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Průvodní slovo 
Kdo jsme 
Jsme skupina mladých lidí, kteří se rozhodli v roce 2011 založit organizaci na cílenou pomoc psům v nouzi. 

Chceme pomáhat hlavně reálně a hmatatelně, proto jsme se pustili do pomoci týraným a opuštěným psům 

a několika vedlejších, leč souvisejících projektů. 

Sdružení má k 30. 12. 2013 čtyři členy, kteří jsou v organizaci od samotného začátku. Samozřejmě ke sdružení 

neoddělitelně patří i další dobrovolníci, kteří pomáhají ať už specializovaně (kontroly feedbacků, správa profilů 

na sociální síti, výroba hraček k prodeji), nebo všeobecně (poskytování dočasné péče, účetní poradenství, 

právní poradenství, kombinované například s manuální výpomocí). Všichni tito lidé taktéž tvoří neoddělitelnou 

součást Dogpointu. 

Od 31. 12. 2013 se sdružení přizpůsobilo změnám v novém občanském zákoníku vstupujícím v platnost 

od 1. 1. 2014 a transformovalo se na obecně prospěšnou společnost (nově tedy Dogpoint o. p. s.). S touto 

transformací souviselo i rozšíření našeho týmu o specialisty ve svém oboru, a to o Ing. Kristýnu Oliberiusovou, 

MVDr. Vladimíru Vepřekovou a Kristinu Foglovou, DiS. 

 

  



 

Naše činnost 
 

Síť dočasných depozit 
Letošní rok fungování organizace byl kvůli absenci pozemku ve znamení rozšiřování sítě dočasných domovů. Ač 

tedy k 1. 1. 2013 jsme již měli být na pozemku, který nám byl přidělen na základě výhry ve výběrovém řízení 

vypsaném městem Mělník, se tak bohužel nestalo a kvůli úředním obstrukcím byl tento termín neustále 

odsouván. Ve výsledku bylo vypsáno později roku 2013 nové výběrové řízení, jehož jsme se opětovně účastnili, 

a opětovně přišlo rozhodnutí o výběru naší nabídky na provozovatele útulku. Opět byl však předchozím 

provozovatelem poslán podnět na ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) a i přes rozhodnutí tohoto 

úřadu, že při výběrovém řízení nebylo pochybeno, přes podpisy veškerých smluv a posvěcení živnostenským 

úřadem a zahájením soudního řízení, stále nedošlo k zahájení provozování útulku organizací Dogpoint. 

K 31. 12. 2013 fungujeme tedy stále na bázi domácích depozit a nebylo nám doposud sděleno, kdy bychom měli 

začít plnit předmět výběrového řízení.  

Zapojení veřejnosti 
V roce 2011, kdy jsme působili v pražské Michli, jsme pro veřejnost nabízeli několik možností, jak se zapojit 

(v loňském i letošním roce jsme od těchto aktivit museli kvůli zmíněné absenci pozemku upustit). S přesunem 

na nové místo hodláme na tyto aktivity určitě znovu navázat. 

Jednalo se především o tyto aktivity: 

 Venčení psů dobrovolníky 

 Dobrovolné brigády pro veřejnost 

 Srazy bývalých svěřenců 

 Ostatní akce (workshopy, fireshow, charitativní akce) 

V uplynulém roce se tedy veřejnost mohla zapojit velmi omezeně - jednalo se především o dočasné péče, pomoc 

při pořádaných akcí, převozech zvířat z akutních případů, pomoc s propagací a prezentací organizace na psích 

akcích. 

Práce se psy 
Většinou se do útulku dostanou zvířata, která jsou nějakým způsobem psychicky nevyrovnaná, a to v mnoha 

případech jako následek jejich předchozího života. Naším cílem je poskytnout takovýmto psům dostatek 

podnětů k získávání důvěry k lidem a v pro ně nových situacích. Většina těchto psů nezná spoustu věcí 

z "běžného provozu" a tudíž je potřeba je na vše pomalu zvykat. Psi se učí spolupráci a soužití s lidmi, učí se, že 

existují hračky, učí se také zvládat domácí hygienu a mnohé další drobnosti, které pro nesocializovaného psa 

mohou být jinak stresující. Každý z našich členů nebo dobrovolníku se tímto se psy v dočasné péči zabývá. 

