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FELITI  – výroční zpráva za rok 2020 

KDO JSME ?  

Jsme parta nadšených žen, které milují kočky a už se nemohly dívat na jejich utrpení. 
Spolek Feliti se zaměřuje na kastrace toulavých a opuštěných koček, jakož i na osvětu 
a propagaci důstojného života koček bez domova. Současně cítíme zodpovědnost za 
kočky, které jsme vykastrovali a proto se snažíme ty, které jsem po kastraci vrátili zpět 
do místa, kde žili, celoročně přikrmovat. Působnost projektu Feliti je po celé České 
republice.  
 
 

CO DĚLÁME ?  

Prostřednictvím dobrovolníků z celé ČR zajišťujeme kastrace koček bez domova, 
případně jejich přeléčení a pokud to podmínky umožňují, vracíme je zpět do místa 
odchytu. Faktorů, které ovlivní další osud kočky, je více. Pokud je lokalita bezpečná, 
kočka je divoká a je v místě přikrmována, vracíme jí zpět, je to pro tyto kočky nejlepší 
možné řešení. Jiné to je, pokud je kočka mazlivá – to jí hledáme nový domov. Pokud 
je místo pro kočky nebezpečné, hledáme pro ně vhodnější lokalitu. Ke každé 
odchycené kočce přistupujeme individuálně a hledáme řešení, které je nejlepší pro 
KOČKU. 

 

 

PROČ TO DĚLÁME ?  

Věříme, že kočka je mystická bytost, která má city, a do svízelných situací se dostala 
vinou nezodpovědnosti lidí. Snažíme se napravit škody, které na kočkách napáchal 
člověk. Ale hlavně MILUJEME kočky. A kočky bez domova nás potřebují.  
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JAK SE NÁM DAŘILO V ROCE 2020 

Začneme čísly  

Monitorované období leden 2020 – prosinec 2020 

 

Vykastrováno bylo celkem 2010 koček a kocourů  

Z  toho 1405 koček a 605 kocourů 

Příjem na účet: 1 287 764 Kč 

Uhrazeno za kastrace: 1 133 628 Kč 

 

V krmičském programu jsme rozdali: 

cca  4 110 Kg granulí a  3 605 kg konzerv 

Celkem tedy 7 715 kg krmiva 

 

Příjmy a výdaje za rok 2020 jsou průběžně k veřejnému nahlédnutí na 
transparentním účtu spolku. 
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Trochu statistiky:  

Počet vykastrovaných koček podle krajů: 

 

Počet vykastrovaných koček dle krajů a pohlaví: 

 
  

Jihočeský; 102
Jihomoravský; 158

Karlovarský; 35
Královehradecký; 

32Liberecký; 35

Moravskoslezský; 
203

Olomoucký; 161

Pardubický; 44
Plzeňský; 28

Praha; 356

Středočeský; 355

Ústecký; 105

Vysočina; 343

Zlínský; 53
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Počet vykastrovaných koček/kocour 

Přehled měst, kde jsme kastrovali nejvíce: 
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CÍLE POJEKTU 
 

Podařilo se nám naplnit všechny cíle, které jsme si dali na počátku roku 2020.  

 

KASTRACE A OSVĚTA 

 

Kastrace a osvěta musí jít ruku v ruce. Jedno bez druhého není možné. Kastrovat 
kočky bez domova bez další osvěty veřejnosti by byl boj s větrnými mlýny. Ale stejně 
tak jen propagovat kastrace a vydávat letáky bez samotných tisíců kastrací by život 
koček na ulici nevylepšilo. Proto je pro nás stejně důležité kastrovat tisíce koček bez 
domova a k tomu neustále lidem vysvětlovat, proč je naše činnost důležitá.  

 

SPOLUPRÁCE S VETERINÁŘI 

 

Na našem kontě spolupracujících veterinářů se stále udržuje +- 140 veterinářů z celé 
ČR. Ano, občas někdo odejde, ale někdo další se nám přidá a projeví zájem o 
spolupráci s naším kastračním programem. Vážíme si každého veterináře, který se do 
kastračního programu zapojí, přidá svou ruku k dílu a pomůže nám v našem snažení.  

 

FELITI KRMÍ 

 

Jde už o odzkoušený projekt, který běží na plné obrátky. Nezaměřujeme se už pouze 
na plnění bříšek toulavých koček pouze přes zimu, ale nyní již celoročně. S tímto 
projektem nám velice pomáhá projekt „Kočičí přání“ (www.kociciprani.cz), díky 
kterému jsme mohli naplnit hodně prázdných mističek.  

Součástí krmného programu je i KRMIČSKÁ MAPA, na které lze dohledat krmičská 
místa včetně jmen krmiček a telefonního kontaktu na ně. Sami můžete obdarovat sobě 
nejbližší krmičku, případně jí nabídnou pomoc s krmením a péčí o krmná místa. 
Pomozte nám a kočkám na ulici.  

 

OHLÉDNUTÍ 

 

Když se ohlédneme za rokem 2020 – rokem COVIDU, tak i přes všechny problémy, 
které tento rok přinesl nejen Feliti, kočkám, ale vlastně všem lidem světa, věříme, že 
jsme tento rok ustáli se ctí a pomohli všem kočkám, které nás potřebovali, a to 
samozřejmě bylo možné jen díky našich spolupracovníkům, dárcům, sponzorům a 
příznivcům.  
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A PLÁNY PRO ROK 2021? 

 

Hlavní plán je trochu osobní, přejeme si, abychom všichni zůstali zdraví. Bez zdraví 
nebudeme moci pomáhat. Stále jsou naším cílem kočky bez domova. Takže budeme 
KASTROVAT, KASTROVAT A KASTROVAT. Chystáme velkou náborovou kampaň 
na další spolupracující veterináře tak, abychom pokryli co nejvíce míst v ČR. S velkou 
nadějí chystáme otevření charitativního eshopu Feliti. Tak nám držte palce a podpořte 
nás nákupem nebo nám věnujte nějaké krásné věcí, které budeme moci nabízet.  

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkujeme všem příznivcům, přátelům, dobrovolníkům a dárcům, díky jejichž štědrosti 
a podpoře můžeme existovat. Též bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům, 
kteří věnují svůj volný čas a energii pomoci našemu spolku v jeho činnosti. Bez VÁS 
by Feliti nebylo. 

 

Za organizaci Feliti: 
 

Prezident: Alena Pávková 
 

Webové stránky: 
 

www.feliti.cz 
 

E-shop Feliti: 
 

www.shop.feliti.cz 

 
Facebookové stránky: 

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

 
Instagram:  

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