Zpráva o činnosti spolku v roce 2014
Spolek byl do spolkového rejstříku zapsán 24. července 2014.
Účel - poslání našeho spolku dle stanov byl zřejmý, začátky zajímavé, velké množství nápadů, někdy až
nad naše možnosti. Přestože nefungujeme jako útulek ani depozitum, začaly se naplňovat očekávané
obavy a do péče našich členů se dostávaly kočičky, které zoufale potřebovaly pomoc. Kapacita
domácností našich členů, která již před vznikem spolku oplývala množstvím zvířectva, se brzy vyčerpala a
noví dobrovolníci - dočaskáři se objevovali zřídka.
S ochotou jsme se setkali jak u Sekce na ochranu zvířat – Svoboda zvířat Plzeň, tak i u depozita Žikov
První společnosti za práva zvířat. V péči obou zmíněných organizací se často nachází i nalezené kočky
z Klatov, pokud mají to štěstí. Poskytly nám cenné rady a v mnoha případech pomoc s přijetím kočičky.
S depozitem Žikov jsme 8.11.2014 uspořádali společnou 1. umísťovací výstavu, která byla neočekávaně
úspěšná. Z 13ti kočiček se přímo na výstavě podařilo umístit 6 žikovských kočiček, 2 byly závazně
zamluvené a do nových domovů odjeli později. Domov našla i naše jediná kočičí zástupkyně Bertička.
"Naše" ostatní kočičky neměly v době výstavy po druhém očkování, a tak se zúčastnit nemohly.
Uspořádali jsme také 2 dlouhodobé sbírky krmiva pro potřebné kočičky, pomáhali jsme při hledání
ztracených mazlíčků i při hledání nových domovů pro kočičky např. ze zahrádkářských kolonií.
V okolí mlékárny, se podařilo nechat vykastrovat a vrátit do lokality 2 kočičky a 1 kocourka. Spolek
rovněž projednal s místními veterinárními ordinacemi jednotný postup při značení toulavých
kastrovaných koček, a to formou tetování do ucha.
V průběhu roku 2014 jsme řešili osud celkem 20 kočiček, 14 kočiček jsme přijali do naší péče, umístěno
jich bylo 5. K umístění jich tedy k 31.12.2014 zbývá 9. Dalších 6 kočiček bylo sice nalezeno v Klatovech,
ale byly přijaty do jiného depozita. Počet kastrací – 4. Podrobně viz přílohy.
Pokud byla umístěna nekastrovaná kočka/kocour, zajišťuje kastraci, dle dohody o předání nový majitel.
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Na základě usnesení č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 9. 2014, Bod č. 410/16 Rada
města souhlasila s navýšením rozpočtu v kapitole 5. Životního prostředí na rok 2014 o částku 20.000 Kč,
která bude poskytnuta nově vzniklému z.s. Klatovské kočky jako podpora předmětu činnosti spolku.
Dne 2.12.2014 byla na účet spolku připsána částka 20.000,00 Kč od města Klatovy, na podporu naší
činnosti.
Počet členů k 31.12.2014 byl 19. Stav finančních prostředků v hotovosti byl ke konci roku 6.712,- Kč a
na bankovním účtu 21.332,00 Kč. Bankovní účet funguje jako transparentní.
Děkujeme všem, kteří na podporu našich aktivit v roce 2014 přispěli finančním či jiným příspěvkem.
Děkujeme členům a členkám spolku a také dobrovolníkům, kteří ochotně pečují o nalezené nebo
opuštěné kočičky a pomáhají s dalšími činnostmi nutnými pro fungování spolku.
Plány na rok 2015
V roce 2015 plánujeme především další společnou umísťovací výstavu depozitem Žikov, a to hned na
jaře.
Aktuální dění můžete vždy sledovat na webu http://klatovske-kocky.webnode.cz a také na facebooku
https://www.facebook.com/klatovske.kocky, stránky jsou veřejné i pro ty co na facebooku registrováni
nejsou.

Za přečtení děkují Klatovské kočky z.s.

EVIDENCE KOČEK 2014
evidenční číslo jméno kočky
1
2
3
4
5
6
7

/2014
/2014
/2014
/2014
/2014
/2014
/2014

Felix / Matouš
Mája / Máša
Berťa
Šmudlinka
Thelma
Luisa
Čertík

8 /2014 Sněhurka
9 /2014 Natálka

v péči dobrovolníka
Vít Novotný
Josef Kraus
Vít Novotný
Jitka Pišková
Jitka Pišková
Jitka Pišková
Jitka Pišková
kočka nalezena v
Klatovech, ale přijata
do jiného depozita
Lenka Supová

datum
příjmu
15.9.2014
18.9.2014
23.9.2014
24.9.2014
24.9.2014
24.9.2014
24.9.2014

datum umístění do
nového domova
28.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
v nabídce
v nabídce
v nabídce
24.11.2014
přijata do depozita
již umístěna
Žikov

26.9.2014

26.11.2014

10 /2014 Fifinka

kočka nalezena v
Klatovech, ale přijata
do jiného depozita

Depozitum Svobody
zvířat - Pánová P.

11 /2014 Líza

kočka nalezena v
Klatovech, ale přijata
do jiného depozita

Depozitum Svobody
již umístěna
zvířat - Pánová P.

12 /2014 Sára

Jitka Pišková

alergie v rodině,
převezena rovnou do
umístění 11.10.2014

13 /2014 Falco

Jitka Pišková
kočka nalezena v
Klatovech, ale přijata
do jiného depozita
kočka nalezena v
Klatovech, ale přijata
do jiného depozita
Pavla Pánová
Vendula Čápová
Jitka Pišková
Jitka Pišková
Vít Novotný

14 /2014 Oliver

15 /2014 Olinka/Ríša
16
17
18
19
20

/2014
/2014
/2014
/2014
/2014

Albert
Cecilka
Teyla
Korálek
Edith

6.11.2014

v nabídce
přijat do depozita
Žikov s podmínkou
úhrady očkování
přijat do depozita
Žikov s podmínkou
úhrady očkování
5.11.2014
v nabídce
21.11.2014
v nabídce
6.12.2014
v nabídce
6.12.2014
v nabídce
7.12.2014
v nabídce

stav k 31.12.2014

KASTRACE 2014
číslo

pohlaví

info

201401 kočka

matka přijatých koťat Šmudlinka,
Čertík, Thelma a Luisa

201402 kočka
201403 kocour
201404 kočka

odchyt z okolí mlékárny
odchyt z okolí mlékárny
odchyt z okolí mlékárny

kastrace

pozn.

13.11.2014 koťata přijata za podmínky,
že kočka bude vykastrována
20.11.2014
20.11.2014 vypuštěni zpět v lokalitě
6.12.2014