Specializovaný výcvik pak leží na bedrech našich členů, na Janovi Jurákovi a Janovi Trousilovi. 



 

Novinky v roce 2013 
 

 Nejvýznamnější novinkou roku 2013 byla transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou 

společnost - od 31. 12. 2013 jsme tedy Dogpoint o. p. s. 

 Od července 2013 máme také Magistrátem hl. m. Prahy povolenou veřejnou sbírku za účelem zajištění 

nákladů na péči o opuštěná zvířata v naší péči, rozvoj a vylepšování prostředí pro tuto péči a pro 

samotný provoz organizace. Sbírka je realizována formou speciálního sbírkového učtu a sbírkových 

kasiček. Do roku 2014 plánujeme rozšíření sbírky o formu DMS. 

Více informací o veřejné sbírce naleznete zde: http://www.dog-point.cz/verejna-sbirka  

 Dokončen podrobný metodický návod k důkladné evidenci zvířat v online i tištěné podobě.  

 

 

  

http://www.dog-point.cz/verejna-sbirka


 

Akce pro veřejnost 
Za uplynulý rok, kdy jsme neměli možnost fungovat na jednotném prostoru, nebylo možné pořádat drobnější 

akce typu "srazy svěřenců, dobrovolné brigády, besídky" apod. Ale i přesto jsme se rozhodli, že nebudeme 

zahálet a naplánujeme akce zábavního a vzdělávacího typu. Tyto plány plynule přešly v PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ 

VEŘEJNOSTI. Veškeré tyto akce nenesly pro sdružení žádný finanční příjem a byly organizovány ve volném čase 

členy sdružení. 

LEDEN 

"Klábosení se psy" - beseda s možností individuálního řešení problémového chování psů 

ÚNOR 

Branný den 2013 - zábavně sportovní akce s výcvikovým podtextem 

BŘEZEN 

Výcvikový víkend na téma "motivace na balónek" 

DUBEN 

Celodenní seminář na téma "agrese mezi psy" 

Výcvikový víkend zaměřený na psychické a fyzické zaměstnání psů - "Čuchací víkend" 

KVĚTEN 

Den dětí na téma "máme rádi zvířata" - zábavní den se vzdělávacím podtextem 

ČERVEN 

 Seminář o pozitivním posilování S RNDr. Františkem Šustou 

ČERVENEC 

Noční charitativní závod pro psy z útulku 

SRPEN 

Kurz B. M. T. pro psy (Bowenova technika) - dvoudenní školení této techniky pro veřejnost 

ŘÍJEN 

Haf Cup 2013 - charitativně zábavní sportovní akce se vzdělávacím podtextem 

PROSINEC 

Workshop a beseda pro děti ze ZŠ Lyčkovo náměstí 

  

http://www.dog-point.cz/projekt-vzdelavani-verejnosti
http://www.dog-point.cz/projekt-vzdelavani-verejnosti
http://www.dog-point.cz/vycvikovy-vikend
http://www.dog-point.cz/celodenni-seminar-na-tema-agrese-mezi-psy
http://www.dog-point.cz/cuchaci-vikend
http://www.dog-point.cz/den-deti-v-zeleneci-na-tema-mame-radi-zvirata
http://www.dog-point.cz/seminar-pozitivni-posilovani


 

Propagační akce 
 

11/01/2013,  "Dogs and kids wanna play vol. 2" 

Benefiční akce konaná v pražském Cover Place na podporu naší organizace. 

22/03/2013, Mezinárodní den vody 

Akce konající se v Mělníce na náměstí, bohatý program. Organizátory je sdružení Voda Jelenice. 

29/03/2013, Snídaně s Novou 

Zúčastnili jsme se živého vysílání pořadu Snídaně s Novou, kde jsme představovali naše svěřence, kteří 

aktuálně hledají nový domov. 

11/04/2013, Veletrh FOR PETS 

Tento den začal čtyřdenní veletrh chovatelských potřeb, kde jsme také již druhým rokem byli propagovat naši 

organizaci. Tato akce přinesla, stejně jako loni, mnoho nových dobrovolníků a krásný výdělek na péči o naše 

svěřence. 

