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Průvodní slovo 

Kdo jsme 
Jsme skupina mladých lidí, kteří se rozhodli založit občanské sdružení na cílenou pomoc psům 

v nouzi. Chceme pomáhat reálně a hmatatelně, proto jsme se pustili do budování vlastního 

útulku a několika vedlejších, leč souvisejících projektů. 

Sdružení má 3 zakládající členy, ke kterým se postupně přidali další. A to z řad pravidelných 

dobrovolníků, kteří mají stejné názory a cíle. 

K datu 31.5.2012 má Dogpoint o.s. celkem 7 členů.  

Zakládající členové: 

Bc. Michaela Zemánková 

 

Bc. Lana Jerichová 

 

Martin Hauge 

 
 

Ostatní členové: 

Bc. Helena Hejzlarová 

 

Zuzana Hrubá 

 
 
 

Jan Jurák 

 

 
 

Jan Trousil 
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Naše cíle 
Naším primárním cílem je poskytování azylu opuštěným, nechtěným, či týraným psům tak, aby 

jim byla dopřána plnohodnotná veterinární péče, socializace, začlenění do lidské společnosti a 

následné umístění do nového domova. S tímto hlavním cílem jdou ruku v ruce cíle další: 

 Kastrační program a program osvěty týkající se tématu kastrací 

 Šíření informací o problematice opuštěných psů do povědomí veřejnosti 

 Všeobecná osvěta týkající se psů, jednání s nimi a péče o ně 

 Spolupráce se studenty veterinárních škol a škol se zaměřením na etologii zvířat, kteří 

mají zájem se aktivně účastnit aktivit sdružení a získávat zkušenosti 

V neposlední řadě je naším cílem aktivní kontakt s veřejností. Snažíme se o maximální zapojení 

veřejnosti do veškerého dění ve sdružení a do jeho aktivit; jak transparentností našeho počínání 

(transparentní účet, doložení výdajů), tak přímou interakcí. Poskytujeme mimo jiné možnost 

venčení psů, účasti na pravidelných brigádách, pomoci na veletrzích a další. Naši činnost 

prezentujeme na různých akcích souvisejících s chovatelskou tématikou. 

Společně chceme dokázat, že i psí útulek může pro psa znamenat příjemně a aktivně 

strávenou dobu před tím, než najde láskyplný domov. 
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Naše činnost 

Budování depozita 
V únoru 2011 jsme dostali možnost fungovat na soukromém pozemku v Praze - Michli. Trvalo 

několik měsíců, než se podařilo vybudovat prostor dostačující pro naši činnost. Vše zabralo 

nespočet hodin práce samotných členů i mnoha dobrovolníků a nezanedbatelné finanční 

náklady, které jsme však byli schopni omezit na naprosté minimum zejména díky recyklaci a 

opakovanému využití materiálu. Na tomto pozemku jsme dle dohody měli mít možnost fungovat 

po dobu 3 let. To se bohužel nestalo. Veškeré úsilí vynaložené na úklid a rekonstrukci pozemku 

přišlo vniveč v listopadu 2011, kdy jsme byli nuceni pozemek opustit. Od té doby usilovně 

hledáme nový pozemek pro naši činnost. 

Pozemek před naším příchodem: 

  

 

Pozemek po několikaměsíční práci dobrovolníků: 
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Hledání nového pozemku 
Od listopadu 2011, kdy byl Dogpoint nucen opustit stávající prostory, se intenzivně hledá nové 

místo pro jeho činnost. Bohužel, zatím stále bez výsledku. Sdružení kontaktovalo postupně 

všechny městské části hlavního města Prahy, Lesy Prahy, Lesy ČR, České dráhy, soukromníky a 

realitní makléře. Stejně tak bylo vyvěšeno i mnoho inzerátů poptávajících odpovídající pozemek. 

Současně jsme objížděli vytipované pozemky či objekty a svépomocí dohledávali majitele. 

