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Jak to vlastně začalo 

Na začátku byla touha rozšířit povědomí o týraných a zanedbaných psech a jejich možné pomoci. 

Zakladatelka spolku Simona Štěpánková založila na Facebooku skupinu, která se začala rozšiřovat 

závratnou rychlostí. Po čtyřech měsících svého fungování měla již 1000 členů. Ke konci roku 2015 

měla skupina téměř 6000 příznivců. Ti, kteří chtěli být součástí spolku, vyplnili přihlášku a stali se 

členy spolku Pes nejvěrnější přítel. Spolek měl k 31. 12. 2015 celkem 46 členů.  

 

Obrázek 1 - zakladatelka Simona Štěpánková 

Stručná historie 

Spolek PES nejvěrnější přítel,z.s. (PNP) je nezisková organizace, která byla založená 23. 3. 2015 na 

bázi dobrovolné činnosti. Začínali jsme jako menší parta bláznivých a zapálených pejskařů, která se 

snaží pomáhat všem pejskům, kteří potřebují pomoct. Postupně se k nám přidalo spoustu úžasných 

lidí a vytvořil se tak tým motivovaných pejskařů. Společnými silami zachraňujeme týrané, odložené, 

staré a nemocné pejsky. Zabezpečujeme jim veterinární péči a kvalitní krmení. Odebíráme psy z 
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nevhodných podmínek a poskytujeme pejskům dočasný domov, dokud jim společnými silami 

nenajdeme nový vhodný domov.  

Provoz spolku a veškeré náklady s tím spojené jsou kompletně financované z dobrovolných příspěvků 

a darů. 

Co se dělo v roce 2015 

Prvním adoptovaným pejskem byl Jack z Bratislavy, který je nyní šťastný a spokojený u svého pána 

Mariána Špánika. Pudl Bobík, jehož poslední adopce nedopadla dle našich a jeho přání, nyní bydlí s 

pudlinkou Roxy u Klárky a jejího přítele v Praze a má se skvěle. Bivojkovi z Ústeckého útulku se díky 

spolupráci s Eddy Kolibřík a Alena Brtková a Petra Vojtíšková, podařilo najít ten nejkrásnější domov u 

Quell Manassy . Bohužel se však po velmi krátké době zjistilo, že jeho zdravotní stav je velmi špatný a 

Bivojek musel odejít za duhový most. Ebynka, také z Ústeckého útulku našla ten nejlepší domov u 

Lenky Vostřelové. Hopík, kterého ze Slovenska zachránila Jaroslava Chvojková našel domov právě u 

své zachránkyně. Tři štěňátka Tramp, Lady a Jack, které Loli D Ell přivezla z nevhodných podmínek z 

Týnce, jsou ve spolupráci s organizací Srdeční záležitost, již v nových domovech. Dále jsme převzaly 

štěňátko do dočasné péče k Loli D Ell Sandy z Ostravy, dlouho se u nás neohřála a už si užívá nového 

domova. 

V březnu jsme přivezli týraného Bertíka, který měl zastaralou zlomeninu ramenního kloubu přední 

packy. A protože měl Bertík teprve 2 roky, rozhodli jsme společně pro něj bojovat. Operaci Bertík 

zvládl v pohodě a po rekonvalescenci, která byla časově i finančně dost náročná, je Bertík v pořádku v 

novém domově. 

V dubnu byl z Kladna přivezen 11 měsíční Jerry, který byl majiteli odevzdán svému osudu. Jerry byl ve 

spolupráci s Ditou Pullmannovou nějaký čas v dočasné péči a z dočasné péče se stal nový domov.  

Největší „kauzou“, která byla hlavním impulzem pro založení spolku, byla kauza Budig. Jedná se o 

člověka, který na svém dvoře drží velkou smečku psů, kteří se nekontrolovaně množí mezi sebou, psi 

žijí v nevyhovujících podmínkách, zavření v klecích, chlívech, stáji. Jejich zdravotní a psychický stav byl 

velmi špatný. Prvním odebraným pejskem od pan Budiga byla Sheilinka. Díky Loli D Ell, která z ní 

během tak krátké doby udělala veselou a hravou fenečku, Sheilinka odešla v březnu na Kladno do 

úžasné rodiny. 
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Dva pejsci od pana Budiga Norbi a Pepito byli umístěny do útulku Lesan Kralupy nad Vltavou, kde 

čekali na svůj nový domov, který už oba mají. Další dvě fenečky byly  umístěny v OS Zvíře v tísni, kde 

se  Kateřina Šimková postarala o jejich socializaci a začlenění do nových domovů. 