04/05/2013, Charitativní akce na podporu opuštěných a týraných zvířat 

Tuto akci uspořádalo sdružení Justýni pro zvířata. Mimo pěkného programu byl celý výtěžek z akce rozdělen 

mezi tři organizace pomáhající opuštěným zvířatům, mezi kterými byl i Dogpoint. 

25/05/2013, Psí den ve Kbelích 

Tento psí den, pořádaný MČ Praha 19, byl plný různé zábavy. Mohli jste si zde osvojit i psa z různých organizací, 

které se akce účastnili. U příležitosti konání Psího dne odešli do nového domova čtyři naši svěřenci. 

31/05/2013, Den dětí v Zelenči 

Na této akci jsme byli nejen za účelem propagace organizace, ale i pro zábavně soutěžní vzdělávání dětí. 

01/06/2013, Oblastní výstava psů 

Tato výstava se koná již devatenáctým rokem. My se s naším stánkem účastnili poprvé. 

23/06/2013, PES FEST 

Báječný den pro psa i rodinu - městská část Prahy 4 zorganizovala na Pankráci tuto akci zaměřenou 

na "pejskařskou" veřejnost. Na místě jsme měli k adopci i několik z našich svěřenců, avšak žádný zde nenašel 

nový domov. 

19/07/2013, Mighty Sounds 2013 

Několika denní hudební festival, na kterém jsme celé dva dny prezentovali naši organizaci. 

18/08/2013, Voříškiády Louny 

Již třetím rokem jsme se zúčastnili Lounské voříškiády s naším propagačním stánkem. Letos poprvé bez našich 

svěřenců - buď byli v karanténě, nebo by pro ně tato celodenní akce nebyla reálná.  



 
08/09/2013, VI. Sranda výstava 

Pražská voříškiáda, které jsme se zúčastnili již třetím rokem. Na místě jsme měli náš stánek a jednoho z našich 

svěřenců, který zde však nový domov nenašel. V této akci soutěžili i dva naši bývalí svěřenci, kteří ve své 

kategorii obsadili 1. a 2. místo. 

21/09/2013, Kladenský voříšek 

Tato akce byla letos pořádána s cílem věnovat veškerý výtěžek naší organizaci. Na akci s námi byl i jeden z 

našich svěřenců, avšak domov zde nenašel. Akce byla velmi úspěšná. 

07/12/2013, Vánoční psí trhy 

V Praze se letos konaly Vánoční psí trhy, kde se mohly propagovat nejen firmy, ale i neziskové organizace.  

  



 

Zajímavosti 

Nejvážnější a nejzajímavější případy psů v naší péči 
 

Andulka 

Andulka je roční čistokrevná basetka. Byla k nám přivezena veterinární záchrannou službou PETMEDIC poté, 

co byla sražena autem a její majitelé už dále nechtěli "rozbitého psa". Utrpěla frakturu pánve. Podstoupila 

operaci a po delším zotavování na klinice odešla rovnou do nového domova. 

 

Artuš 

Artuš je štěně nalezené ve velmi bídném stavu, byl apatický, vychrtlý a dle konstatování veterináře měl i 

popálené polštářky na tlapkách, pravděpodobně od cigarety. Jeho stav byl velmi kritický, po kolapsu strávil cca 

14 dní na intenzivní péči na veterinární klinice. Byly u něj nutné transfuze krve a sháněli se dárci krevní 

plazmy. Teprve po více jak dvou a půl měsících intenzivní péče byl schopen hledat novou rodinu. 

 

Majla 

Majla je nalezenec z pražského Barrandova. Byla nalezena s "ponožkou" nataženou přes hrudník, která smrděla 

naftou, s poleptaným břichem, potlučená, nateklou pravou zadní nohou a hnisající ránou na hlavě. Pár dní byla 

v péči nejbližší veterinární kliniky a pak se dostala do naší péče. Majla brala antibiotika a muselo jí být uděláno 

i vyšetření kvůli nadměrnému pití a močení. 

 

 

 

 



 
Jessy 

Jessy k nám byla přivezena veterinární záchrankou PETMEDIC. Tato fena pochází od pražských bezdomovců, 

kteří bydlí v jedné z osad. Fena čerstvě rodila, avšak musela být odebrána, jelikož měla mezi konečníkem 

a přezkou obrovskou otevřenou ránu, kterou se štěňata rodila namísto obvyklé cesty. Přežila tři štěňata. Fena 

podstoupila operaci a plastiku rány. 

