
 

29. 12. 2014 odjel Sirius k novým 

majitelům. Společnost mu budou dělat 3-letá 

holčička a fenka jezevčíka. Noví páníčci byli 

poučeni, že Sirius si na lidské pohlazení 

teprve zvyká a tak na něj nebudou moc 

tlačit. Pevně věříme, že se brzy rozkouká a 

bude alespoň takový mazel jako byl u 

depozitní tety. Bydlet bude v bytě v Týně 

nad Vltavou. 

Sirius, evidenční číslo M 181/14, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: srpen 2014 

Sirius bude velký mazel. Má ve zvyku si 

sednout na půl metru daleko a hlasitě vrnět. 

Vezme za vděk jakoukoli hračkou, hlavně 

když to chrastí ;) V jídle je nevybíravý, 

záchodek považuje za samozřejmost :) 

20. 12. 2014 byl Sirius se svou sestřičkou 

Dafné odchycen v kempu u řeky nedaleko 

Bechyně. 

  

23. 12. 2014 odjel do domečku ve Stropnici 

poblíž Římova. Bude nádherným a chtěným 

dárkem pod stromeček. Za kamarády bude 

mít dvě domácí čičiny a za sousedku 

dokonce velkou ranařku, Mainskou Mývalí 

slečnu ;)  

Bodík, evidenční číslo M 175/14, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: srpen 2014 

Bodík je rošťák a kocouří fešák v jednom. 

Mimo to, že si najde vždy to nejlepší 

místečko na spaní a lenošení, tak je to pěkný 

drak, k lovu přímo stvořený. Je extra rychlý, 

myšku/míček uloví skoro za letu. Když má 

náladu, tak vrní jako nastartovaný motor. 

Nejradši má masové konzervy, po těch se 

může utlouct. Záchůdek používá spolehlivě.  

25. 11. 2014 Bodík byl přijat z Olešníku, 

kam se přitoulal k hodné paní na zahradu 

společně se dvojí maminkou Dášenkou. 



  

23. 12. 2014 odjel do nového domova. Nově 

bude bydlet ve Frymburku u starší paní a 

společnost mu bude dělat i druhý domácí 

kocourek, který před časem přišel o 

kamaráda. 

Oggy, evidenční číslo M 148/14, očkovaný 

Narozen: 4/2014 

Oggy je velmi mazlivý, cca půl roku starý 

mládenec. Lidskou společnost si užívá, a 

jakmile zjistí, že se mu člověk věnuje, přede 

do úplného vyčerpání. Moc rád se chová, 

pokud mu to není dopřáno, chodí za „svým“ 

člověk jako ocásek a dožaduje se pozornosti. 

S ostatními kočičkami v depozitu je 

kamarád, do rošťáren se ale aktivně 

nezapojuje.  

Vlivem úrazu přišel o část ocásku, odhadem 

3-4 články od konce, tento „minihandicap“ 

jej však nijak nelimituje.  

V jídle si nevybírá, jednoduše sní vše, co mu 

člověk podstrčí. Jelikož se narodil toulavé 

kočičce, byl celý život venku a jen se chodil 

stravovat do areálu jedné firmy. Nyní je 

v bytě, v budoucnosti by tedy neměl mít 

problém ani s jednou variantou nového 

domova – je vhodný jak do bytu (nyní nemá 

tendence prchat ven), tak i do domku 

s občasnou možností trajdání venku.  

Kočičí toaletu používá od počátku bez 

problémů, nábytek nedrápe a zatím ani 

neznačkuje.  

21. 10. 2014 byl odchycen mladý kocourek 

v areálu firmy v Českých Budějovicích, kam 

ho přivedla jeho kočičí maminka (u nás v 

nabídce jako Čikynka). 

  

18. 12. 2014 odjela do bytu k mladé 

sympatické rodině jako kočičí jedináček. 

Artemis, evidenční číslo M 168/14, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: cca květen 2014 

Černá kočička Artemis má nádherný huňatý 

kožíšek a pronikavý pohled. Je to elegantní 

kráska, která však neznámým lidem nevěří. 

Jakmile však své lidi pozná, je to velký a 

nekonfliktní mazlík. Artemis je velmi hodná 

a vůbec nevytahuje drápky. Stejně jako její 

bráška je naprosto čistotná a v jídle si 

nevybírá. 



18. 11. 2014 se k nám dostala kočičí rodinka 

z Mazelova, kde jí hrozilo nebezpečí v 

podobě loveckých psů. Rodinka čítá 

maminku Athenu a potomky stříbrného 

kocourka Apollona a černou kočičku 

Artemis. 

  

19. 12. 2014 odjela do nového domova do 

bytu v Českých Budějovicích k velké rodině, 

kde bude hlavní pečovatelkou mladá slečna. 

Berousková, evidenční číslo M 133/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: konec srpna 2014 

Berousková je černobílá kočičí slečna. A jak 

napovídá její jméno, je to veliká lumpice a 

komediantka. Své sourozence provokuje k 

bláznivým hrám a pobíhání po bytě. 

