
O. S. Zachraň kočku 

 

Výroční zpráva za rok 2014 

 

 

Rok 2014 byl neméně náročný než rok předchozí a to jak po stránce péče o kočičky, tak po 

stránce „vytváření administrativního zázemí sdružení“. 

 

Pokud bychom měli vybrat tu nejtěžší událost, která nás uplynulý rok potkala, pak by jí byla 

bez jakýchkoliv pochyb ztráta naší kolegyně Evy Kopáčové. Eva zemřela v květnu po dlouhé 

nemoci a její odchod nás hluboce zasáhl. Pojily nás dlouhé roky spolupráce, před vznikem 

našeho sdružení O. S. Zachraň kočku jsme byli řadu let depozitem občanského sdružení 

Uměním na pomoc zvířatům, které Eva založila.  

Dle přání Evy byly všechny její kočičky převezeny do depozita v Jílovém. Mladší a zdravé 

kočičky byly dány k adopci, starší a nemocné kočičky zůstávají v depozitu na dožití tak, jak si 

to Eva přála. Kromě kočiček jsme převzaly do péče také pejska Lucinku.  

Situace to nebyla snadná, kočiček nebylo málo a všechny bylo potřeba preventivně ošetřit, 

mnohé potřebují speciální krmení a doplňky, ale jsme rádi, že jsme mohli Evě její přání splnit. 

Evin odchod postihl také paní Marii Černou z Černošic, která fungovala jako Evino 

depozitum. Paní Černé proto byla z naší strany nabídnuta pomoc, stala se tak depozitem O. 

S. Zachraň kočku. Paní Černá je paní požehnaného věku, proto již další kočičky nepřijímá, 

avšak stále pečuje o několik kočiček na umístění a několik na dožití, celkový stav kočiček byl 

řádně zpracován a je uveden v tabulce níže. Všestrannou péči o kočičky v depozitu paní 

Černé zajišťuje naše kamarádka Alenka Fejklová, za což jí moc děkujeme! 

 

Stále taktéž podporujeme depozitum ve Znojmě a nově nám přibylo taktéž pražské 

depozitum, které se potýkalo s nelehkou situací, kdy se muselo narychlo postarat o 12 

kočiček po zemřelé majitelce (všechny byly nekastrované, v katastrofálním stavu).  

Konkrétní informace o počtu kočiček a dalším v jednotlivých depozitech jsou uvedeny 

v tabulce níže. 



 

Zásadním momentem, na který jsme všichni moc hrdí, bylo spuštění webových stránek 

sdružení. Na stránkách pravidelně informujeme o dění v depozitech, o kočičkách přijatých i 

umístěných, o zdravotním stavu kočiček a také pejsků v naší péči. Uveřejňujeme taktéž 

fotografie a zprávy z nového domova, poděkování za veškerou pomoc a mnoho dalších 

zajímavých informací. 

 

Akce, kterých jsme se zúčastnili v roce 2014 

 

17.5.2014 1. Májovka Umísťovací výstava opuštěných koček a psů 

1. 6. 2014 Umísťovací výstava OS Podbrdsko na Karlštejně 

7. 9. 2014 Sen zvířat 2014 

27. 9. 2014 Svatováclavská umísťovací výstava 

16. 10. 2014 16. Umísťovací výstava opuštěných koček v Kongresovém centru, Praha 

16. 11. 2014 Miss kočka 2014 

7. 12. 2014 Mikulášská nejen pro kočku – umísťovací výstava 

 

 

Kočičky v naší péči za rok 2014 

Hlavní depozitum se nachází v Jílovém u Prahy. 

O. S. Zachraň kočku dále převzalo bývalé depozitum Uměním na pomoc zvířatům paní Marie 

Černé v Černošicích. Kočičky lze identifikovat dle přízviska „od paní Černé“. 

Taktéž vzniklo nové depozitum v Praze. 

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 2014 Jílové u Prahy 

K 31. 12. 2013 74 

Přijato 119 

Zemřelo   13 

Umístěno   69 

K 31. 12. 2014 zůstává v péči 111 

 

 

Kočičky 2014 Znojmo 

 K 31. 12. 2013  8 

Přijato 2 

Zemřelo 0 

Umístěno 3 

K 31. 12. 2014 zůstává v péči 7 

 

 

Kočičky 2014 Praha 

 K 31. 12. 2013  0 

Přijato 23 

Zemřelo 0 

Umístěno 7 

K 31. 12. 2014 zůstává v péči 16 

 

 

Kočičky 2014 Černošice 

 K 31. 12. 2013  13 

Přijato 1 

Zemřelo 2 

Umístěno 0 

K 31. 12. 2014 zůstává v péči 12 

 

 

Plány pro rok 2015: 



Jedním z cílů je vytvoření loga sdružení.  

S ohledem na změny související s občanskými sdruženími bude třeba vypracovat a nechat 

schválit změny ve stanovách sdružení a také změnu názvu a vše řádně zaregistrovat, tak aby 

to bylo v souladu s platným zněním zákonů. 

Rádi bychom se zaměřili na práci v lokalitách, pokud to lidské kapacity dovolí, počet 

dobrovolníků je velmi omezen, ale je to jeden z cílů. Kastrační program považujeme za 

naprosto zásadní a je třeba mu věnovat maximum pozornosti kolik jen lze. 

 

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 

www.zachrankocku.cz 

IČ: 021 639 69 

 

 

 

V Jílovém u Prahy dne 28. 1. 2015                                                   Za O. S. Zachraň kočku 

                                                                                                              Mgr. Martina Voříšková  

                                                                                                           místopředsedkyně sdružení                             
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