 

 

Alberta 

Alberta je nalezenec z Prahy, jedná se pouze o dvoutýdenní štěně ponechané osudu. Později jsme zjistili, že 

štěňata pocházela od narkomanů a štěňat se postupně zbavovali vyhazováním. Alberta se díky náhodě shledala 

se svou sestřičkou. Byl nalezen i jejich bráška - bohužel již mrtvý, vyhozený v odpadkovém koši v Praze - 

Modřanech.  

 

  



 
Dogpoint v bodech 
Zde si můžete přečíst seznam zajímavých informací, které u nás na webu možná nenajdete. 

 průměrný věk všech členů je 30 let 

 dva členové mají absolvovaný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně 

péče o ně v útulcích 

 počet lidí sledujících naši aktivitu na sociální síti Facebook přesáhl 9.200 

 rekordní počet zájemců na jednoho psa: 41 (pes Artuš) 

 rekordní počet psů umístěných v jeden den: 7 

 počet psů z jiných zařízení umístěných díky inzerci Dogpointu: 14 

 počet štěňat testovaných na test povahových vlastností: 31 

 

  



 

Získávání zdrojů 
Prvopočátky našeho fungování byly dotovány výhradně příspěvky členů organizace, ať už se jednalo o nákup 

materiálu na výstavbu depozita, veterinární ošetření či další náklady spojené s péčí o opuštěné psy. Postupně 

přibývaly dary od veřejnosti, které do roku 2012 tvořily největší zdroj pro financování chodu organizace. 

Během uplynulého roku se však na finančním hrazení nákladů podílí čím dál tím větším procentem i zisk 

z vlastní činnosti - především prodej věcí v našem charitativním stánku či e-shopu. 

Materiální zabezpečení psů v naší péči je však stále primárně zásluha individuálních dárců.  

 

Činnost organizace není dotována státem. 

 

Od 1. 1. 2013 měl být provoz organizace rozšířen a dotován paušální měsíční částkou 35.000,- Kč městem 

Mělník, a to především na zajištění služby péče o zvířata a nonstop odchytové služby právě pro město Mělník 

naší organizací (na základě výhry ve výběrovém řízení na provozovatele útulku vypsaném v srpnu 2012), což 

mělo tvořit nezanedbatelnou část finančních zdrojů pro další rozvoj.  

Tento výkon služby se však odsunul o půl roku, tedy na 1. 7. 2013, kdy nám bylo sděleno, že na výkon služby 

máme být závazně připraveni. K datu 1. 7. 2013 byly tedy připraveny veškeré smlouvy zajištující odchyt a práci 

na plný úvazek  - vzhledem k dalšímu vývoji situace a neustálému odkladu výkonu služby ze strany města 

a tudíž nedotování činnosti, nám tímto vynuceným krokem začala vznikat škoda, kterou nyní (v roce 2014) 

požadujeme právní cestou po městu Mělník. Tato škoda je zahrnuta ve finanční bilanci výdajů za rok 2013 

a označena červeně. 

Minimálně do konce roku 2013 tedy zůstáváme závislí na darech dárců a na financích získaných vlastní 

snahou. 

  



 

Spolupracujeme 
 

PETMEDIC  

Zdravotnická záchranná služba veterinární - 

společná pomoc zraněným psům v nouzi 

 
 

DOG CENTER AJAX  

Školení, společné akce, semináře 

 
 

HUSSE PRAHA 

Dodavatel prémiového a superprémiového krmiva, 

společné akce a podpora 

 

 

LUCKYBULL TEAM 

Pomoc při specializovaném výcviku plemen typu 

bull 

 
 

VETERINÁRNÍ KLINIKA REGIA 

Péče o naše svěřence za přátelské ceny 

 
HAF&MŇAU 

Mediální podpora, osvětová spolupráce a vydávání 

článků z produkce Dogpoint o. s. 