Našemu hledání se dostalo i mediální podpory, byly zveřejněny reportáže v Českém rozhlase, v 

časopise Psí kusy a v pořadu „Chcete mě“.  Během půlroku hledání jsme navštívili mnoho objektů 

a pozemků, leč vždy se vyskytl určitý problém, který přesunu na pozemek zabránil. Ke dni 

31.5.2012 má Dogpoint o.s. v jednání dva pozemky – oba od města nebo městské části. 

Po celou dobu hledání fungujeme na bázi „domácích depozit“, kdy jsou jednotliví psi v péči přímo 

u členů sdružení či u ověřených dobrovolníků, kteří s námi již dlouhodobě a zodpovědně 

spolupracují. V případě naplnění kapacity okruh domácích depozit nerozšiřujeme a psy proto 

nepřijímáme. 

Cvičení se psy 
Během našeho působení v Praze – Michli, probíhala cvičení s pejsky formou tréninku na 

vlastnoručně zhotovených překážkách. Při tomto cvičení šlo především o fyzickou a mentální 

stimulaci a možnost lépe se naučit spolupráci s člověkem. 

 

Naším mediálně nejznámějším svěřencem je fenka Kelly. Z důvodu její těžké umístitelnosti byl 

po konzultaci s odborníky zahájen intenzivní specializovaný výcvik. 
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Akce pro veřejnost 

Venčení psů 

Po dobu působení na pozemku v Praze –Michli bylo možné kdykoli po dohodě přijít a vzít 

některého ze svěřenců na procházku. V Praze je o tento druh pomoci velký zájem, tudíž se 

nejednou stalo, že všichni psi byli na procházce současně a další venčitelé museli čekat nebo 

přijít jindy. 

Nedělní brigády 

Stalo se tradicí, že každou neděli probíhaly na pozemku v Praze – Michli, brigády, kterých se 

mohl zúčastnit kdokoliv, samozřejmě i se svým psem. Během pracovního týdne jsme navíc 

organizovali dobrovolnické dny pro firmy. Během brigád se pracovalo na údržbě pozemku, 

pečovalo se o psy, probíhala rekonstrukce objektu a recyklace materiálů (například výroba 

zateplených bud ze starého nábytku) a podobně. Při ruce bylo vždy i občerstvení. Nedělními 

brigádami jsme nabízeli veřejnosti možnost aktivně stráveného dne ve společnosti ostatních lidí, 

kteří měli společný zájem pomoci dobré věci. 

Srazy bývalých svěřenců 

K dnešnímu dni proběhly dva srazy našich bývalých svěřenců – první ještě na území depozita v 

Michli, druhý pak na sjednaném místě. Do budoucna rozhodně plánujeme podobné srazy i 

nadále pořádat. 

Ostatní akce 

Za zmínku stojí náš workshop na akci Freezefest, kde jsme návštěvníkům našeho stánku  

umožnili aktivně podpořit chod depozita výrobou hrček pro psy. Dále například fireshow, která 

byla k vidění jako večerní překvapení po jedné z nedělních brigád.  

Vedle akcí organizovaných samotným sdružením proběhlo ještě několik benefičních večírků či 

bleších trhů, které uspořádali někteří z našich příznivců. Na tomto místě bychom jim rádi 

srdečně poděkovali, protože takovéto podpory si hluboce vážíme. Děkujeme! 
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Propagační akce 
 

04. 09. 2011 Dogpoint na festivalu HHW 

Akce s hudbou a různými stánky zaměřenými mimo jiné i na problematiku zvířecích 

práv. 

 

10. 9. 2011 Sen zvířat - umisťovací výstava 

Šestý ročník umisťovací výstavy Sen zvířat, domovy hledali pejsci a kočičky, k vidění 

byly doprovodné programy. 

 

17. 9. 2011 Dogpoint workshop na Freezefestu 

S naším stánkem jsme se zúčastnili festivalu Freezefest, který se odehrával v oblasti 

bývalého vojenského prostoru Milovice - Boží dar. 

