
KOČIČÍ  DOMOV  SLUNÍČKO, z.s. se sídlem Sokolská 158,  

413 01 Dobříň, IČO: 01809369, č.ú. 2500438542/2010,  

email: kocicidomovslunicko@seznam.cz, telefon: +420607245648 

 

Výroční zpráva spolku Kočičí domov Sluníčko, z.s. za rok 2017 

 
Kočičí domov Sluníčko, z.s. v roce 2017 provozoval stejně tak jako v minulých letech 

následující činnosti: 

 

Poskytování konkrétní pomoci potřebným kočkám. Všestrannou péči o nalezená, opuštěná a 

zatoulaná zvířata – především kočky. Podporujeme odpovědný vztah člověka ke zvířatům. 

Pečujeme o opuštěná, raněná bezprizorní zvířata – kočky v útulku. Snažíme se o individuální 

péči v socializaci koček. K důležitým činnostem patří hledání spolehlivého a šťastného 

domova pro naše svěřence. Seznamujeme nejširší veřejnost s nutností kastrací koček.  

Kočičí domov Sluníčko, z.s. byl v roce 2017 řádně zaregistrován dle nového zákona jako 

útulek se sídlem Sokolská 158, 413 01 Dobříň Krajskou veterinární správou pod číslem CZ 

42C04205. 

 

I letos jsme se zaměřovali na šíření osvěty ohledně nutnosti a přínosu kastrací u koček. 

Poskytovali jsme i finanční výpomoc sociálně slabým občanům ve formě úhrady kastrace 

jejich koček. Odchytávali a kastrovali jsme bezprizorní, plaché kočky, které jsme vraceli zpět 

do původní lokality. Zaměřujeme se na pomoc kočkám výhradně na okolí Roudnice nad 

Labem a přilehlých obcí. Dodáváme krmivo kočkám do lokalit, kde jsou již vykastrované 

plaché kočičky. 

 

V roce 2017 jsme se vzorně starali o puštěné a odložené kočky.  

Bylo přijato 317 koček, 196 koček našlo nový domov, 64 plachých vykastrovaných koček 

bylo vráceno zpět do lokality a 34 koček zemřelo nebo bylo uspáno pro zdravotní stav 

neslučitelný s kvalitním životem. K poslednímu dni roku 2017 bylo v útulku 86 kočiček. 

 

Za celý rok jsme se zúčastnili osmi  umísťovacích výstav, kde se ucházeli naše kočky o nové 

domovy. Dále jsme se zúčastňovali mnoha dalších akcí s propagační činností. 

Sami jsme uspořádali dvě umísťovací výstavy a to tradiční Valentýnskou v Praze v Toulcově 

dvoře a spolu s Mělnickým spolkem ochránců zvířat jsme organizovali již třetí umísťovací 

výstavu v Mělnickém učilišti, která je důležitá hlavně ohledně propagace zodpovědného 

přístupu ke kočkám v obcích. 

 

Finanční bilance za rok 2017: 

 

Celkové příjmy činily = 1 945 471,- Kč.  

Příjmy tvořily nejvíce dary od našich příznivců a dárců, dále finanční pomoc od obcí: 20 000,- 

Kč  Obec Dobříň, 15 000,- Kč  Město Terezín, 5000,- Kč Obec Bechlín,  5 000,- Kč Obec 

Vědomice a 5 000,- Kč  Obec Dušníky. 

Žádali jsme o finanční příspěvek z fondu Ústeckého kraje, který nám schválil dotaci ve výši 

30 000 korun. 

Finanční dotaci nám poskytlo dotaci ve výši 20 000 korun a obec Vědomice dotaci ve výši 

5 000,- Kč. 

Veškeré dotace byly včas a řádně vyúčtované. 
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Od společnosti Royal Canin Czech&Slovak Republics s.r.o. jsme získali 55tisíc korun, za 

které jsme pořídili nové karanténní klece, odchytové klece a odchytový podběrák. 

Na příjmech se podílela i akce pořádaná Devíti životy, o.p. Kočičí přání, my velice děkujeme 

za to, že jsme se mohli zúčastnit.  

Bylo nám opět umožněno se zúčastnit  kampaně „Naplňte misky v útulcích“ a získali jsme od 

Mars Czech s.r.o. granulované krmivo značky Whiskas. 

 

Finanční náklady a výdaje činily: = 1 945 471,- Kč 

Většinu výdajů tvořily veterinární náklady, krmivo a stelivo. 

 

Veterinární služby tvoří vysokou položky v našich výdajích. Naší domovskou veterinární 

ordinací je ordinace MVDr. Blanky Tešnarové v Roudnici n.L., kde pečuje o naše kočky paní 

MVDr. Tešnarová Blanka s MVDr. Adélou Beranovou. Bez vstřícnosti a finanční úlevy paní 

doktorky Tešnarové bychom jen těžko mohli našim kočičím svěřencům dopřát veterinární 

péči v takovém rozsahu, jakou u nás dostávají, patří jí veliké poděkování. 

Další naší spolupracující veterinou je Veterinární klinika Maradovi  na Mělníku, 

Metropolevet Praha a veterinární klinika Live v Litoměřicích.  Všem vděčíme za záchranu 

spousty nemocných kočiček. 

Bez vstřícnosti veterinárních lékařů bychom zdaleka nemohli pomoci 317 kočičkám za rok. 

 

Nedílnou součástí Kočičího domova Sluníčko, z.s. jsou dobrovolníci a dárci, kterým z celého 

srdce děkujeme a velice si ceníme jejich pomoci.  

 Dobrovolníci a dárci jsou pro naši činnost nesmírně důležití, ať již se snaží pomoci třeba i 

v malém rozsahu, bez nich by provoz útulku nebyl možný. 

V roce 2017 jsme se s nějakými dobrovolníky rozloučili, některé jsme zase získali.    

 

V roce 2017 byla součástí útulku Kočičí domov Sluníčko, z.s. tato  depozita: 

 

U Marušky Zimanzlové – stálé depozitum, kde bývá umístěno kolem 12ti koček 

U Jany Salcmanové – příležitostné depozitum pro novorozená koťata bez matky 

U Markéty Pondělíčkové – příležitostné depozitum pro malá koťata 

U Terezy Matějkové – příležitostné depozitum pro malá koťata 

U Ivany Čejkové – příležitostné depozitum pro malá koťata 

U Míši Trousilové – depozitum plachých jedinců s kapacitou jedné až dvou koček, kde se 

socializují s velmi dobrými výsledky. 

 

Všem, kteří se spolu s námi podíleli na záchraně a péči o bezprizorní kočičky děkujeme!  

A to, jak všem dárcům, tak i dobrovolníkům. 

 

 

V Dobříni 30.4.2018 

 

 

Za Kočičí domov Sluníčko, z.s. 

 

 

 

Milana Petrásková 

Předsedkyně spolku 


