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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 1.6.2013 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, e-shop), nebo všeobecně (poskytování dočasné péče, účetní 

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

taktéž tvoří neoddělitelnou část Dogpointu. 

 

 

 



 
 

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, tak se tak bohužel nestalo a kvůli úředním obstrukcím by tento termín neustále 

odsouván a odsouván a tak k 1.6.2013 funguje tedy stále na bázi domácích depozit. 

Pevně však doufáme, že během letošního léta již dojde k přesunu celé organizace a sjednocení místa 

pro péči o zvířata v nouzi. 

 

Zapojení veřejnosti 
V předchozím roce, kdy jsme působili v pražské Michli, jsme pro veřejnost nabízeli několik možností, 

jak se zapojit (v 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 dala zapojit velmi omezeně - jednalo se především o dočasné 

péče, pomoc při pořádaných akcí, převozech zvířat z akutních případů, pomoc s propagací na stánku. 

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 novým podnětům. 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. 

 

 



 
 

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 roku 2013, kdy jsme se zaměřili na "vzdělávání veřejnosti". Více o projektu 

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

čase členy sdružení. 

 

SRPEN 

Dobrovolný workshop 

LEDEN 

Klábosení se psy 

ÚNOR 

Branný den 2013 

BŘEZEN 

Výcvikový víkend na téma "motivace na balónek" 

DUBEN 

Celodenní seminář na téma "agrese mezi psy" 

výcvikový víkend zaměřený na psychické a fyzické zaměstnání. "Čuchací víkend" 

KVĚTEN 

Den dětí na téma "máme rádi zvířata" 

ČERVEN 

 Seminář o pozitivním posilování S Rndr. Františkem Šustou 

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 
 

07/06/2012,  "Prosekneme" 

Akce pořádaná v Praze na Proseku občanským sdružením Proxima Sociale, kdy si mohli děti z řad 

veřejnosti, ale i děti ze sociálně slabších skupin vyzkoušet nejrůznější způsoby trávení volného času. 

09/06/2012, Kladenský voříšek 

Voříškiáda s celodenním programem pro veřejnost. 

13/07/2012, Mighty Sounds 

Zúčastnili jsme se několikadenního festivalu, kde jsme propagovali naši činnost. Návštěvnost byla 

opravdu vysoká a z propagačního hlediska k nezaplacení. 

19/08/2012, Výstava voříšků a psů bez PP 

Na této Lounské voříškiádě jsme byli již druhým rokem a opět to byla velmi vydařená akce, kde 

dokonce našel i jeden z našich svěřenců nový domov. 

01/09/2012, HAFFEST 

Multižánrový hudební festival v Praze - Strašnicích, jehož výtěžek putoval našemu sdružení. 

15/09/2012, Freezefest aneb kultura jinak 

Druhým rokem jsme se zúčastnili tohoto festivalu, kde je možnost si přes den vyzkoušet nejrůznější 

workshopy. U Dogpoint stánku jsme dělali ručně vyrýběné hračky pro psy. 

16/09/2012, V. "Sranda výstava" 

Další z řad voříškiád, kterých jsme se účastnili již druhým rokem. Letos se počasí zadařilo a akce byla 

úspěšná. 

22/09/2012, Sen zvířat 

Umisťovací výstava psů a koček z celé Čr. Tato akce bývá, co se počtu umístěných zvířat týká, velmi 

úspěšná. Letos tomu, i přes nižší návštěvnost, bylo taktéž. 

08/10/2012, natáčení pořadu "Chcete mě?" 

Již podruhé jsme se účastnili natáčení - tentokráte na téma domácích depozit a dočasných péčí. 

 

 



 
 

18/10/2012, Focení kalendáře s hereckými hvězdami 

Tento den proběhlo focení našich psích svěřenců do charitativního kalendáře, které zorganizovala 

herečka Patricie Solaříková. Při focení našla domov fenečka Bambi, kterou si osvojila herečka Sandra 

Nováková. 

11/01/2013, Dogs and kids wanna play 

Benefiční párty v Pražských Vysočanech, jejíž výtěžek putoval na svěřence Dogpointu a děti z 

onkologického centra. 

