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O organizaci 
 
Běhejme a pomáhejme útulkům je projekt, který díky finančním darům od laskavých lidí mění 
životy nešťastným zvířatům po celé České republice.  
 
Za zrodem stojí Petr Sokolík, velký milovník zvířat, který přemýšlel, jak pomoci útulkům. 
K nápadu uspořádat na podporu opuštěných psů běh ho přivedl článek o tom, jak Zdeněk 
Svěrák zakládal Běh pro Paraple. 
 

Pozval proto pár svých přátel do Stromovky. Záměrem bylo zaběhnout si 5km okruh a vybrat 
od každého zúčastněného 100 Kč. Běžců se tehdy sešlo 26 a dali dohromady 4000 Kč. Z běhu 
se pak stala tradice. Lidé ho mezi sebou sdíleli, a tak se každý rok sešlo více a více zájemců. 
Poslední ročníky v Praze navštěvuje přibližně 1.500 lidí. Od roku 2017 se běhy konají v mnoha 
dalších městech (Brno, Jablonec nad Nisou, Liberec, Klášterec nad Ohří, Plzeň, Opava). 

O čem celá akce je? Jsou připravené 2 okruhy – běžecký a pěší. V prvním případě se jedná o 
pětikilometrový běh bez měření času. Neběží se o vítězství. Smyslem akce je si přijít 
proběhnout v pohodovém tempu se svými kamarády, dětmi, psy, nejsou připravené stupně 
vítězů. Po běhu následuje ukázka různých psích dovedností. Vybrané peníze se spravedlivě 
rozdělují mezi předem vybrané útulky a spolky pro opuštěné či týrané pejsky i kočičky 

Není v našich silách pomáhat útulkům ve všech městech, proto od roku 2019 začala sbrka 
DEN ZVÍŘAT. Den zvířat je název již druhého ročníku charitativní sbírky, který se koná od 1. 
září 2020 a končí 4. října 2020, kdy je Mezinárodní den všech zvířat. Jedná se o akci nejen 
pro psí a kočičí útulky, ale i pro zařízení, která pomáhají týraným koním nebo hospodářským 
zvířatům. Celý výtěžek sbírky se po skončení akce rozděluje rovným dílem mezi 
112 neziskových spolků z celé České republiky.  
 
 
 
 

 
 

http://www.facebook.com/denzvirat
mailto:vratna@abf.cz


Běhejme a pomáhejme útulkům z.s. 
 K Makůvce 603, 250 65  Líbeznice 

@ info@behproutulky.cz  

 

 eshop.behproutulky.cz, denzvirat.cz   

 www.facebook.com/Behejmeapomahejmeutulkum, www.facebook.com/denzvirat  

@behproutulky, @denzvirat  

 
 
 
Novinky v roce 2020 

 

• V tomto roce jsme připravili pro naše účastníky nová charitativní trička, tašky, jejichž 
nákupem mohli podpořit zvířecí spolky nejen na našich akcí, ale mohli je zakoupit i 
přes WEB https://eshop.behproutulky.cz/ 
 

• Byli jsme pozváni do pořadů Chcete mě, Veggie Vánoce s Benem Cristovao, radia 
Blaník, naši ambasadoři projektu David Svoboda a Ljuba Krbová o nás mluvili 
v pořadech PRIMA Mazlíček a Sama doma. 
 

• Vznikl unikátní video k projektu Den zvířat https://www.denzvirat.cz/. Sbírku podpořilo 
mnoho známých tváří, s nimiž jsme natočili krásné video.  
 

Praha 2020 

7.ročník pražské akce proběhl v neskutečně krásné atmosféře. Před 
během/procházkou nás čekalo vynikající vystoupení skupiny Sar-Dog.Cz. Pod 
startovní bránu se s námi postavil sportovec, kamarád a milovník psů David Svoboda 
a odpočítání si vzal na starost Honza Musil. Oba jsou i tvářemi naší akce. A teď to 
hlavní vybrali jsme celkově 90.860 Kč.  
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Opava 2020 

Moc rádi jsme přijeli již počtvrté do Opavy, abychom podpořili Moravskoslezský 
spolek na ochranu zvířat:). Za krásného počasí jsme sešli v Lidových sadech, kde 
jsme shlédli vystoupení Aerial Cabaretu a pak společně vyběhli, vyšli pomoct 
zvířatům bez domova. Vybrali jsme částku 16.590 Kč a velmi za ní děkujeme.  

