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FELITI kastruje – výroční zpráva za rok 2016 

 

 
 

 
Informace o vzniku spolku 

 
Feliti Club, o.s. , který je členem mezinárodní asociace koček TICA, byl založen 

v roce 2011 jako organizace podporující řádný registrovaný chov koček. V květnu 
2016  pak vznikl v roce 2016  jako jeho součást kastrační program „FELITI kastruje“. 

Cílem FELITI kastračního programu je kastrace toulavých a divokých koček a tím 
pomoci regulovat humánní cestou přemnožené stavy koček v České republice. 

 

Informace o činnosti spolku 
 

Feliti kastruje si klade za cíl zajistit finanční prostředky na kastrace bezprizorních 
koček z míst, kde se nekontrolovatelně množí (například zahrádky, vnitrobloky, 

sídliště). Také pomáhá lidem, kteří chápou význam kastrace, ale nemají na kastraci 
dostatek finančních prostředků (lidé bez domova, důchodci s minimálním  příjmem) 

 
Feliti kastruje má za sebou první půl rok své činnosti. Rádi bychom se s vámi podělili 

o naši práci tak, aby z toho bylo patrné, jak důležitá je to činnost, jak moc je 
přemnožených koček, které nikdo nechce, koček, které trpí hladem, jsou sužovány 
nemocemi, koček bez domova a lidského pohlazení. Koček, které se narodily díky 
lidskému nezájmu, neznalosti a absenci osvěty a informací. Přesto, že kočky bez 

domova žijí volně, stále jsou závislé na péči a zdravému úsudku lidí.  V ČR provozují 
péči o kočky bez domova dva státní útulky, a dále celá řada dobrovolníků mající 

depozita a spolky, a kteří zajišťují činnost těchto organizaci na své náklady a náklady 
dobrovolníků, kteří přispějí dary na činnost spolků. Tito lidé se starají zejména o 

důsledky extrémní populace toulavých koček, ale je potřeba zaměřit se zejména na 
prevenci této situace, a tou je jedině kastrace toulavých koček. Naše činnost je plně 
koncentrovaná na regulaci přemnožených koček co možná nejhumánnější cestou – 

kastraci. 
 

Feliti kastruje zajišťuje finanční prostředky prostřednictvím dárců, partnerů a 
sponzorských darů. Jeho hospodaření je plně transparentní. 
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Za 6 měsíců činnosti se nám podařilo informovat veřejnost o tomto projektu, navázat 

spolupráci se skupinami lidí, kteří milují kočky a chtějí jim pomáhat, dále s útulky, 
s lidmi, kteří neváhají obětovat svůj čas, energii, své pohodlí, peníze a někdy i vlastní 

zdraví proto, aby těmto bezbranným tvorům pomohli. Bez těchto lidí by náš projekt 
nebyl úspěšný. 

 
Dále jsme navázali spolupráci s cca 60 ti veterináři z celé ČR, kteří chápou problém 

přemnožených koček a na kastračním programu s námi spolupracují. Podařilo se 
nám vytvořit a zprovoznit webové stránky spolku, kde najdete informace o veškerém 

dění spolku, včetně odkazů na transparentní účet, přehled veterinárních partnerů, 
dárců i všech vykastrovaných kočkách. 

 
Jako velmi důležitou činnost vnímáme osvětu týkající se prevence množení toulavých 

a bezprizorních koček a Feliti kastruje ji má na svém programu. Snažíme se šířit 
mezi spoluobčany povědomí o prospěšnosti kastrací a přizvat je ke spolupráci na 

tomto kastračním programu. 
V neposlední řadě je nutné poděkovat všem spolupracovníkům, dárcům, příznivcům 

a partnerům, kteří nás na naší cestě podporují a věří našemu snažení. 
 
 

Monitorované období: 
 

červen 2016 – prosinec 2016 
 
 

Rok 2016 v číslech 
 

Vykastrováno koček/kocourů : 44 
 

Příjem na účet: 60 322,80  CZK 
 

vydáno za kastrace: 26 410,20 CZK 
 

Příjmy a výdaje za rok 2016 jsou zveřejněny na transparentním účtu spolku a jsou 
k veřejnému nahlédnutí. 

 

Naše cíle do roku 2017 
Pokračovat neúnavně v započaté kastrační činnosti, pokračovat v osvětové práci, 
zapojit více veterinářů do našeho projektu,  zvýšit povědomí o kastračním projektu 
FELITI do více veterinárních ordinací, domovů obyvatel ČR. Děkujeme všem za 

přízeň a podporu, které si velmi vážíme. Bez vás by to nešlo. A kočky nás potřebují. 
 

Nejsme lhostejní k osudu bezprizorních a toulavých koček. Jsme jedinečný projekt, 
který si vzal za cíl regulaci přemnožených koček humánní cestou a to kastracemi. 

Těmto zvířatům náš spolek pomáhá. 
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Poděkování 

 

Děkujeme všem příznivcům, přátelům, dárcům, dobrovolníkům, dík jejichž štědrosti a 
podpoře můžeme existovat. Též bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům, 

kteří věnují svůj volný čas a energii pomoci našemu spolku v jeho činnosti. 
 

Orgány organizace: 
 

Prezident: Alena Pávková 
Viceprezident: Ing. Pavla Kholová 

Tajemník: Ing. Pavla Pávková 
 
 

Webové stránky: 
 

www.felitikastruje.cz 
 

Facebookové stránky: 
 

https://www.facebook.com/felitikastruje/?fref=ts 
 

Instagram:  
 

https://www.instagram.com/felitikastruje/ 
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