 

18. 09. 2011 IV. „Sranda výstava“ Haf Bez Obav 

Voříškiáda ve Stodůlkách. 

 

22. 11. 2011 2. VŠE FEST 

Zúčastnili jsme se s nabídkou pejsků a propagačních materiálů. 

 

24. 11. 2011 Charitativní večer nadačního fondu Psí Naděje 

 

03. 12. 2011 MÁME RÁDI ZVÍŘATA, Zámek Brandýs n. Labem 

Předváděcí a umisťovací akce s doprovodným programem. 

 

19. 12. 2011 Vánoční besídka pejsků v Heroldových sadech 

Již pátým rokem se v Heroldových sadech konala besídka pro pejsky a jejich majitele, 

kteří se zde sešli a darují krmení, pamlsky, hračky a další potřebné věci, které byly 

následně věnovány do útulků. 

 

14. 2. 2012 Valentýn pro útulky 

Tato akce byla pořádána na několika místech České republiky, my jsme se jí účastnili 

v pražském nákupním centru na Zličíně. 

 

12-16. 4. 2012 FORPETS2012  

Zúčastnili jsme se s naším stánkem jarního veletrhu FORPETS 2012, který pro nás 

znamenal významnou příležitost oslovit širší veřejnost.  

  

http://www.dog-point.cz/minireport-valentyn-pro-utulky
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22. 3. 2012 Den vody v Mělníce 

Vypravili jsme se stánkem, propagačními materiály a věcmi z charitativního obchůdku 

na náměstí v Mělníce. Pořádala se zde slavnost k mezinárodnímu dni vody. Na místě bylo 

mnoho informačních i prodejních stánků, velké podium s účinkujícími kapelami, řečníky, 

zpěváky a známými osobnostmi. 

 

22. 4. 2012 Voříškiáda Lysá nad Labem 2012 

Od rána jsme se potýkali se samými problémy. Bohužel jsme vzali jen stánek, pro případ, 

že by pršelo nebo nedejbože pařilo sluníčko :) Stůl, židle a propagační stojany již bohužel 

nešlo do žádného auta umístit. Soutěžit o ceny měly i Rita a Míša, ovšem nebylo možné je 

nakonec na voříškiádu dopravit, což nás velmi mrzelo. 

 

6. 5. 2012 Hostivařský mazlík  

Voříškiády se zúčastnilo kolem stovky psů, mezi nimiž byli i tři adoptovaní pejsci z 

Dogpointu. Moc rádi jsme je viděli a velmi nás potěšilo, že všichni tři získali nějaké to 

ocenění. Fenečka Elis s paničkou Jitkou vyhrály 2. místo v kategorii "psí pár", Shorty s 

paničkou Angelikou vyhráli 1. místo v kategorii "pes sympaťák" a Sofinka s paničkou 

Miluškou získali 1. místo v kategorii "pes junior"! Jsme na všechny moc hrdí! 

 

12. 5. 2012 Psí den ve Kbelích 

Součástí akce byla také materiální sbírka. Lidé byli neskuteční a donesli opravdu mnoho 

hraček, pamlsků, krmení, čistících prostředků a mnoho další věci pro pejsky. Tyto věci se 

pak postupně rozdali mezi přítomné útulky. 

 

19. 05. 2012 SOS agility závody, Louny 

  

http://www.dog-point.cz/minireport-voriskiada-lysa-nad-labem-2012
http://www.dog-point.cz/minireport-hostivarsky-mazlik-652012
http://www.dog-point.cz/elis
http://www.dog-point.cz/shorty
http://www.dog-point.cz/sofinka
http://www.dog-point.cz/minireport-psi-den-ve-kbelich
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Zajímavosti 
 

Nejhorší řešené případy 
 

FALCO  

 Zbědovaný vyhublý ovčák s mnoha ranami po těle, po jehož příchodu se reálně uvažovalo o 

eutanázii z důvodu jeho špatného zdravotního stavu. Rozhodli jsme se o Falcův život zabojovat, 

během krátké doby se ukázalo, že ani on sám se života vzdát nehodlá. V současnosti je to 

spokojený psí dědeček, který nám všem dokázal, co všechno psi dokážou překonat. 

