
O. S. Zachraň kočku 

 

Výroční zpráva za rok 2013 

 

 

Rok 2013 byl pro nás rokem velkých změn. Po šesti letech jsme ukončili naše působení pod 

občanským sdružením Uměním na pomoc zvířatům a založili jsme vlastní občanské sdružení 

s názvem O. S. Zachraň kočku se sídlem Na Pískách 304, 254 01  Jílové u Prahy (dále jen 

„Sdružení“).  

O názvu sdružení jsme nemuseli přemýšlet dlouho, přáli jsme si, aby vystihoval naše cíle a 

vlastní činnost, aby z něj bylo na první pohled poznat, o co se snažíme, co děláme. Proto 

dostalo sdružení název O. S. Zachraň kočku, neboť to, o co nám jde, je záchrana kočiček. 

Opuštěných, nechtěných, týraných, poraněných, koťat, dospělých i starých, prostě všech 

těch, které to potřebují.  

 

  

Nové sdružení O. S. Zachraň kočku 

 

 

Občanské sdružení O. S. Zachraň kočku je výsledkem několikaměsíčních příprav a intenzivní 

práce přípravného výboru. Oficiální vznik se datuje ke dni 30. 9. 2013.  

Sdružení je řádně zaregistrováno Ministerstvem vnitra pod č. j. VS/1-1/94553/13-R a bylo mu 

přiděleno IČ 021 639 69. 

 

Cíle sdružení 

 

 

Hlavní cíle Sdružení jsou: 



 ochrana a poskytování pomoci opuštěným, toulavým, poraněným, týraným a 

nemocným zvířatům, především kočkám a všestranná péče o ně vč. zajištění péče 

veterinární 

 kastrační program – kastrace toulavých zvířat za účelem omezení nekontrolovaného 

množení těchto zvířat 

 socializace zvířat – individuální přístup a péče o každého jedince 

 hledání nového domova – nalezení vhodného nového majitele 

 rozvoj občanské společnosti v rámci péče o životní prostředí, osvětová činnost 

v oblasti ochrany zvířat, péče o ně a nutnosti kastrací volně žijících a bezprizorních 

zvířat 

 podpora odpovědného vztahu ke zvířatům a rozvoj dobrovolnické pomoci v oblasti 

péče o zvířata 

 poradenství v oblasti péče o zvířata 

 

 

Činnost sdružení 

 

 

Hlavní činností Sdružení je péče o opuštěná, toulaná, poraněná a týraná zvířata, především 

kočky, všestranná péče o ně a následné umísťování do nových domovů. 

Pro vlastní předání do péče novému majiteli byl vytvořen předávací protokol, obsahující 

podmínky umístění zvířete do nového domova, jako jsou např. řádná péči o zvíře, nutnost 

kastrace ve vhodném věku jako prevence nežádoucímu množení a právo na kontrolu 

životních podmínek zvířete v novém domově členem Sdružení a další.  Nový majitel stvrzuje 

svým podpisem při převzetí zvířete, že s podmínkami souhlasí a obdrží kopii předávacího 

protokolu. 

Zvířata v péči O. S. Zachraň kočku jsou umísťována vždy veterinárně ošetřena – tj. odčervena, 

odblešena, naočkována a zvířata starší 8 měsíců vždy kastrována. Každé zvíře má svou 

zdravotní kartu, obsahující veškeré informace o veterinárním ošetření, kterým zvíře prošlo.  

Vhodné zvíře pro každého zájemce je vždy vybíráno individuálně s ohledem na budoucí 

domov a s respektem k povaze zvířete. Novému majiteli jsou poskytnuty informace o chovu 

koček a to jak na místě, tak následně elektronickou formou. Komunikace s novými majiteli je 

naší prioritou, snažíme se být maximálně k dispozici na telefonu i mailu. 

 



Pro komunikaci byl zřízen oficiální e-mail sdružení zachrankocku@centrum.cz. Pro 

telefonickou komunikaci slouží tel číslo 732 145 527. 

Zároveň byl zřízen facebookový účet https://www.facebook.com/pages/OS-Zachraň-

kočku/349812228487563, kde je možné nalézt aktuální informace o naší činnosti, zprávy a 

fotografie z nových domovů, zajímavé informace o chovu koček a další. 