Neustále vymýšlí nové a nové lumpárničky a 

strhává na sebe veškerou pozornost. Jako 

hračku použije vše možné i nemožné :o) 

Stále ještě baští mlíčko od maminy, ale 

nepohrdne masem nebo masovou 

konzervičkou. S granulkami probíhá zatím 

seznamování, ale určitě jim brzo přijde na 

chuť. Záchůdek používá bez větších 

problémů :o) 

30. 9. 2014 jsme přijali kočičí maminu se 

čtyřmi koťátky z okraje Českých Budějovic, 

kde nechala kočička nadílku hodné paní, 

která se o ni starala a přilepšovala jí. 

Bohužel v areálu nemohli zůstat, proto 

všichni putovali k nám. 

  

17. 12. 2014 Dášenka odjela s milým pánem 

do Smrkova u Jistebnice, kde nahradí 

zemřelou kočičku. Jelikož je prý naprosto 

totožná s minulou, tak jako by si odvážel tu 

svoji, kterou měl 14 let :)  Dášenka bude mít 

k dispozici baráček a toužebně vyhlíženou 

zahradu. 

Dášenka, evidenční číslo M 174/14, 

kastrovaná 

Narozena: léto 2013 

Dášenka je mazlivá kočička, která má ráda 

svůj klik. Když je velký ruch, raději se 

schová. Nejradši by bydlela v domečku s 

možností chodit ven, lovení a vycházky jí 

moc chybí. Bezchybně používá záchod, 

nejradši má granulky. 



25. 11. 2014 Dášenka byla přijata z 

Olešníku, kam se přitoulala k hodné paní na 

zahradu společně se svým kotětem Bodíkem. 

  

13. 12. 2014 Cibulka odjela k novému 

pánovi do bytu v Českých Budějovicích, kde 

bude rozmazlovaným jedináčkem :o) 

Cibulka, evidenční číslo M 136/14, 

očkovaná, kastrovaná 

Narozena: 2012 

Z Cibulky se stala obrovská mazlinka, která 

je vděčná za každé pohlazení a plnou misku 

(sežere vše :o)). Je to nenáročná kočička, 

která si užívá teplo a pohodlí domova. Je 

nekonfliktní, snese se s jakoukoliv jinou 

kočičkou. Je vhodná pro člověka, který chce 

mít klidného kočičího parťáka stále u sebe. 

Od člověka, ke kterému má důvěru, se nechá 

i tahat a nic jí nevadí. Byla by vhodná i na 

různé terapie, které pomáhají člověku 

hlazením zvířecího kožíšku uzdravit se. 

Cibulka po svých životních zkušenostech 

netouží po životě venku, ráda by byla v bytě 

nebo v domečku, prostě v klidném domově s 

člověčím kamarádem :o) Pokud Cibulku 

adoptujete, získáte tím slavnou celebritu, 

protože je na titulce a v listopadovém měsíci 

našeho kalendáře pro rok 2015 :o))) 

16. 10. 2014 Cibulka je černobílá (místy 

hnědobílá) kočička se zvláštní černou 

skvrnkou u nosíku. Zatím je velice plachá a 

nerada se nosí. K lidem postupně získává 

důvěru. Již teď se ráda pomazlí, i v noci spí 

u depozitní tety nebo strejdy, ale pořád si 

nechává prostor k útěku. Je opatrná i v bytě 

– zatím ho zcela neprozkoumala. Je vděčná 

za to, že může spát na gauči v klidu a v teple 

a raději další místnosti neprozkoumává, aby 

nikoho nenaštvala :o) Je vděčná za jakékoliv 

jídlo – mizí vše: granule i konzervy. Bojí se, 

aby zase nebyla o hladu. Na kočičí záchůdek 

si také postupně zvyká. Nyní má nemocná 

ouška, které se zatím moc nelepší. Postupně 

se snad podaří ouška vyléčit. Cibulka 

potřebuje pomalejší přístup, klid a dostatek 

papání, pokud toto vše bude mít, bude svou 

budoucí rodinku bezmezně milovat :o) 

22. 9. 2014 byla Cibulka odchycena v 

Zahrádkářské kolonii v Rudolfově u 



Českých Budějovic se svými dvěma koťaty. 

Měla olysalé uši a byla hubená. 

  

14. 12. 2014 kráska Okatá (nebo okatá 

Kráska :-) odjela s mladým párem do 

domečku u Tábora. Původně si přijeli pro 

tříbarevku Angie, ale Okatá je tak okouzlila, 

že nakonec odfrčela ona. Ale kdo ví, možná 

za pár dnů bude mít stejnou adresu i Angie :-

) 

Okatá, evidenční číslo M 124/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: srpen 2014 

Okatá je hodná kočička, nejmazlivější ze 

všech sourozenců. Do her se moc 

nezapojuje, radši si užívá hlazení a 

muchlování. Nejraději si sedne depozitnímu 

strejdovi na rameno a prohrabuje mu 

packami vlasy. Také převzala funkci 

kontolora kvality čistění záchodků, pokaždé 

na to dohlíží a pak zkontoluje :-) Ač je ze 

všech mrňat nejmenší, u misky bývá 

většinou první. Drží se pravidla, že pokud se 

z ní má stát krásná velká kočka, musí se 

pořádně nadlábnout a pak si důkladně 

odpočinout v teplém pelíšku. Záchod je pro 

ni hned zpočátku samozřejmost. 

