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Úvodní slovo
Rok 2021 se nesl především v online akcích, které
jsme připravili pro naše fanoušky a v neposlední řadě
také pro pejsky v nouzi.

Neustupující

vlna

covidu

19

zatím

nedovolila

plnohodnotně připravit živé projekty a akce, které
bychom mohli realizovat.

Díky virtuálním akcím, které v roce 2021 proběhly a
staly se velmi úspěšnými jsme ovšem pomohli více,
než jsme sami čekali a za to patří obrovský dík nejen
účastníkům akcí, ale také všem sponzorům, kteří nás
podporují a věříme, že tomu bude i v roce 2022.

Klára Hájková,
předsedkyně spolku Happy Tail, z.s.

Projekty spolku Happy Tail v
roce 2021
Happy Dog Trek

Virtuální treky tam, kde to mají účastníci rádi.
Geografická neomezenost akce přináší pro účastníky
možnost pomoci psům v nouzi zrovna tam, kde se
nachází a to bylo v určité části roku 2021 potřeba kvůli
pandemickým opatřením.

Účastníci se přihlásí na délku tratě dle svého výběru (3
km - 33 km) a vybírají si, zda poběží nebo půjdou se
svým psem. Po zaplacení částky 350 Kč - 3000 Kč dle
jejich výběru jim přichází startovní číslo na email. Jako
důkaz, že trasu skutečně ušli, posílají přes webový
formulář screen z mobilní aplikace, která dokáže
monitorovat délku trasy a čas.

Nejlepší v dané obtížnosti dostávají medaili, malý
dáreček od našich partnerů a všichni účastníci obdrží
do schránky medaili a pamlsek za odměnu.
Ten, kdo poslal výsledek z treku byl také zařazen do
soutěže o pobyty v Krkonoších nebo rakouských
Alpách a další věcné ceny.
V roce 2021 proběhlo celkem 5 kol Happy Dog Treků
(zimní, jarní, letní, podzimní a speciální Vánoční)

Web akce: www.dog-trek.cz

Online Tlapkiáda

Tlapkiádu znají naši fanoušci a podporovatelé z akce
Happy Dog Show v Praze a proto jsme se ji rozhodli v
tomto pandemickém roce přenést do online prostředí.

Principem této virtuální akce je plnění úkolů (doma, při
venčení), které zároveň prohloubí vztah pejska a pána.
Úkoly jsou speciálně připravené tak, aby je zvládl jak
mladý pes, tak i senior a bavily je.

Za odměnu mohli účastníci dostat balíček plný dobrot
a hraček pro jejich hafany. Připravena byla také bohatá
tombola, do níž věnovali ceny naši partneři, především
Akinu.

V roce 2021 proběhly celkem 2 online Tlapkiády.

Web akce: www.tlapkiada.cz

PES RACE

Virtuální závod, ve kterém jde o počet zvládnutých
kilometrů

během

jednoho

měsíce.

Účastníci

se

přihlásili online a počítali si kilometry přes jejich
oblíbené

mobilní

aplikace,

které

dokáží

měřit

kilometry a čas. V průběhu jednoho měsíce nám pak
posílali screeny z těchto aplikací a my jim vše sčítali.

Na konci měsíce jsme vyhlásili vítěze a ten obdržel
věcný dar od našich sponzorů. Každý účastník pak
obdržel do schránky medaili na památku za účast s
názvem spolku nebo útulku, kterého podpořili svojí
účastí.

Z kapacitních důvodů spolku jsme museli tento projekt
dočasně přerušit a proto jsme uspořádali PES RACE pro
měsíce: duben, květen, červen .

Web akce: www.pesrace.cz

Komu jsme pomohli v roce
2021 a v jakém rozsahu:
Zimní Happy Dog Trek:
1 tuna krmiva Sam's Field ve spolupráci s generálním
sponzorem JK Animals v celkové hodnotě 85 638 Kč a
finanční dar na rekonstrukci psích domků 40 000 Kč
pro útulek Home 4 Pets.

Jarní Happy Dog Trek
1 tuna krmiva Sam's Field ve spolupráci s generálním
sponzorem JK Animals v celkové hodnotě 59 464 Kč
pro útulek Home 4 Pets.

Letní Happy Dog Trek
800kg krmiva Sam's Field ve spolupráci s generálním
sponzorem JK Animals v celkové hodnotě 59 464 Kč
pro pejsky v dočasných péčích.

Podzimní Happy Dog Trek
1 tuna 160 kg Sam's Field ve spolupráci s generálním
sponzorem JK Animals v celkové hodnotě 83 642 Kč
pro útulek Home 4 Pets.

Vánoční Happy Dog Trek
600 kg krmiva Sam's Field v hodnotě 59 872 Kč pro
útulek Naděje pro 4 packy, z.s.

I. online Tlapkiáda
360 kg krmiva Akinu Vitality + 160 kg konzerv Akinu
Vitality a Brit v hodnotě 30 302 Kč pro útulek Tábor a
spolek Tety v akci, z.s.

II. online Tlapkiáda
300 kg krmiva a pamlsků Akinu Vitality v hodnotě
36 434,-Kč do útulku Naděje pro 4 packy, z.s.

PESRACE duben
Krmivo Sam´s Field v hodnotě 10 808 Kč pro spolek
Chrti v nouzi, z.s.

PESRACE květen
Kloubní výživa Incapet Collagen v hodnotě 11 200 Kč pro
spolek Psí senioři v nouzi, z.s.

PES RACE červen
Krmivo Akinu Vitality a pamlsky v hodnotě 9.800 Kč pro
útulek Naděje pro 4 packy, z.s.

Plány a rozvoj spolku do
budoucnosti
V roce 2022 budeme nadále pokračovat v podpoře útulků a
spolků pomocí virtuálních akcí. Dle pandemické situace se
také rozhodneme o pořádání reálné akce Happy Dog Show
(rozhodnutí by mělo padnout na jaře roku 2022).
Chceme také do budoucna dělat projekty, které budou nejen
pomáhat zvířatům v nouzi obecně, ale budou mít také
zábavně - vzdělávací charakter a na vývoji těchto akcí budeme
v následujícím roce pracovat.
Happy Dog Trek poběží nadále, ovšem trochu jinak - nebude
dle ročních období, ale k různým příležitostem daného roku.
Tlapkiádu uspořádáme dle zájmu účastníků z minulých kol a
naší vlastní časové kapacity.
PES RACE v roce 2022 zatím neplánujeme.

Výsledek hospodaření za rok
2021