22/03/201, Mezinárodní den Vody 

Stejně jako minulý rok byl na náměstí v Mělníce připraven bohatý program, zúčastnilo se mimo jiné 

mnoho dětí a škol. 

29/03/2013, Snídaně s Novou 

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

kteří aktuálně hledají nový domov. 

11/04/2013, FORPETS 

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 dne, pořádaný MČ Praha 19, byl plný různé zábavy, mohli jste si zde osvojit i psa z různých 

organizací, které se akce účastnili. Na této akci odešli do nového domova čtyři naši svěřenci. 

31/05/2013, Den dětí v Zelenči 

Na této akci jsme byli nejen pro propagaci 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. 



 
 

Zajímavosti 

Nejvážnější a nejzajímavější případy psů v naší péči 

Lily 

Lily k nám byla přivedena jedním pražským bezdomovcem, že tato fena, kterou získal před 

nedávnem, má co nevidět rodit a on potřebuje pomoc, protože jí nechce nechat rodit na ulici. Lily 

jsme přijali, záhy porodila osm zdravých štěňat. Po bližším pátrání jsme zjistili, že fena pochází ze 

Slovenské KS a majitelka, která si ji nechala do ČR přivézt, ji pár dní po osvojení předala tomuto 

bezdomovci na nádraží již březí. 

 

Andulka 

Andulka je roční čistokrevná basetka, byla k nám přivezena veterinární záchranou 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 štěněcí nalezenec, byl nalezen v 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. 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 o dvoutýdenní štěně ponechané osudu. Později jsme zjistili, že 

štěňata pochází od narkomanů a štěňat se takto postupně zbavovali. Alberta se díky náhodě shledala 

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

štěňata jsou nyní společně u kojné feny a nabírají síly a rostou.  

 



 
Dogpoint v bodech 
Zde si můžete přečíst seznam zajímavých informací, které u nás na webu 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 8.500 

 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 

 Peníze vyplacené členům Dogpointu za práci pro organizaci: 0,-Kč 



 
 

Sponzoring 
Prvopočátky našeho fungování byly dotovány výhradně našimi vlastními příspěvky, ať už se jednalo o 

nákup materiálu na výstavbu depozita, veterinární ošetření a další náklady spojené s péčí o opuštěné 

psy. Postupně přibývaly dary od veřejnosti, které dosud tvoří největší zdroj pro financování chodu 

organizace. Během uplynulého roku se však na hrazení nákladů podílí čím dál tím větším procentem i 

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

 

 

Husse Praha 

Dodavatel prémiového a superprémiového krmiva, společné akce a podpora 

 

 

HAF&MŇAU 

Měsíčník o psech a kočkách, mediální podpora, dar v podobě čipů 

 



 
 

Spolupracujeme 
 

PETMEDIC  

Zdravotnická záchranná služba veterinární - 

společná pomoc zraněným psům v nouzi 

 
 

 

DOG CENTER AJAX  

Školení, společné akce, semináře, společná 

pomoc při hledání nových domovů pro 

opuštěné psy 

 
 

 

 

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 
 

Blesk, soutěž Nejpes, 6/2012 

 
 

TV Metropol, reportáž z dobrovolného 

workshopu, 8/2012 

 
 

Psí Kusy, článek z návštěvy řeckého útulku, 

10/2012 

 

Chcete mě?, reportáž na téma dočasné péče,  

10/2012 

 
 

Bambi našla nový domov - nejrůznější deníky, 

11/2012 

 
 

Časopis Style, "coby, kdyby, kdybychom", 

12/2012 

 

Týdeník 5+2, Městský útulek v Mělníku bude 

provozovat sdružení Dogpoint, 12/2012 



 

 
 

MF DNES, Adopce psů jsou přísnější, útulky si 

zájemce prověří, 1.3.2013 

 
 

TV Nova, Snídaně s Novou, 29.3.2013 

 
 

HAF&MŇAU, Test povahy štěňat,  

 
 

HAF&MŇAU, Kastrace psů,  

 
 

HAF&MŇAU, Branný den,  



 
 

Statistiky 
 

Statistika umístěných psů 

Celková statistika: 

    

Celkem přijato 89 

z toho umístěných 86 

vráceno z adopce (+ následně umístěno) 2 

úmrtí 1 

k adopci 3 

 

Měsíční statistika: 

Měsíc celkem 

Červen 6 

Červenec 16 

Srpen 5 

Září 6 

Říjen 11 

Listopad 10 

Prosinec 4 

Leden 6 

Únor 1 

Březen 10 

Duben 5 

Květen 6 

CELKEM 86 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. Příjem z charitativního e-shopu tvoří tedy v období  

1.6.2012-1.6.2013 na účtu cca 30% všech příjmů. 