Na začátku dubna jsme od pana Budiga převzali dalších 11 fenek, které jsme umístili do dočasných 

péčí. Většina pejsků už našla své domovy, několik jich však zůstalo v Azylu, kde se pomalu a velmi 

těžko socializují. Velké poděkování patří Jaroslavě Chvojkové za zajištění umístění fenek. Dále za 

spolupráci dočasek: Cibela, z.s., Petře a Kláře, Azyl Matýsek Martina Marešová, Pidicka Shambalkova 

Veronika Zoulíková, Petra Javorová, Tereza Zetková a Loli D Ell.  

Dalším případem byla kauza Mazelov, kde jsme 30.5.2015 společně s Janou Plaňanskou a Nikolou 

Schneiderovou odebrali veliké množství psů. Kauza Mazelov je o dalším člověku, který drží psy 

v kotcích bez kontroly. Psi se zde nekontrolovaně množí a vzájemně napadají. Díky dobrovolníkům, 

jako např. Pavla Lahodná, Alena Lieblová, Lucie Podlahová a dalším, se mohlo díky postupným 

kastracím, zabránit dalšímu množení. I zde se odebraní pejsci velmi těžko socializují a potřebují 

hodně lásky. Někteří z nich už jsou spokojení v nových domovech, jiní ještě na domovy čekají. 

Dne  6.9.2015 jsme se také zúčastnili naší první umisťovací výstavy Sen zvířat. I přes nepříznivé počasí 

považujeme tuto akci za velmi povedenou. Podařilo se umístit fenku Dali, která byla adoptována 

skvělými páníčky.  

 

Obrázek 2- stánek PNP akce Sen Zvířat 2015 

https://www.facebook.com/kaca.zvirevtisni
https://www.facebook.com/jaroslava.chvojkova
https://www.facebook.com/martina.maresova.56
https://www.facebook.com/pidicka.shambalkova
https://www.facebook.com/petra.javorova.9
https://www.facebook.com/loli.ell
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Od začátku založení spolku bylo prostřednictvím našeho spolku adoptováno 90 psů. 

Jak jsme hospodařili 

Hospodaření našeho spolku v roce 2015 bylo velmi vyrovnané. Všechny naše účty jsou transparentní, 

účetnictví je zpracováno kvalifikovanou účetní. Přílohou této Výroční zprávy je Výkaz zisků a ztrát.  

Jsme nezisková organizace a jako taková jsme odkázáni na dobrovolné příspěvky od našich příznivců. 

Abychom zlepšili naši finanční situaci, začali jsme s výrobou reklamních předmětů – šátků, triček, 

mikin, obojků apod. Výtěžek z tohoto prodeje se stal největším příjmem našeho spolku. Za tento 

úžasný výsledek patří největší poděkování člence spolku Petře Kunešové.  

Další nezanedbatelnou část příjmů tvoří příspěvky od dárců, sponzorů a pravidelné členské příspěvku 

od členů spolku.  

 

 

Největší výdajovou položkou v našem rozpočtu tvoří veterinární náklady, které hradíme za pejsky v 

našich dočasných péčích. Nákup krmiva je dalším velkým výdajem. Pro výrobu našich reklamních 

předmětů musíme nakoupit materiál, výdaje na jeho nákup je další výdajovou položkou. Pro 

rekonstrukci a úpravu prostor Azylu v Kunicích byly vynaloženy další finanční prostředky. 

příspěvky od 
dárců 
45% 

členské 
příspěvky 

2% 

tržby za zboží 
53% 

Příjmy PNP 2015 

Obrázek 3 - Příjmy PNP 2015 
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Obrázek 4 - Výdaje PNP 2015 

 

Orgány organizace 

Dle stanov spolku ze dne 23.3.2015 byl statutárním orgánem spolku ustanoven předseda a výkonným 

orgánem spolku byla ustanovena rada.  

Předsedou spolku byla určena Simona Štěpánková, prvními členy rady se stala Ilona Filipová a Michal 

Jančík.  

Ilona Filipová na vlastní žádost vystoupila z rady spolku dne 26.10.2015 a v tento den byly zvoleny za 

členy rady spolku Veronika Zoulíková a Petra Kunešová. Dne 16.11.2015 byla další členkou rady 

zvolena Kristina Wurstová. 