  

   

 

„7 TRPASLÍKŮ“ Z KRŇAN 

Sedm pejsků, které majitel zanechal ve starém domě v příšerných podmínkách na pospas osudu, 

bez jídla a vody. 
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PSI Z LIMUZ 

Smečka zhruba 40 psů žijících v nevyhovujících podmínkách. Několik let docházelo 

k opakovanému příbuzenskému křížení. 

 

 

Dogpoint v bodech 

 průměrný věk všech členů je 27 let 

 všichni členové jsou zaměstnaní nebo podnikají, někteří současně se studiem. Dogpointu 

se věnují ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu 

 dva členové mají ke dni 31. 5. 2012 absolvovaný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných 

zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata 

 tři členové již získali vysokoškolský titul 

 všichni členové mají dohromady 11 vlastních psů 

 počet lidí sledujících naši činnost na Facebooku stránkách přesáhl 5.000 

 průměrný počet zájemců na jednoho psa: 3 

 rekordní počet psů umístěných v jednom dni: 4 
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Sponzoring 
Prvopočátky našeho fungování byly dotovány výhradně našimi příspěvky, ať už se jednalo o 

nákup materiálu na výstavbu depozita, první veterinární ošetření či další náklady spojené s péčí 

o opuštěné psy. Krůček po krůčku jsme se začali dostávat do povědomí veřejnosti a právě 

finanční dary se postupně staly jedním z největších zdrojů financí. 

V říjnu 2011 jsme začali spolupracovat s firmou Husse, zastoupením pro Prahu a přilehlé oblasti.  

Podepsali jsme smlouvu o sponzoringu formou 3% ze zisku společnosti Husse Praha, a to 

v podobě krmiva či financí. Tato smlouva je podepsána s platností do října 2012. 

Od roku 2012 jsme začali pracovat na samofinancování – výrobou a prodejem vlastních výrobků 

v prodejním stánku a zároveň v našem internetovém charitativním obchůdku. 

 

Spolupracujeme 

 

             Husse Praha                Lucky Bull Team               Veterinární klinika Chodov 
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Dogpoint v médiích 
 

 
Květen 2011 

„Tady jsem psem?“, Nový Prostor, č. 377 

 

 
Září 2011 

Tv Metropol, pořad Ranní ladění 

 

 
 

Září  2011 
Článek o transfúzi krve, časopis Psí kusy č. 9 

 

 
 

Říjen 2011 
Článek o Dogpointu spolu s nabídkou pejsků, 

Blesk - NejPes 

 
 
 

Listopad 2011 
Natáčení pořadu „Chcete mě?“ 

 

 
 

Prosinec 2011 
Dokument Michaely Smolařové pro Český 

Rozhlas 2, pořad Dobrá vůle 
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Únor 2012 
Článek v AHA! o kauze čtyřiceti psů z Limuz 

 

 
 

Březen 2012 
Dogpointu chybí prostor, Psí kusy č. 3 

 

 
 

Květen 2012 
Článek v BLESKu o osudu Kelly 
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Statistiky 
 

Statistika umístěných psů 
 

Za rok 2011 (dubna-prosinec) bylo umístěno 84 psů 

Měsíc Počet 

Leden - 

Únor - 

Březen - 

Duben 8 (zahájení činnosti) 

Květen 7 

Červen 10 

Červenec 12 

Srpen 13 

Září 8 

Říjen 4 

Listopad 10 

Prosinec 12 

 

Za rok 2012 (leden-květen) bylo umístěno 21 psů 

Měsíc Počet 

Leden 1 

Únor 8 

Březen 3 

Duben 1 

Květen 8 
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Hospodaření  

Finanční bilance 

Příjem 

Formy příjmů 

 finanční dary od veřejnosti 

 charitativní e-shop 

 prodej výrobků na stánku 

 adopční poplatky 

 

