členové: Mgr. Lena Šašinková, Mgr. Kateřina Urbanová
III.
Zpráva o stavu členstva
O stavu členstva informovala zúčastněné Mgr. Kateřina Urbanová. Ke 30.9.2014 bylo
evidováno celkem 223 členů. 35 členů stále nemá zaplacený členský příspěvek (ČP). Jsou
mezi nimi jak nově přihlášení členové, kteří to ještě nestihli, tak i dříve přihlášení
členové. Všichni byli obesláni s tím, že nás mají informovat, zda členský příspěvek plánují
zaplatit anebo si přejí být ze Spolku vyškrtnuti.
Zároveň byli informováni, že dokud nedojde k zaplacení vstupního ČP neobdrží registrovaný
člen členskou kartu. Pokud evidujeme nezaplacený ČP 3 roky po sobě, daného člena
nejdříve kontaktujeme, aby měl možnost zaplatit a pokud tak neučiní, je automaticky
vyškrtnut z databáze. Z tohoto důvodů bylo z evidence vyřazeno 18 členů.
IV.
Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření MSSOZ za rok 2013, za rok 2014 (1.-3.Q) a aktuální stav finančních
prostředků k 30. 9. 2014 přednesla Mgr. Kateřina Urbanová na základě vypracovaných
podkladů Ing. Lenky Jaškové, která má v současné době na starosti finance.
Členům byl připomenut nový bank.účet u Fio banky: 2100486924 / 2010.


Zpráva o hospodaření 2013

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2013:
 pokladní hotovost
6.499,00Kč
 bankovní účet
111.439,54Kč
CELKEM
117.938,54Kč
Celkové příjmy: 403.640,84Kč
Celkové výdaje: 328.334,10Kč


Zpráva o hospodaření I.-III. čtvrtletí 2014

Rozpis příjmů za I. – III. čtvrtletí roku 2013:
 členské příspěvky
9.400,00Kč
 dary
172.128,00Kč
 adopční poplatky
7.600,00Kč
 kalendář 2014 – prodej
2.640,00Kč
 prodejní akce
32.023,00Kč
 vratka za výkup psa
1.000,00Kč
CELKEM
224.791,00Kč
Rozpis výdajů za I.-III. čtvrtletí roku 2014:
 provozní náklady
14.670,00Kč
 bankovní poplatky
525,00Kč
 webhosting
2.000,00Kč
 pomoc zvířatům
44.927,74Kč
 Veterinární výdaje
238.015,80Kč
CELKEM
300.138,50Kč
Stav finančních prostředků k 30. 9. 2014:

 pokladní hotovost
 bankovní účet
CELKEM

1.559,00Kč
41.032,00Kč
42.591,00Kč

Oproti loňskému roku se díky rozšiřující se činnosti Spolku stouply výdaje přibližně o
100.000Kč, nejvíce je tento nárůst viditelný u veterinárních výloh (kastrace, očkování,
odblešení, léky a jiné veterinární úkony), které činily v loňském roce 151.098,00Kč a
v letošním období se jedná o částku 238.015,80Kč. Vzhledem k rostoucím výdajům bylo
potřebné vyvinout činnost k získání větších příjmů. Z toho důvodu rozšířil MSSOZ svou
činnost i na prodej předmětů. Největší příjmové položky MSSOZ tedy tvoří poskytnuté dary a
příjmy z prodejních akcí.
V.
Revizní zpráva
Při hospodaření s penězi v roce 2013 a první polovině 2014 nebylo zjištěno žádné
pochybení.
VI.

