
ROK 2020
Jak asi víte, začínali jsme kdysi na řepkovém poli, zde je vidět z dronu naše 
kroky:

Farma se rozprostírá na cca 2,5 ha a snažíme se tu udělat více částí, některé 
jsou jen pro zvířátka a některé i pro lidi.

Tento rok jsme pečovali o cca 90 zachráněných zvířat, rozjely jsme zážitkové 
pobyty, které se staly nejen dalším finančním přínosem na provoz azylu, ale 
také dělal osvětu. Lidé je často dávaly jako dárky k Vánocům nebo 
narozeninám.



Druhý rok u nás byli na týden mentálně postižení klienty z Apropo Jičín. Spí v 
chatkách nebo jurtě, vaříme pro ně po celou dobu vegansky a nemůžou si to 
vynachválit, za to nám na oplátku pomáhají s kydáním a uklízením kolem zvířat 
a s budováním ohrad a přístřešků. Je to obohacení na obou stranách, máme je 
moc rádi a je to vždycky velká zábava. Děláme pro ně i večerní zábavy jako fire 
show, nebo koncerty či promítání.



Tenhle rok umřela kačenka Šmajda, náš miláček brojlerek Alešek, taky 
brojlerová krůtička Malenka, slepička Boženka, ovečka Bublina



Tento rok jsme zachránili starého Kozla s obřími rohy Sandokana, který však po 
půl roce u nás zemřel. Kočičku Terezku, nalezenou u silnice se zlomenou pánví 
a spousty nádory, byla po náročné operaci, ale po 14 dnech musela být uspána. 
zachránili jsme maličké jehňátko Elišku a chvíli po ní maličkého beránka Bertíka, 
o kterého jsme bojovali 17 dní, ale jaké zázrakem to dokázal (měl rozběhlý 
tetanus), zachránili jsme starého beránka Pěťulku, zachránili jsme 16 slepiček z 
velkochovu, zachránili jsme 2 maličké srnky, bohužel ve 3 měsících zemřely. 
Zachránili jsme také dvě malá selátka z velkochovu Emičku a Elvíru (té dali 



jméno zaměstnanci firmy Econea, když tu byli zrovna na teambuildingu). 
Zachránili jsme také jehňátko Micíčka, Prasátko Flíček a oslík Karlos odešli do 
nedalekého azylu, kde jim je mnohem lépe.

Vznikl nový merch s tričkama, mikinama a vakama s motivem oslíka Karlose, 
každý měsíc byly 1-2 brigádní  víkendy a 1-2 návštěvní dny, ostatní víkendy byly 
teambuildingy nebo eventy. Začali jsme s Niki vyrábět plecháčky s motivy 
našich zvířátek a citáty a také jsme před Vánoci vydali knížku Naděje. Lidi jsme 
seznámili s virtuální adopcí a jak tak nejlépe podpořit naše zvířátka. 





Pro přespání lidé využívají chatičky, kterých jsme kdysi koupili 12 a jejich pomoc 
je nevyčíslitelná. Lidé k nám mohou jezdit v letních měsících i na dlouhé 
brigády, protože tu má každý své zázemí a jurta slouží jako obývák a buňky jako 
kuchyň a koupelna. Tento rok se stavělo velké týpí a vzadu na pastvě se začala 
rekonstruovat buňka pod nově udělanou střechou střechou. Udělalo se více 
ohrad, aby jsme měli pastviny na převádění a tráva stíhala dorůstat. Zvětšil se 
přístřešek pro zvířata a dodělal se Mordor (dvoupatrová stavba, kde je nahoře 
ubytování a dole spí prasátka) .





Rok 2020

Kočka 14x 
Kráva 2x 
Koza 18x 
Volek 1x 



Slepice 17x 
Kachna 5x
Kohout 4x 
Pes 1x 
Ovce 14x 
Prase 5x 
Krůty 7x 

Na veškeré finance a čísla a hospodaření je odkaz zde, stačí zadat Farma 
Naděje z.s. ICO 03901378 na webu justice.cz


