VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU
PES NEJVĚRNĚJŠÍ PŘÍTEL, Z.S
ZA ROK 2016
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1. Jak to pokračovalo
Když to vyjádříme hodně stručně, tak jsme v roce 2016 jen pokračovali v započaté práci a pořád jsme
se rozrůstali. Naše skupina na Facebooku dosáhla v roce 2016 skoro 19 000 příznivců. A také se k nám
k naší radosti přidávali noví aktivní členové. Za rok našeho působení se k nám přidalo 50 členů a k
31.12.2016 měl spolek 96 členů.

Obrázek č. 1

2. Stručná historie
Spolek PES NEJVĚRNĚJŠÍ PŘÍTEL, z.s. je nezisková organizace, kterou 23. 3. 2015 založila Simona
Štěpánková.
Společně s dobrovolníky se snažíme pomáhat týraným, odloženým, starým a nemocným pejskům.
Zabezpečujeme jim veterinární péči a kvalitní krmení. Přebíráme psy z nevhodných podmínek,
zajišťujeme jim dočasný domov, ze kterého jim hledáme nové domovy.
Provoz spolku a veškeré náklady s tím spojené jsou kompletně financované z dobrovolných příspěvků
a darů.
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3. Co se dělo v roce 2016
Vyjmenovat zde všechny přijaté a adoptované psy je nemožné. V roce 2016 jich prošlo našim
spolkem 214. Většina z nich našla nový domov, ale nalezením nového domova to pro nás nekončí.
Velmi si zakládáme na tom, abychom pejsky umisťovali jen do těch nejlepších podmínek. A chceme i
po adopci být s novými majiteli v kontaktu. Provádíme kontroly v nových domovech a jsme rádi, že
spoustu nových majitelů s námi komunikuje přes Facebook nebo posílá mailem fotky a zprávy

3.1.

Sraz adopťáčků spolku Pes nejvěrnější přítel, z.s.

Velkou akcí v roce 2016 byl 1. Sraz adopťáčků. Chtěli jsme se setkat s našimi bývalými svěřenci a
jejich novými páníčky. Setkání proběhlo 21. května na louce ve Vestci. Akce se moc povedla, bylo to
příjemné setkání lidí, kteří milují pejsky stejně jako my.

Obrázek č. 2
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Obrázek č. 3

3.2.

Vernisáž fotografií spojená s aukcí pro spolek Pes nejvěrnější přítel, z.s.

Za pár dní po adopťáčcích byla pro náš spolek uspořádána vernisáž fotografiií spojená s aukcí. Vše
proběhlo 26. května v Music baru v Plzni. Mnohdy až kontroverzní fotografie autorů Lenky a Davida
Broumových znázornily nejen lásku člověka ke psům, ale také to, že pes není hračka, jídlo ani věc. Na
této akci byl také představen náš nový kalendář pro rok 2017.

Obrázek č. 4
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3.3.

Umístňovací výstava Sen zvířat

Sen zvířat je největší umisťovací výstava v České republice. Ve Vinoři proběhl 11.září už 11. ročník a
my jsme tam nemohli chybět. Zůčastnili jsme se s našim stánkem a přivezli jsme 6 pesků. Domů odjel
1 z nich a dalšího si noví majitelé přímo na výstavě zamluvili. Vzhledem k velké účasti vystavovatelů
psů i koček to považujeme za velký úspěch.

Obrázek č.5

Obrázek č. 6
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3.4.