Sdružení se za uplynulý rok podílí vlastní činností na veškerých příjmech téměř 50%. 

    

Měsíc Součet (Kč) 

Červen 15 111,60 

Červenec 37 656,00 

Srpen 9 267,00 

Září 11 749,00 

Říjen 10 459,00 

Listopad 27 500,00 

Prosinec 38 420,00 

Leden 42 627,00 

Únor 68 279,82 

Březen 52 867,00 

Duben 7 062,00 

Květen 2 914,00 

CELKEM 323 912,42 

 

Ostatní příjmy 

    

Veletrh FORPETS 19 734,00 

Adopční poplatky 39 200,00 

Prodej na stánku 12 470,00 

Dary z beneficí 44 137,00 

CELKEM 115 541,00 

 



 
 

Výdaje 

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

našich celkových výdajů. Pod ostatní výdaje spadají položky vyjmenované níže. 

V následujících tabulkách je přehledně zpracováno využití peněz dle výdajů v jednotlivých měsících.  

Celkové výdaje depozita za období 1.6.2013-31.5.2013 jsou 356 209-Kč 

Veterinární výdaje 

  
   

Měsíc Součet (Kč) 

Červen 9 499,00 

Červenec 12 129,00 

Srpen 3 288,00 

Září 4 320,00 

Říjen 9 824,00 

Listopad 2 210,00 

Prosinec 3 408,00 

Leden 11 824,00 

Únor 20 983,00 

Březen 53 612,00 

Duben 11 097,00 

Květen 3 631,00 

CELKEM 145 825,00 

 

 

Ostatní výdaje 

    

Měsíc 
Součet 
(Kč) 

Červen 4 052,00 

Červenec 6 184,00 

Srpen 8 209,00 

Září 5 954,00 

Říjen 6 929,00 

Listopad 50 382,00 

Prosinec 24 177,00 

Leden 15 139,00 

Únor 19 080,00 

Březen 7 329,00 

Duben 50 654,00 

Květen 12 295,00 

CELKEM 210 384,00 

Mezi veterinární výdaje jsou započítány veškeré úkony, od vstupní prohlídky, přes očkování, operace, 

hospitalizaci až po následnou kontrolní veterinární péči. 

Mezi ostatní výdaje patří 

 kancelářské potřeby, poštovné, poplatky 

 vybavení pro psy (deky, savé podložky, vitamíny, mlíka pro štěňata, přepravky, kennelky...) 

 pohonné hmoty k obstarávání psů v dočasných péčích 

 materiální vybavení (granule, čtečka čipů, desky, nýty, čistící potřeby, zajištění vybavení 

stánku,...) 

 ostatní vybavení (mikročipy, zajištění skladu a skladovacích prostor, úložné systémy) 

*Výdaj Listopad + Duben - v listopadu tvořila většinu výdajů investice do výroby kalendářů na podporu 

Dogpointu. V dubnu poté platba přednášejícím za uspořádání semináře pro veřejnost. 

 



 
 

 

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

veřejností (přímo, či skrze materiální sbírky), zbytek byl zakoupen, nebo vyroben na zakázku za 

finance sdružení. 

Ke dni 31.5.2013 má sdružení k dispozici: 

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

 dostatek obojků, vodítek, náhubků, postrojů 

 obvazový a zdravotnický materiál 

 veterinární přípravky 

 dezinfekční prostředky 

 dvojkotec v horším stavu 

 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, 2ks kovová klec 

 čtečka čipů 

 ochranné oděvy na manipulaci se psy (3 ks) 



 
 

Závěr 

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

finančně, materiálně nebo 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 

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

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

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