 

  



 

Dogpoint v médiích
 

MF DNES, Adopce psů jsou přísnější, útulky si 

zájemce prověří, 1. 3. 2013 

 
 

TV Nova, Snídaně s Novou, 29.3.2013 

 
 

HAF&MŇAU, Branný den, 3/2013 

 
 

 

 

 

 

 

HAF&MŇAU, Figurantem snadno a rychle?, 

11/2013 

 
 

Psí kusy, Quinny přežila vlastní smrt, 12/2013 

 
 

HAF&MŇAU, Zvíře jako dárek?, 12/2013 

 
 

ČT1, Události v regionech, 13. 12. 2013  

  



 

Statistiky 
 

Statistika umístěných psů 

Celková statistika: 

Celkem přijato 56 

z toho umístěných 48 

vráceno z adopce (+ následně umístěno) 3 

úmrtí 2 

k adopci 3 

 

Měsíční statistika: 

Měsíc Počet psů 

Leden 6 

Únor 1 

Březen 12 

Duben 4 

Květen 6 

Červen 3 

Červenec 4 

Srpen 0 

Září 0 

Říjen 4 

Listopad 8 

Prosinec 0 

CELKEM 48 
 

 

 

 

 



 

Hospodaření 

Finanční bilance 

Příjem 

Příjmy na účtu 

Zde jsou zahrnuty jak finanční dary od veřejnosti, tak i výdělek z charitativního e-shopu, protože i tyto platby 

chodí na náš transparentní účet.  

 

Příjmy ostatní 

Mezi ostatní příjmy patří příjmy za služby- sem spadají služby organizace, adopční poplatky a případné další 

drobné příjmy. 

 

Příjem z charitativního e-shopu a z vlastní činnosti organizace tvoří v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 cca 55 % 

všech příjmů, oproti darům, které tvoří 45 % všech příjmů. 

Sdružení se za uplynulý rok podílí vlastní činností na veškerých příjmech téměř 55 %. 

 

Měsíc Dary E-shop Služby 

Leden 55 900,00 Kč 1 936,00 Kč 25 520,00 Kč 

Únor 58 265,82 Kč 2 502,00 Kč 20 020,00 Kč 

Březen 40 650,00 Kč 2 074,00 Kč 18 680,00 Kč 

Duben 4 280,00 Kč 1 428,00 Kč 7 640,00 Kč 

Květen 3 316,00 Kč 1 635,00 Kč 1 000,00 Kč 

Červen 11 550,00 Kč  1 094,00 Kč 4 900,00 Kč 

Červenec 4 000,00 Kč 1 821,00 Kč 0,00 Kč 

Srpen 10 450,00 Kč 2 151,00 Kč 100 000,00 Kč 

Září 25 250,00 Kč 518,00 Kč 0,00 Kč 

Říjen 17 600,00 Kč 33 046,00 Kč 0,00 Kč 

Listopad 6 141,00 Kč 56 858,00 Kč 0,00 Kč 

Prosinec 15 332,00 Kč 14 571,00 Kč 1 000,00 Kč 

CELKEM 252 734,82 Kč 119 634,00 Kč 178 760,00 Kč 
 

 

 

 



 
 

Výdaje 

Výdaje jsou účetně rozděleny do několika skupin podle jejich typu. 

V následující tabulce je přehledně zpracováno využití peněz dle typů výdajů v jednotlivých měsících (vše v Kč).  

Měsíc Materiál 
Krmení + 

léky 
PHM 

Ostatní 
služby 

Veterinární 
výdaje 

Poštovné 

Mzdové  
náklady 

+zákonné 
pojištění 
+daně a 

poplatky 

Smluvní 
odchyt 

Leden 8 575,00 Kč 1 598,00 Kč 3 493,00 Kč 255,00 Kč 12 195,00 Kč 334,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Únor 3 902,00 Kč 9 809,00 Kč 1 799,00 Kč 85,00 Kč 16 486,00 Kč 456,00 Kč 100,00 Kč 0,00 Kč 

Březen 4 887,00 Kč 2 929,00 Kč 4 603,00 Kč 0,00 Kč 43 514,00 Kč 409,00 Kč 100,00 Kč 0,00 Kč 

Duben 3 675,00 Kč 1 237,00 Kč 4 897,00 Kč 42 349,00 Kč 835,00 Kč 1 342,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Květen 5 996,00 Kč 430,00 Kč 8 215,00 Kč 50,00 Kč 3 201,00 Kč 500,00 Kč 1 100,00 Kč 0,00 Kč 