Psí hvězdy 2016

A protože možností jak široké veřejnosti představit pejsky, kteří hledají domov není nikdy dost,
rozhodly jsme se společně s organizací Dovolená se psem uspořádat umisťovací výstavu s názvem Psí
hvězdy. Celá akce proběhla 8. října v hornickém skanzenu Vinařice. Pozvali jsme dalších 7
spřátelených spolků a každý z nich přivezl několik pejsků určených k adopci, případní zájemci se s
nimi tak mohli seznámit naživo. Pejsci byli představeni přímo na červeném koberci, stejně jako velké
filmové hvězdy. Součástí byl i bohatý kulturní program a celá akce se i přes nepřízeň počasí velmi
vydařila. Domov našli 4 pesjci a několik jich bylo zamluveno. Velmi nás potěšilo, že se tváří našeho
spolku stala velká milovnice pejsků Alice Bendová. A pro velký úspěch jsme se rozhodli tuto akci
zopakovat i v příštím roce.

Obrázek č.7

Obrázek č.8
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4. Jak jsme hospodařili
V roce 2016 jsme hospodařili podobně jako v předchozím roce. Všechny naše účty jsou stále
transparentní a účetnictví zpracovává kvalifikovaná účetní. Přílohou této Výroční zprávy je
Výsledovka za rok 2016.
Největší příjmovou položkou jsou dary od našich příznivců a členské příspěvky.

Příjmy

tržby za zboží a
služby
2%
členské
příspěvky
31%

příspěvky od
dárců
67%

Graf č. 1

Stejně jako loni jsou největší výdajovou položkou v našem rozpočtu veterinární náklady, které
vynakládáme za pejsky v našich dočasných péčích. Pomáháme ale i pejskům, kteří nejsou v našem
spolku. Pokud se na nás obrátí soukromá osoba, která nemá finanční prostředky na léčbu svého psa,
tak se snažíme pomoct. Dalším největším nákladem je nákup krmiva. Snažíme se našim svěřencům
dopřát kvalitní krmivo, dost často nakupujeme speciální krmení, protože mnoho psů má zdravotní
problémy.
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5. Poděkování sponzorům, podporovatelům
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům a dárcům, bez kterých bychom nemohli naši činnost
vykonávat. Ze sponzorů jmenovitě:
MUDr. Miroslav Dědina, Nadační fond Pes v nouzi, VYLUC s.r.o., Studio Fontána, spol. s r.o., Iveta
Havlátová, Václav Jirků, Simy Trans s.r.o.
Dále máme spoustu příznivců, kteří nás podporují např. tiskem letáků, dodáním obalového materiálu,
vysokými slevami za veterinární ošetření našich svěřenců atd. Jmenovitě:
SPACE4 s.r.o., Kartony obaly krabice z Hajnice, Veterinární klinika Mnichovice, Jan Pařil CREATIVE
SHOP a firma HumbleWood s.r.o., a VEMAP – MVDr. Miloš Havelka, vet.klinika IVET a Rumburkvet.
Velké poděkování patří všem dalším dárcům, kteří posílají na náš účet pravidelně nebo jednorázově
finanční příspěvky. Bez Vás by spolek nemohl existovat.
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6. Tým dobrovolníků PNP
Bez ochotných a oddaných lidí, kteří denně zcela dobrovolně a bez nároku na odměnu pracují pro
spolek by to nešlo. Mezi ně patří: Simona Štěpánková, Kristina Wurstová, Michael Jančík, Lucie
Beránková, Eva Houžvičková, Michaela Hovadíková, Lucie Kubátová, Lucie Měsíčková, Petra
Kunešová, Veronika Zoulíková, Michaela Suchá, Hana Bechyňová, Romana Šefčíková, Jana Línková,
Klára Bláhová a mnoho dalších úžasných lidí. Vám všem patří velké díky.

7. Záměry na příští rok
Chceme i nadále dělat to co děláme. Přáli bychom si, aby žádný pejsek naši pomoc nepotřeboval, ale
to je v tomto světě nesplnitelné přání. Našim cílem je vybudování azylu, kam bychom mohli
umisťovat větší a problematičtější pejsky.

8. Závěrečné slovo
Pes, nejvěrnější přítel v životě, ten kdo vás vítá a brání jako první. (Lord Byron)

9. 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
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