Zpráva o činnosti

S činností MSSOZ v období říjen 2013 - říjen 2014 byli členové blíže obeznámeni Ing.
Helenou Kohutovou, která přítomné členy seznámila s řešenými kauzami, kterými se
MSSOZ zabýval nebo je stále řeší. Současně upozornila na to, že řešených případů bylo
mnohem více, než uvádí v připravené prezentaci.
KAUZY
Vřesná u Nového Jičína - rodina mentálně zaostalých manželů a jejich třech dětí, kteří žijí
na statku a vlastní zhruba 25!!! Psů. Podařilo se od nich odvést štěňata společně s několika
fenami. Tuto kauzu převzala organizace Pomoc psům Novojičínsko. Kauza není dořešena.
Kauza bezdomovců u obchodního centra Avion Ostrava - v této kauze se jedná o devět
velkých psů přivázaných řetězy např. u nákupních vozíků. Zvířata jsou bez přístřeší, pohybu,
přístupu stálého krmiva a vody. Snažíme se jim tam alespoň nepravidelně vozit nějaké
krmivo. Podařilo se nám všem devíti psům sehnat a přivést boudy.
Kauza je i přes veškerou snahu nedořešena. Vše je stále dokola – bezdomovci si psy
adoptují z Třebovického útulku. Za zimu 2013 se nám podařilo odvést 4 psy, 9 jich tam
zůstalo. Na jaře 2014 jim zmizela fena, ale pořídili si z útulku opět další. Následně jsme od
nich odvezli Dustyho – diagnóza: těžká DKK obou kyčlí ve 2 letech, zbývá tam 7 psů.
Kastrujeme jim kočky.
Kontrola bezdomovců u OC Karolína - v listopadu 2013 jsme kontrolovali bezdomoveckou
kolonii za Karolínou. Při kontrole stanoviště, kde bydlí paní Maruška jsme zjistili, že nikde
nikdo není a kolem dokola je místo zabezpečené policejní páskou. Na místě došlo k požáru.
Ze spáleniště se podařilo odvést 4 kočičky, které jsou již v nových domovech. Dozvěděli
jsme se, že paní Maruška leží ve FN Ostrava a 4 pejsci – Adélka, Jonatán, Argo a dědoušek
Dusty, byli odvezeni PČR do útulku. Dusty muel být utracen, ale Jonatán a Adélka mají nový
domov, Argo nevíme.
Maruška nyní bydlí o kousek dál v lese za Karolínou, vzala si z útulku dalšího velkého psa.
Opět nás tedy čekala kastrace a nově dovézt boudu.

Kousek dál v lese za Maruškou bydlí pán Bandi vlastnící fenu NO, která v zimě vrhla 9
štěňat. Pět z nich rozdal, 3 jsme vykoupili a 1 fenu si nechal. Tu máme v plánu také
vykastrovat – zatím se brání, chce po ní štěně.
Dalším pejsek je březí fena NO – Rita. Musela podstoupit císařský řez, jinam by uhynula. 2
štěňata uhynula, devíti se podařilo najít nový domov. Fena byla vrácena majiteli.
Situaci stále monitorujeme.
Pomoc Československému kastračnímu programu - ČS kastrační program – organizace
navštěvující především romské osady, zajišťují kontrolu, odebírání, veterinární ošetření a
kastrace psů a koček v těchto končinách. Nejotřesnější případy.
- Pod křídla MSSOZ vzati 4 psi – Falco, Bak, Baťko a Astrid – demodexoví kožní pacienti,
umístění do Nadace MVDr. Nytry. Velmi špatný psychický i fyzický stav – nákladná léčba.
Dnes již mají všichni nové domovy.
Kontrola bezdomoveckých osad - 19. září 2014 proběhla kontrola bezdomoveckých osad
mezi Ostravou a Karvinou, o kterých víme a které navštěvujeme. Cílem bylo rozdat spoustu
granulí, konzerv, piškotků, zároveň všechny pejsky zkontrolovat, případně odčervit.
Mimo jiné musel být od bezdomovců u Komenského sadů v Ostravě odvezen Šaryk – velice
zanedbaný. Pokročilý zánět ucha, atrofované svalstvo, dredy, zlomená psychika. Podstoupil
nákladnou léčbu, nyní již v novém domově.
Dalším odvezeným pejskem byla fenečka Cora – mix NO, odvezena za 5 minut 12 se
zánětem dělohy, fenku se podařilo zachránit, nyní hledá nový domov.
Dále bylo zjištěno, že je nutné vyřešit a případně odvést dalších několik psů a vykastrovat
cca 10 koček.

Nejsilnější případy, které byly řešeny aneb co se nám povedlo :
Crosby - pejsek opuštěný na zahradě ve Stonavě. Byl odvezen, dnes v novém domově.
Společně s Crosbym bylo nutné odvést pryč i další dva malé pejsky. Fenečka putovala do
organizace Mazlíci v nouzi, druhý pejsek musel být bohužel po konzultaci s paní veterinářkou
utracen.
Bela – v Ostravě – Michálkovicích objevena v otřesných podmínkách fena se 7 štěňaty.
Fenečku se podařilo za pomoci piškotek přesvědčit, že jí ani štěňatům neublížíme a pustila
nás blíž k sobě. Fena se bez pomoci daleko nedostane, jelikož je přivázána k oknu.
Společně se štěňaty odvezena k MVDr. Nytrovi, dnes již mají všichni nové domovy.
Pepinka – tato psí „kostřička“ byla v únoru vyhozena na ulici. Vyhublé, vyděšené štěně,
které plnou misku nevidělo hodně dlouho. Dnes již má nový domov v Pardubicích 
Maruška ze Slovenska- další psí kostřička, která byla nalezena v příkopu na Slovensku,
kde ve sněhu ležela několik dní. Podchlazená, podvyživená, zbídačelá. V Opavě prodělala
náročnou léčbu, dneska řádí vesele v Brně u jedné moc fajn rodiny 