Červen 3 635,00 Kč 4 600,00 Kč 3 398,00 Kč  0,00 Kč 1 684,00 Kč 440,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Červenec 1 696,00 Kč 180,00 Kč 0,00 Kč 1 666,00 Kč 7 378,00 Kč 103,00 Kč 26 800,00 Kč 17 000,00 Kč 

Srpen 2 210,00 Kč 1 071,00 Kč 2 299,00 Kč 360,50 Kč 1 433,00 Kč 608,00 Kč 26 800,00 Kč 17 000,00 Kč 

Září 11 945,00 Kč 536,00 Kč 2 130,00 Kč 3 742,50 Kč 5 536,00 Kč 662,00 Kč 14 936,00 Kč 17 000,00 Kč 

Říjen 7 426,67 Kč 523,00 Kč 2 998,00 Kč 2 150,50 Kč 14 730,00 Kč 1 464,00 Kč 14 111,00 Kč 17 000,00 Kč 

Listopad 43 599,50 Kč 0,00 Kč 2 500,00 Kč 1 746,50 Kč 4 086,00 Kč 14 069,00 Kč 13 936,00 Kč 17 000,00 Kč 

Prosinec 9 669,00 Kč 49 622,50 Kč 1 500,00 Kč 7 561,50 Kč 1 248,00 Kč 3 034,00 Kč 14 386,00 Kč 17 000,00 Kč 

CELKEM 
107 216,17  

Kč 
72 535,50  

Kč 
37 832,00  

Kč 
59 966,50  

Kč 
112 326,00  

Kč 
23 421,00 

 Kč 
112 269,00  

Kč 
102 000,00 

  Kč 

 

 

  



 
Materiální stav 
Materiální stav organizace byl navyšován dvěma způsoby. Významná část materiálu byla věnována veřejností 

(přímo či skrze externí materiální sbírky), zbytek byl zakoupen nebo vyroben na zakázku jako nezbytné 

vybavení za finance organizace. 

Ke dni 31. 12. 2013 má organizace k dispozici: 

 krmivo umístěné ve skladu, které pokryje naší spotřebu na cca 3 měsíce 

 dostatek obojků, vodítek, náhubků, postrojů 

 obvazový a zdravotnický materiál 

 veterinární přípravky 

 dezinfekční prostředky 

 dvojkotce (3 ks) vyrobené na zakázku 

 klecové stavebnice na zhotovení kotců či katérií 

 propagační stánek vyrobený na zakázku 

 základní odchytové vybavení (tyč, síť, rukavice) 

 větší plastový přepravní box, kovová klec (2 ks) 

 čtečka čipů 

 ochranné oděvy na manipulaci se psy (3 ks) 

 bakteriocidní germicidní lampa ke sterilizaci povrchů (1 ks) 

 

Plány do roku 2014 
 

 Zajištění DMS podpory pro organizaci 

 Aktualizace a rozšíření charitativního e-shopu včetně nového designu 

 Rozšíření, profesionalizace a zefektivnění online databáze osvojitelů a psů 

 Vytvoření strategického plánu řízení organizace na 3 roky 

 Specializace funkcí členů organizace 

 Kvalitativní zefektivnění péče o zvířata 

 Navázání nových možností spolupráce 

 Vydání třetího ročníku charitativního kalendáře na podporu organizace 

 Další rozvoj, profesionalizace organizace 

  



 

Závěr 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám za uplynulý rok zachovali přízeň a pomohli jak finančně, 

materiálně, tak i fyzicky.  

Nemůžeme pomoci každému zvířeti v nouzi, ale uděláme vše, co jen bude v našich silách, abychom alespoň 

částečně ulevili alarmující situaci s nechtěnými psy v naší zemi, a stali se alespoň pro někoho příkladem 

pro pomoc opuštěným a týraným psům. 

I my jsme jen lidé a nejsme neomylní, snažíme se však ze všech chyb maximálně poučit a neustále tak 

zdokonalovat nejen přístup ke psům, ale i k veřejnosti. Doufáme, že následující rok budeme moci nabídnout 

opuštěným psům ještě více než doteď a neustále budeme zlepšovat naše fungování. 

Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na vás v dalších letech našeho působení! 

 

 