Poděkování sponzorům, podporovatelům 

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům a dárcům, bez kterých bychom nemohli naši činnost 

vykonávat. Ze sponzorů jmenovitě: C.I.P.A., spol. s r.o., Martina Pupcsiková, GTL, spol. s r.o., 

Monika Vlachová, Lenka Sejdinovič Macurová, Blanka Létalová, AGEM.CZ s.r.o., Simy Trans s.r.o., 

RNDr. Ivana Ohnútková. 

Dále máme spoustu příznivců, kteří nás podporují např. tiskem letáků, dodáním obalového materiálu, 

vysokými slevami za veterinární ošetření našich svěřenců atd. Jmenovitě: Kartony obaly krabice z 

Hajnice, Veterinární klinika Mnichovice, Jan Pařil CREATIVE SHOP. 

materiál, šátky  
21% 

veterinární 
náklady 

51% 

krmivo 
17% 

spotř. materiál 
(Azyl) 

6% 

služby 
4% 

PHM 
(doprava) 

1% 

Výdaje PNP 2015 
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Další poděkování patří všem „bezejmenným“ dárcům, kteří posílají na náš účet pravidelně nebo 

jednorázově finanční příspěvky. Bez Vaší podpory by spolek nemohl existovat. 

Tým dobrovolníků PNP 

Náš spolek má spoustu příznivců, bez jejichž pomoci by spolek nemohl fungovat. Mezi nejbližší 

spolupracovníky patří: Michaela Suchá, Lucie Beránková, Hanka Bechyňová, Romana Šefčíková, 

Vlaďka Balounová, Lucie Lebdušková, Lucie Kabátová, Lucie Měsíčková, Klára Bláhová, Eva 

Houžvičková a mnoho dalších úžasných lidí. Vám všem patří velké díky. 

 

Obrázek 5 - Tým PNP 

 

Spolupráce s jinými organizacemi 

Při naší práci se setkáváme se spoustou stejně orientovaných spolků a organizací. S některými jsme 

navázali bližší spolupráci a navzájem si pomáháme a podporujeme se. Patří k nim např. Dočasky 

DeDe, zs Dita Pullmannová, For Dogs, zs Tereza Zetková a Barča Hošková, Pro psí voči, zs Stáňa 

Strohschneiderová, Srdeční záležitost, zs Jana Kuzníková a další. 
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Proč existujeme a co je našim cílem 

Cílem spolku Pes nejvěrnější přítel je pomoc nemocným, starým nebo opuštěným psům a jejich 

ochrana proti nouzi, týrání a nevhodného zacházení.  Tuto stručnou větu máme ve stanovách, co se 

však za ní skrývá? Nemůžeme pomoci všem, ale snažíme se v rámci našich možností odebírat pejsky, 

které lidé týrají, zanedbávají péči o ně nebo je vyhodí na ulici. Takových případů se objevuje bohužel 

denně několik. Odebrané nebo nalezené psy umisťujeme do dočasné péče a po vyléčení a socializaci 

je nabízíme do adopce.  

V České republice stále nejsou platné zákony, které by zamezily množení zvířat a označily tuto činnost 

za trestný čin. Prokazování týrání zvířat nebo zanedbání péče o ně je také stále složité. Rádi bychom 

pomohli v prosazování zákonů a jejich zavedení do praxe.  

Záměry na příští rok 

Co plánujeme do budoucna?  

Chceme růst a zdokonalovat se. Chceme, aby se o nás vědělo. Našim snem je vybudování sítě 

spolupracovníků v celé České republice.  

Závěrečné slovo 

Pes je láska na celý život. Nenajdete rozdíl v oddanosti štěněte a starým psem. Jeho srdce bije stejně 

pro svého pána i po letech. Proto ani my nezapomínejme: „Stáváš se navždy zodpovědným za to, co 

jsi k sobě připoutal“. Malý princ. Antoine de Saint-Exupéry 

 

Kontaktní a identifikační data 

PES NEJVĚRNĚJŠÍ PŘÍTEL,z.s. 

zastoupený Simonou Stěpánkovou 

Rákosová 498 

252 42 Vestec 

IČ: 039 08 704 

spisová značka L 62240 vedená u Městského soudu v Praze 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=893348&typ=PLATNY