Dvě feny z Hlučína – u romských občanů nalezeny dvě feny v otřesných podmínkách
(jedna z nich měla kolem krku provázek uvázaný tak těsně, že se pod něj ani nůžky nevlezly,
abychom jej mohli přestřihnout). Obě odvezeny, Betty se zánětem dělohy – obě mají nový
domov 
Šmoulíci – sourozenci, mix pudla, v obci za Opavou. Někdo je jako štěňata vyhodil a lidé je
uvázali k chatrným boudičkám na řetěz. Žili ve špíně, zimě, živili se pouze zbytky jídel. Byli
hladoví, neskutečně zanedbaní. Dneska mají oba nový domov.
Nara - NO, 2 roky, strážní služba koksovna Šverma – nádherná fena původně z
třebovického útulku, v kotci chřadla, byla podvyživená, měla kožní plíseň, srůsty na páteři.
Psychicky zlomená. Postarala se o ní organizace Rafael Ops, nyní hledá nový domov.
Za velký úspěch považujeme spolupráci s bezdomovci v Míšou a Milanem z kauzy Horní
Suchá. Po přestěhování se do jiného místa se dali velmi do kupy. Dnes mají z 30ti členné
smečky 5 vykastrovaných malých psů a 2 velké, veterinárně ošetřujeme, pomáháme s
krmením….když zjistí, že se v okolí ubližuje zvířatům, nebo najdou toulavého psíka – volají.
Našim spolkem prošlo za uplynulé období mnoho dalších pejsků, kteří byli biti, uvazováni na
řetězy, ke stromům či zavíráni v malých prostorech bez dostatku pohybu a přísunu pitné
vody a krmiva. Zlomené a flustrované duše, velice zanedbané zvířata. Jednalo se např. o
Bibi a její štěňata, Justina, RTW Nelly, výmarského ohaře Maxe a mnoho dalších. Plus
případy psů, kteří dlouhá léta živořili v útulcích a nebo se tam několikrát vrátili či štěňata
z útulků – např. Rocky nebo Lucky z Jablunkova. Dostali se k nám i psi s PP - Tibetský teriér
Norbu, maltézská fenečka Esterka, hluchá Bee – americký buldog, 11letá bulteriérka Ariel
nebo dva naháči. Bohužel ani tento rok nebyli výjimkou vyhozená štěňata nebo březí feny,
nebo feny se štěňaty – v lesích, ve městech, do popelnic…nebo vyhozeni psí senioři, slepí
pejsci. Nejsilnějšími případy byli Artušek z Rudné, Aida se štěňaty z Třešťanovic, Pupíček
s Pupinkou z popelnic ve Frýdku-Místku atd.

Vzpomínáme:
Fena Rexi u bezdomovců ve staré Orlové na zrušeném nádraží - odvezli jsme fenku, hned druhý
den šla na kastraci, při které jí byl zjištěn těžký zánět dělohy. Bez pomoci by fena zemřela.
Podařilo se jí najít nový domov v Brně,kde po pár měsících zemřela na osteosarkom.
Stařičký Ferda – příběh se smutným koncem – Ferda, 16letý pejsek, který byl silně
zablešený, nemocný, trpěl dermatitidou a měl vodu na plicích. Sotva chodil. Po prohlédnutí
veterinářem musel být Ferda utracen.
Alešek – kauza Horní Suchá – tento maličký psíček putoval až do Prahy, kde jej měla
bláznivá paní, která se na první pohled jevila velmi hezky. Dala mu krásný domov, lásku,
posílala fotky. Po pár měsících jsmeAleška našli v útulku v Troji. Přivezli jsme ho s těžkým
zápalem plic a psychickými problémy. Svůj boj o život nakonec prohrál.
Cherry – nejčerstvější případ, který nás velmi silně zasáhl, protože Cherry zemřela
v pouhých 9měsících. Byla nalezena v kůlně u cikánů uvázanou na laně, které měla kolem
krku tak těsně, že byl problém ho ustřihnout a také se jí stalo osudným. Jak lano pořád
žvýkala a polykala vlákna, ucpalo ji střeva, která postupně uhnívala a došlo k zauzlení.

DALŠÍ ČINNOST MSSOZ


Podněty a trestní oznámení:

konec roku 2013 – říjen 2014: 7 podnětů na KVS, 2 trestní oznámení (většina kauz dopadla
dle KVS v pořádku)


Kalendář pro rok 2014:

- Kampaň probíhala na webových stránkách a Facebooku, kde nám lidé zasílali své
fotografie a příběhy o svých adoptivních mazlíčcích. Vše se následně zpracovalo do dvou
kalendářů: - Můj pejsek a já (pro děti)
- Na lásce závislí (pro dospělé)


Fauna trhy

MSSOZ se pravidelně každý měsíc účastní Fauna trhů v Ostravě, kde prezentuje činnost
spolku, nabízí zvířata k adopci a dohlíží na stav zvířat a podmínky prodeje prodejců, kteří se
této akce účastní.
Současně se podařilo vytvořit skupinu dobrovolníků, kteří kontrolují pejsky v jejich nových
domovech.