Dary od veřejnosti:                      

Měsíc                    Součet 

červenec 100 Kč 

srpen 38 850,32 Kč 

září 50 105,36 Kč 

říjen 27 706,04 Kč 

listopad 29 056,45 Kč 

prosinec 30 320,89 Kč 

leden 18 195,62 Kč 

únor 68 914,15 Kč 

březen 22 248,09 Kč 

duben 5 445,48 Kč 

květen 30 690,00 Kč 

CELKEM 361 632,40 Kč 

 

Ostatní příjmy 

Veletrh FOR PETS 15 000 Kč 

E-shop 4 987 Kč 

Adopční poplatky 45 500 Kč 

CELKEM 65 487 Kč 
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Výdaje 

Výdaje jsou rozděleny do dvou skupin - veterinární a ostatní. Veterinární výdaje tvoří 

podstatnou část našich celkových výdajů. Pod ostatní výdaje spadají následující položky: 

stavební materiál a vybavení, speciální a dietní krmivo, propagační materiály, pohonné hmoty, 

kancelářské potřeby, ověřování listin a další výdaje spojené s chodem sdružení.  

V následujících tabulkách je přehledně zpracováno využití peněz dle skupin výdajů a dle výdajů 

v jednotlivých měsících. V tabulkách jsou zahrnuty i výdaje spojené s výstavbou depozita a 

příjmem prvních psů od března 2011. 

Celkové výdaje depozita za období 1. 6. 2011 - 31. 5. 2012 jsou 375 628,24,- Kč 

Veterinární výdaje 

Měsíc Částka 

květen 4 370,00 Kč 

červen 3 199,00 Kč 

červenec 9 200,33 Kč 

srpen 5 499,00 Kč 

září 23 423,50 Kč 

říjen 3 599,10 Kč 

listopad 23 730,00 Kč 

prosinec 14 100,21 Kč 

leden 5 341,00 Kč    

únor 25 377,00 Kč    

březen 18 428,00 Kč    

duben 13 943,00 Kč    

květen 1 827,00 Kč    

CELKEM VÝDAJE 152 037,14 Kč 

 

Položka Částka 

očkování 38 047,67 Kč    

kastrace 42 184,79 Kč    

ostatní zákroky 58 585,81 Kč    

ostatní  13 218,87 Kč    
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Ostatní výdaje 

Měsíc           Částka 

březen 202,00 Kč 

duben 733,00 Kč 

květen 0,00 Kč 

červen 870,00 Kč 

červenec 7 620,00 Kč 

srpen 9 087,00 Kč 

září 17 296,00 Kč 

říjen 23 668,00 Kč 

listopad 2 991,20 Kč 

prosinec 52 048,00 Kč 

leden 6 008,00 Kč 

únor 17 796,90 Kč 

březen 41 740,00 Kč 

duben 35 631,00 Kč 

květen 7 900,00 Kč 

CELKEM VÝDAJE 223 591,10 Kč 

 

Položka Částka 

Materiál 23 680,00 Kč 

Krmivo 4 753,20 Kč 

Kancelářské potřeby 5 218,00 Kč 

Ostatní vybavení 18 404,90 Kč 

Pohonné hmoty 7 135,00 Kč 

Propagační materiály 79 573,00 Kč 

Ostatní výdaje 84 827,00 Kč 

 

 

 

 

 

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

veřejností (přímo či skrze materiální sbírky), zbytek jsme dokoupili nebo nechali vyrobit na 

míru.  

Ke dni 31. 5. 2012 má sdružení k dispozici: 

 krmivo umístěné ve skladu, které pokryje naši spotřebu na cca na 2 měsíce 

 dostatek obojků, vodítek, náhubků 

 obvazový materiál  

 veterinárními přípravky  

 dezinfekční prostředky 

 dvojkotec v horším stavu 

 dvojkotce (3 ks) vyrobené na zakázku 

 propagační stánek vyrobený na zakázku 

 základní odchytové vybavení (tyč, síť, rukavice) 


