
Rok 2021
Jak vypadá farma z dronu:

Také se nám přes zachránce Peťulky - beránka, podařilo zbudovat solární 
panely, takže jsme částečně soběstační.



Hned v lednu jsme zachránili beránka Eliáška, který viděl všechny své kamarády 
umřít hlady a sám byl zachráněn za minutu 12. Na jaře jsme dali domov 3 
brojleřím kuřátkům a také týdennímu jehňátku Lole, kterou jsme pak ještě 
museli 3 měsíce krmit z lahve. Hned z jara jsme začali dělat brigády i návštěvy, 
protože jsme měli spousty plánů do léta.



Umřeli nám v průběhu půl roku 3 tmaví krocánci, jeden měl nemoc, druhý měl 
komplikace po operaci a třetího zakousla liška. Zůstal nám jen hnědý Browník, 
který se stal takovým trošku maskotem a provádí s námi lidi při návštěvních 
dnech.

Hned na jaře jsme také začali stavět na zahradě slaměný domek, který se 
budoval formou workshopů, pomáhali při jeho stavění všichni, včetně klientů z 
Apropa, kteří opět přijeli a týden nám pomáhali. 



Když jsme byli v květnu v Praze na Veggie Náplavce, stala se na farmě smutná 
událost, umřela nám postižená kočička Maki, kterou jsme nade vše milovali, a 
která nám moc chybí. Ve stejný den jsme však zachránili prasátko Pepinka, 
který vypadl z transportu, vezoucího na jatka či výkrm. Byl nalezen u dálnice a 
měl německou značku v uchu. Pepinek nám bohužel za půl roku zemřel na 
zánět slinivky. 



Vyšlo s námi několik reportáží v TV nebo časopisech a dozvídá se o nás více a 
více lidí. 
 V létě jsme zachránili kozla Matěje, který je snad největší miláček a nonstop je 
nám nebo návštěvám v patách.  Přes léto se maká na Mordoru (dvoupatrová 
stavba, kdy se nahoře spí a dole bydlí prasátka), vzadu na Lku, které slouží 
lidem z eventů, brigád nebo teambuildingů, upravuje se zahrada a sází se. 
některé stromky byly zvířátky znočeny, ale jiné se drží a zasadili jsme spoustu 
vysokokmenných ovocných stromů. Také jsme na podzim zachránili 4 lamy, 2 
kluky a 2 holky od pána, který už se o ně nemůže ze zdravotních důvodů starat. 
Do party ještě přibylo měsíční telátko Eywa. Chystáme se na zimu a 
zazimováváme, spousta věci se stihla dodělat a máme spousty plánů do dalšího 
roku. 





Rok 2021 - počet zvířat na konci roku

Kočka 15x 
Kráva 3x 
Koza 19x 
Volek 1x 
Slepice 26x 
Kachna 6x 
Kohout 2x 
Pes 2x 



Ovce 20x 
Lama 4x 
Prase 5x 
Brojler 4x 
Krůty 3x 

Na veškeré finance a čísla a hospodaření za rok 2021 je odkaz zde, stačí 
zadat Farma Naděje z.s. ICO 03901378 na webu justice.cz

http://justice.cz