Co se nám povedlo 
- čipujeme všechny pejsky v naší péči
- adopční poplatek 500,-Kč
- téměř 100% kastrace našich svěřenců

- v září 2014 bylo podáno oznámení o konání veřejné sbírky na Krajský úřad, kterým jsme
žádali o zřízení pokladniček a dárcovských textových zpráv. Věc je stále v řešení.
- jak již bylo uvedeno výše, MSSOZ rozšířil svou činnost na prodej dárkových předmětů –
trička, placky, magnetky, bižuterie, pelíšky, vodítka a další věci. Dále chceme rozšířit
sortiment o dárkové poukazy, kdy budou mít lidé možnost přímo pomoci zakoupením
dárkového poukazu na konkrétní věc (např. dárkový poukaz na očkování 1 psa, kastraci
psa/kočky, …)
- MSSOZ se 19.9.2014 účastnil celosvětové osvětové akce Den pro štěně. Jedná se o
kampaň proti množírnám, která proběhla současně v několika městech v ČR, ale i jinde ve
světe. Akce měla pomoci lidem ve výběru štěněte, čeho se vyvarovat, cílem bylo informovat
veřejnost, ale i jiné subjekty o hrůzách páchaných množiteli.
- účast na Ekopoui Ostrava, říjen 2013
- účast na benefiční akci Advent plný andělů, listopad 2013 – charitativní vánoční trh ve
vítkovickém Gongu
- hodinová přednáška na 13. 4. 2014 - přenáška na veletrhu Biostyl/Ecoworld
- veletrh cestovního ruchu v OV – 13.3. 2013
- Den Země 21.4. 2013 v Opavě
MSSOZ A MÉDIA
- Pondělí 9.12. – den s novinářem Tomášem z Deníku – novinová reportáž - bezdomovci
- 3x za měsíc nám vychází psí článek v regionálním Deníku

- články o činnosti Spolku v Ekolistech, Ostravském Journalu, časopis pro romské děti
Kereka

VII.
Informace o plánovaných nových aktivitách
O plánovaných nových aktivitách a projektech informovala Mgr. Barbora Tocauerová.
Předsedkyně Spolku uvedla, že nápadů a plánů nových aktivit by bylo mnohem více, ale
vzhledem k malému množství aktivních členů a omezených finančních prostředků to není
možné.
MVDr. Jan Nytra k tomu dodal, že činnost spolku (a s tím spojené výdaje) jsou oproti
minulým létům obrovské, MSSOZ se díky tomu posunul na úplně jinou úroveň pomoci. Vše
stojí soustu peněz a sil a je to možné jen díky aktivním členům, kteří vše činí ve svém
volném čase.
Z toho důvodu se následující činnost MSSOZ bude zaměřovat na získávání většího obnosu
financí a propagaci spolku, která doufáme, že přinese jak nové aktivní členy, tak finance.






VIII.

DMS – pokud bude projekt schválen, od 1.1.2015 by měly být spuštěny dárcovské
zprávy
Pokladničky
Dárkové poukazy
Kalendář pro rok 2015 – Navždy spolu
Pravidelné benefiční koncerty
Účast na festivalu Colours of Ostrava
Hlasování

1. Zvolení nového místopředsedy
Pro navrhovanou Ing. Helenu Kohutovou jako novou místopředsedkyni MSSOZ hlasovali
souhlasně všichni přítomní, nikdo nebyl proti.
2 Stanovy
Pro nové znění stanov hlasovali souhlasně všichni přítomní členové, nikdo nebyl proti.
IX.
Diskuze
Diskuse probíhala k jednotlivým řešeným případům prezentovaným v rámci zprávy o činnosti
a dále také při představování nových plánovaných aktivit. Na samostatnou diskusi bohužel
časový prostor nezbyl.
X.

Usnesení

Členská schůze konaná 25. 10. 2014 přijímá:
 Zprávu o činnosti MSSOZ
 Zprávu o stavu členstva
 Zprávu o hospodaření
 Revizní zprávu
Členská schůze ze dne 25. 10. 2014 se také usnesla na:
 Zvolení nového místopředsedy
 Nových stanovách
XI.
Závěr
Závěrem Mgr. Barbora Tocauerová poděkovala všem přítomným členům za účast a
připomínky k činnosti MSSOZ.

Zapsala: Lena Šašinková

