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Úvodem 

  

2021 je rok oficiálního zahájení fungování spolku Farma Kapsa, z.s. - pomáháme zvířátkům 

v nouzi. Prozatím se jednalo pouze o jeden jediný měsíc – PROSINEC, ale i přesto si myslíme, 

že byl velmi úspěšný a rádi vzpomeneme, i co se vše událo během celého roku. 

 

  

Naše rodinná Farma Kapsa pomáhá zvířátkům v nouzi. Zvířátkům nabízíme vodu, jídlo, 

nocleh, příjemný pelech, odbornou péči, výběh a pohlazení :-) Na stálo, či dočasně, než zvířátku 

najdeme nového majitele. U nás na farmě má každé zvířátko jistotu života, a že nepřijde na 

pekáč. V současné době je u nás cca 72 zvířátek různých druhů. Snažíme se, aby u nás zvířátka 

byla šťastná a žila dlouhý, spokojený život. 
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Finanční zpráva 

Příjmy celkem: 

+ 35.199Kč 

 

 

Hlavní činnost (dary, aukce, sbírky) 

dary z aukce Kamínky nejen pro ZOO + 23.742Kč 

dary na účet + 11.450Kč 

 

Hospodářská činnost (e-shop, bazar, prodej) - zatím bez výdělku 

 

Výdaje celkem: 

- 26.120,60Kč 

 

 

Hlavní činnost (krmivo, podestýlka, veterinární péče, údržba a budování zázemí pro 

zvířata) 

krmení, podestýlka, vitamíny a ostatní potřeby pro zvířátka - 18.457,60Kč 

veterinární péče - 5.180Kč 

údržba a budování – 179Kč 

administrační potřeby - 2.304Kč 

 

Hospodářská činnost (produkty k prodeji, odesílání balíků) - zatím bez nákladů 

 

Zbývá celkem: 

+ 9.078,40Kč 

 

 



Přehled o přesunu zvířat v roce 2021 

Adopce 2021 - celkem 10 zvířat 

- prasátko Píďa, morče Charlotte, kočky Simply, Ziky, Evžev, Bezděk, ovce Andrejka, agama 

Sněženka, vodní želva Maruška a Mikienka 

Umístění zvířat 2021 - celkem 11 zvířat 

- morče Charlotte, 10 indických běžců 

Poděkování 

Rádi bychom poděkovali organizátorům aukce na facebooku Kamínky nejen pro ZOO, díky 

kterým jsme poznali mnoho dobrých lidí a utržili hlavní příjem prosince 2021. Velice nám to 

pomohlo k startu naší práce a elánu budovat a rozšiřovat naši činnost. 

Chceme také poděkovat všem, kdo malovali v aukci kamínky a těm, kdo je vyhráli a nám 

poslali peníze. 

Poděkování patří také pánům veterinářům a všem, kdo nás podporují a pomáhají. 

Závěrem 

Rádi bychom v novém roce 2022 rozšířili svou činnost o další druhy zachráněných zvířat a 

to exoty. Vynasnažíme se získat dostatek financí na rozšíření výběhu pro adoptované 

králíčky a morčata, který máme v plánu letos postavit. Nechtěných králíčků a morčat je velmi 

mnoho a rádi bychom jich do našeho azylu přijali mnohem více, než v současnosti máme. 

Velmi často nám volají lidé s adopcí vodních želv i pro ně chystáme velkou vodní plochu k 

celoročnímu užívání, kam se vejde více želviček, než nyní máme. 

Chceme se také hlavně zaměřit na hospodářská zvířata. Nyní na jaře máme v plánu odebrat a 

zachránit několik vyřazených ročních slepiček z velkochovů. Po roce již nejsou slepičky, 

tak výkonné, a tak se jich v chovech zbavují, přitom se mohou dožít několik dalších let. Dle nás 

si to zaslouží za svou službu pro lidi. My jim to dopřejeme. Po roce služby konečně volnost a 

slunce a klidné stáří u nás. 
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