Jedná se o sbírku, která se koná od 1. září a končí 4. října, kdy je Mezinárodní den                         
všech zvířat. Jedná se o akci nejen pro psí a kočičí útulky, ale i pro zařízení, která 
pomáhají týraným koním nebo hospodářským zvířatům. Celý výtěžek sbírky byl po 
skončení akce rozdělen rovným dílem mezi 112 neziskových spolků z celé České 
republiky. V prvním ročníku se vybralo 428 689 Kč, které se rozdělily mezi 60 spolků. 
Druhý ročník sbírky byl podpořena videem, ve kterém vystupují ambasadoři projektu 
Ivan Trojan, Ben Cristovao, Patricie Pagáčová, Alice Bendová, David Svoboda, Eva 
Samková, David Kraus, Jan Musil, Ljuba Krbová a Ondřej Neff. 

 

 

 
 

Brno 2020 

Tato událost byla asi nejtěžší ze všech, které jsme dělali. Vždy se jedním okem 
díváme na předpověď počasí, to je už normální. Teď jsme museli čekat, jaká 
opatření budou díky Covidu platit. Nakonec vše dopadlo úžasně, počasí se k nám 
přiklonilo a vykouklo i sluníčko. V parku Lužánky se sešlo opravdu hodně lidí a 
pejsků a atmosféra i právě díky opatření byla za mne nejlepší, kterou jsme v Brně za 
4 roky zažili. Do parku si našli cestu i koně, co dělají 
Hiporehabilitaci. Vybrali jsme částku 50.500 Kč a každý z pěti útulků dostane částku 
10.100 Kč. Nádhera 
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DEN ZVÍŘAT 2020 

Jedná se o sbírku, která se koná od 1. září a končí 4. října, kdy je Mezinárodní den                         
všech zvířat. Jedná se o akci nejen pro psí a kočičí útulky, ale i pro zařízení, která 
pomáhají týraným koním nebo hospodářským zvířatům. Celý výtěžek sbírky byl po 
skončení akce rozdělen rovným dílem mezi 112 neziskových spolků z celé České 
republiky. V prvním ročníku se vybralo 428 689 Kč, které se rozdělily mezi 60 spolků. 
Druhý ročník sbírky byl podpořena videem, ve kterém vystupují ambasadoři projektu 
Ivan Trojan, Ben Cristovao, Patricie Pagáčová, Alice Bendová, David Svoboda, Eva 
Samková, David Kraus, Jan Musil, Ljuba Krbová a Ondřej Neff. 
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Celkově se vybralo a rozdělilo mezi 112 spolků 1 177 199 Kč.  
Více o sbírce na dnezvirat.cz 
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Průběžné vyúčtování za období (1.1.2020 - 31.12.2020):      

    

    příjem výdaj 

příjmy od přispěvatelů na zvl. bank. účtu   1 420 277,78   

příjmy pokladničkami   146 550,00   

hrubý výtěžek sbírky IV. období   1 566 827,78   

převod hrubý výtěžek I. - III. období   1 916 526,66   

celkem hrubý výtěžek sbírky I. - IV. obd.   3 483 354,44   

náklady spojené s konáním sbírky IV. období     73 064,29 

náklady spojené s konáním sbírky I. - III obd.     32 881,45 

náklady spojené s konáním sbírky I. - IV. období     105 945,74 

čistý výtěžek sbírky I. - IV. období     3 377 408,70 

použito ke stanovenému účelu sbírky IV. období     1 505 332,00 

použito ke stanovenému účelu sbírky I. - III. období     1 709 408,00 

celkem použito ke stanovenému účelu sbírky I. - IV. obd.     3 214 740,00 

zůstatek čistého výtěžku sbírky     162 668,70 

 
 
 
 

 
Plány do roku 2021 
 

• Pokračovat v charitativní edici, která by pomáhala nezávisle na sportovní akci  
 

• Pokračovat v akci Den zvířat a pomoct více spolkům z celé republiky 
 

• Zúčastňovat se akcí, pokud Covid dovolí.  
 
 
 
Závěr  
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří na naše akce chodí a vybrali si naší 
organizaci, přes kterou pomáhají týraným a opuštěným zvířatům.  
 
Od roku 2014 pomáháme útulkům, které pečlivě vybíráme. Nemůžeme pomoci 
každému zvířeti v nouzi, ale uděláme vše, co jen bude v našich silách, aby naše pomoc 
byla větší a pomohli spolkům i v jiných městech, kam s akcí nejezdíme. Chceme, 
abyste na naše akce chodili nejen s příspěvkem pro zvířata, ale i pobavit se a seznámit 
se známými osobnostmi, kterým také není lhostejný osud opuštěných zvířat. Doufáme, 
že následující rok bude kvůli Covidu už lepší. Hlavně si přejeme, aby všichni byli 
zdraví. Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na vás v dalších letech našeho 
působení. 
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