Taktéž byl zřízen bankovní účet sdružení u Fio Banky č. 2800487370/2010. 

Nedílnou součástí naší práce je samozřejmě i osvětová činnost v oblasti péče o zvířata, kočky 

a v oblasti vztahů mezi lidmi, zvířaty a přírodou vůbec. Snažili se co nejvíce informovat 

veřejnost o nutnosti kastrací, o následcích nekontrolovaného množení, o situaci koček 

v našem regionu i České republice vůbec a hodláme v tom samozřejmě do budoucna 

pokračovat. 

 

 

Akce, kterých jsme se zúčastnili v roce 2013 

 

 

20. 10. 2013 Umísťovací výstava opuštěných koček v Kongresovém centru, Praha  

7. 12. 2013 a 8. 12. 2013 Mikulášská umísťovací výstava opuštěných koček Gymnázium prof. 

Jana Patočky, Praha, Jindřišská ulice 

Kočičí přání 2013 

 

 

Kočičky v naší péči za rok 2013 

 

 

Nově vzniklé O. S. Zachraň kočku formálně „převzalo do péče“ ke dni vzniku sdružení tj. k 30. 

9. 2013 od předchozího uskupení spadajícího pod Uměním na pomoc zvířatům celkem 100 

kočiček.  

Do konce roku 2013 bylo přijato do péče 6 kočiček.  

27. 12. 2013 Zemřela na selhání ledvin stařičká kočička Magdalenka ve věku cca 14 let. 
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Nový domov našlo v období od vzniku sdružení do 31. 12. 2013 celkem 23 kočiček. 

K 31. 12. 2014 tak v péči O. S. Zachraň kočku bylo celkem 82 kočiček. 

Většina kočiček v péči sdružení se nachází v Jílovém u Prahy, kde je také sídlo sdružení.  

Sdružení dále zajišťuje podporu ve formě inzerce a evidence také minidepozitu ve Znojmě. 

Kočičky ze Znojma je možno v nabídce snadno identifikovat dle přízviska 

Chmelda/Chmeldová. 

 

Detailní rozpis naleznete v následujících tabulkách: 

 

Kočičky 2013 Jílové u Prahy 

K vzniku sdružení 30. 9. 2013 91 

Přijato 6 

Zemřelo 1 

Umístěno 22 

K 31. 12. 2013 zůstává v péči 74 

 

 

Kočičky 2013 Znojmo 

K vzniku sdružení 30. 9. 2013 9 

Přijato 0 

Zemřelo 0 

Umístěno 1 

K 31. 12. 2013 zůstává v péči 8 

 

Plány pro rok 2014: 

 

I v dalším roce se budeme samozřejmě aktivně věnovat pomoci opuštěným zvířatům.  

Vzhledem k tomu, že naše kapacita je omezená, bychom se chtěli více zaměřit na osvětovou 

činnost v oblasti kastrací a péče o kočky.  

Rádi bychom nabízeli lidem pomoc při zajištění kastrace - odvoz na kastraci, pooperační 

karanténa, možnost financování kastrace pro lidi ve finanční tísni.  



Velkým cílem roku 2014 je také spuštění webových stránek Sdružení, které nám umožní ještě 

lépe informovat o naší činnosti, našich kočičkách, oslovit širší veřejnost a představit program 

adopce na dálku neumístitelných kočiček v naší péči (vážná onemocnění, týrané, plaché 

kočičky, která si teprve hledají cestu a důvěru k lidem). 

Dalším cílem je vytvoření loga sdružení. 

 

Kontakty:  

 

O. S. Zachraň kočku 

Zdeňka Plachá, předsedkyně sdružení 

Na Pískách 304, 254 01 Jílové u Prahy,  Praha - Západ 

Tel. +420 732 145 527   E-mail: zachrankocku@centrum.cz 

IČ: 021 639 69 

 

 

 

V Jílovém u Prahy dne 30. 1. 2014                                                   Za O. S. Zachraň kočku 

                                                                                                              Mgr. Martina Voříšková  

                                                                                                           místopředsedkyně sdružení                             
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