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Výroční zpráva spolku Kočičí domov Sluníčko, z.s. za rok 2019 

 
Činnost: 
 
Kočičí domov Sluníčko, z.s. jako spolek na ochranu zvířat a provozovatel útulku na 
adrese sídla spolku provozoval činnosti na podporu pomoci kočkám v nouzi 
v souladu se stanovami spolku stejně tak jako v minulých letech. 
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. 
 
. 
Hlavní činností je poskytování péče kočičkám v nouzi, bez domova, bezprizorním, 
zraněným, nemocným, zatoulaným a toulavým.  
 
Konkrétně se jedná o poskytnutí veterinární péče v plném rozsahu všem potřebným 
kočkám bez domova či kočkám nalezeným v ohrožení života a následně jejich přijetí 
do útulku s plnohodnotnou péčí. Každé socializované kočičce je po uzdravení, 
naočkování, odparazitování, vykastrování a načipování hledán vhodný, láskyplný a 
pokud možno pro kočičku šťastný domov. 
 
Řešíme i lokality plachých koček a to jejich odchytem, kastrací, odčervením, 
odblešením a po nezbytné době pokastrační rekonvalescence a uzdravení jsou tato 
zvířata vrácena zpět do svých lokalit, kde je jim celoročně dodáváno krmivo a 
poskytnut přístřešek v podobě polystyrénových boudiček vystalaných slámou.  
 
Není však v našich silách vyřešit všechny bezprizorní kočky v naší lokalitě. Koček je i 
přes osvětu a kastrační program stále více a více a na jejich vyřešení nemáme 
kapacitu, dobrovolníky a ani finance. Je třeba více apelovat na spolupráci s obcemi, 
což se moc nedaří. 
 
Veškerou pomoc a činnost směřujeme na oblast Roudnice nad Labem jí přilehlých 
obcí a lokalit.  
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Peníze na činnost spolku a péči o kočky v útulku získáváme především od drobných 
dárců – občanů, dotacemi měst a obcí v naší lokalitě a prodejem drobných 
darovaných domácích výrobků a věcí občanů v našem charitativním krámku a 
různými pořádanými aktivitami pro veřejnost 
 
 
 
 
Kočičí bilance: 
 
K 1.1. 2019 byl stav koček v útulku 72. Za rok 2019 jsme přijali 346 koček, 226 koček 
odešlo do nového domova, 79 plachých koček bylo vykastrováno a vráceno do 
původní lokality, 32 koček zemřelo v důsledku špatného zdravotního stavu, 12 koček 
bylo vráceno původnímu majiteli. Stav koček v útulku k 31.12.2019 činil 68 koček. 
V rámci kastračního programu pro sociálně slabší občany jsme vykastrovali 6 koček. 
 
Aktivity: 
 
Z důvodu získání více financí na kastrace koček v okolí pro sociálně slabší občany, 
kteří si kastraci svých koček nemohou z finančních či jiných důvodů dovolit, jsme 
společně s pražskými dobrovolníky pořádali Chlupatý běh v Praze v Milíčovském 
lese. Bohužel však tato akce pokryla v roce 2019 sotva její náklady. 
 
Jako každým rokem jsme i v tomto roce pořádali již 6.umísťovací výstavu koček 
v Praze na Černém Mostě.  
 
Zúčastnili jsme se i čtyř umísťovacích výstav pořádaných spřátelenými útulky: 
  
Na pozemku útulku jsme pořádali v červnu a v září zahradní bazárek společně 
se dnem otevřených dveří útulku. 
 
V kočičí kavárně U kočičích tlapek v Kladně jsme pořádali v roce 2019 čtyřikrát 
charitativní bazárek. 
 
S naším charitativním krámkem jsme se zúčastnili pětkrát Roudnických farmářských 
trhů, dále trhů v Jenči a v období vánoc i trhů v Praze. 
 
Byli jsme součástí velikonočního a vánočního kola charitativní sbírky Kočičí přání. 
Díky tomuto projektu bylo obdarováno potřebnými „dárky“(spoustu kapsiček a 
granulí) osmdesát kočiček. V rámci velkého projektu Kočičího přání jsme získali 40 
rychlotestů na detekci onemocnění FIV a FELV. Kočičí přání je ohromným přínosem 
pro všechny zúčastněné útulky a jejich kočičky. Jeho organizátorům patří veliké 
poděkování. 
 
Mohli jsme být součástí akce Naplňte misky útulkům pořádané společnosti MARS 
Czech s.r.o. a Nadací na ochranu zvířat, kde jsme získali suché krmivo značky 
Whiskas v množství 770 kg pro Sluníčkové kočičky na celý rok. Též skvělá akce, 
jsme rádi, že jsme byli vybráni.  
 
 



 
Finanční bilance za rok 2019: 
 
Celkové příjmy činily = 2 171 681,- Kč.  
 
Téměř všechny příjmy tvoří finanční dary od drobných dárců fyzických osob.  
 
V roce 2019 se na financování našeho útulku podílely i některé obce a to: 
naše domovská, malá obec Dobříň darem ve výši 25tis. Kč, Město Roudnice nad 
Labem dotací ve výši 30tis. Kč, Město Terezín finančním příspěvkem ve výši 1tis. Kč, 
obec Křešice příspěvkem ve výši 5tis. Kč, obec Račiněves darem ve výši 5tis. Kč, 
obec Bechlín dotací ve výši 5tis. Kč, obec Vědomice dotací ve výši 10tis Kč, obec 
Hrobce 5tis. Kč, obec Kleneč 2tis. Kč.  
Veškeré dotace byly včas a řádně vyúčtované. 
 
Finanční náklady a výdaje činily: = 2 171 681,- Kč 
Z největší části tvořily finanční výdaje veterinární náklady, krmivo a stelivo. 
 
Zajištění veterinární péče: 
 
Veterinární služby tvoří vysokou položku v našich výdajích. Naší domovskou 
veterinární ordinací je ordinace MVDr. Blanky Tešnarové v Roudnici n.L., a 
Veterinární klinice Live v Litoměřicích. Bez vstřícnosti těchto veterinárních zařízení 
bychom jen těžko mohli našim kočičím svěřencům dopřát veterinární péči v takovém 
rozsahu, jakou u nás dostávají. 
Bez vstřícnosti veterinárních lékařů a dárců bychom v tomto roce zdaleka nemohli 
pomoci 346 kočičkám. 
 
 
Depozita v roce 2019: 
 
U Marušky Zimanzlové – stálé depozitum pro koťata v nouzi 
U Jitky Ostrochovské – stálé depozitum pro koťata v nouzi 
 
Depozita fungují jako nouzová řešení pro akutní případy, pokud v útulku není volné 
místo nebo z důvodu virové pandemie. 
 
Poděkování: 
 
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. 
 
 
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 1.8.2020 
 
Za Kočičí domov Sluníčko, z.s. 
 
 
 
Milana Petrásková 
Předsedkyně spolku 