18. 9. 2014 Okatá byla spolu se svými třemi 

sourozenci přijata z Týna nad Vltavou od 

paní, která se o ně nezvládala starat. 

  

11. 12. 2014 Tyčka odjela s velice milou a 

laskavou paní do Loučovic u Lipna, kde z ní 

bude velká šéfová v rodinné firmě - bude 

vlastnit a obývat kancelář a přilehlý sklad a 

k pacce na dovádění bude mít ještě jednu 

kočičku z pražského útulku. Holky budou 

mít posléze možnost chodit ven. 

Tyčka, evidenční číslo M 82/14, kastrovaná, 

očkovaná 

Narozena: červenec 2013  

Tyčka byla při příjmu značně podvyživená a 

začervená, trpěla rozsáhlým ušním svrabem. 

Byla okamžitě veterinárně ošetřená, nyní je 

ještě z důvodu následku podvýživy a 

začervení v léčení, plánovaná je kastrace. 

Jedná se o velmi mladou kočku, 

pravděpodobně roční. Tyčka je neuvěřitelný 

mazel, naprosto vděčná a spokojená 



kočička! Milá a upovídaná :-) Prozatím se 

ukázalo, že miluje jen masíčko, hlavně 

tuňáka, ten ji postavil na nohy. Granulek si 

však nevšímá. Záchůdek používá vzorně, je 

velmi čistotná. Nejraději spí na pelíšku u 

okna, často pak sedí na parapetu a pozoruje 

dění venku. Uvítala by určitě domek se 

zahradou, protože venku je poslušná a 

neutíká, drží se svého člověka a určitě si 

moc dobře uvědomuje, jaké výhody získala, 

když se k němu uvázala :-) Tyčka bude 

stoprocentně věrná kamarádka a společnice 

do nepohody, bude svého člověka vítat při 

příchodu domů a bude ho rozmazlovat svou 

láskou – a té má na rozdávání, i ve chvílích, 

kdy je jí špatně a je moc slabá. 

5. 9. 2014 Tyčka se uzdravuje a úspěšně 

začíná přibírat, takže ji brzy čeká kastrace a 

pak už snad cesta do nového domova! Na 

kotěcí gang si už parádně zvykla a dokonce 

se občas přidá k jejich zběsilým honičkám a 

bitkám, které pak teprve stojí za to :-) Pořád 

je to velký upovídaný mazlík... a jedlík. 

Začala už baštit i granule a depozitní tetě 

dělá velikou radost. Kdo chcete věrnou 

kočičí kamarádku, tak Tyčka je ta pravá. 

Ačkoliv dobře snáší obě koťata, asi by 

preferovala být jedináčkem, aby se o svého 

člověka nemusela dělit :-) Je to nezdolná 

mucholapka! :-) 

Do depozita přijata 14 .8. 2014 z městského 

útulku v Č. Budějovicích, kam byla 

přivezena policejní hlídkou, která ji nalezla 

v ulici Milady Horákové. Tyčka byla při 

příjmu značně podvyživená a začervená a 

trpěla rozsáhlým ušním svrabem. Byla 

okamžitě veterinárně ošetřená, nyní je ještě 

z důvodu následku podvýživy a začervení 

v léčení. 



  

11. 12. 2014 odjela, po velmi dlouhé době v 

depozitu, kočička Coco do nového domova. 

Bydlet bude v bytě v Ševětíně a společnost jí 

bude dělat domácí kocourek Orion. 

Coco, evidenční číslo M 81/14, očkovaná, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: cca polovina května 2014 

Coco je překrásná holčička v tmavém 

kožíšku s čokoládovým nádechem. Původně 

plachá kočička se v depozitu již rozkoukala 

a vynahrazuje si všechno dovádění, které 

kvůli své prvně bojácné povaze zameškala. 

S kamarádem Diorkem je jich plný byt, 

chvíli jsou tu a najednou úplně jinde. Další 

velký vstřícný krok udělala i směrem ke mně 

– sama si přijde pro pomazlení a po chvilce 

drbání začne spokojeně vrnět. Pokud má 

dojem, že již všechno pečlivě prozkoumala, 

přijde si lehnout do klína a spokojeně chrní. 

Jakou spousta jiných koček trpí Coco 

syndromem zavřených dveří – tam kde je 

zavřeno, zrovna nejvíc potřebuje. V praxi to 

tedy vypadá tak, že sedí u zavřených dveří a 

„křičí“ dokud se neotevřou. Nebo dokud u 

toho nevytuhne. Kočičí záchod používá bez 

problému. V jídle je celkem nenáročné, i 

když samozřejmě upřednostňuje konzervy a 

kapsičky, než granule. Ale i ty si s chutí 

občas dá. Pro Coco bude jistě lepší, pokud 

bude mít v novém domově parťáka, který jí 

vše ukáže a zasvětí jí do všech lumpáren. 

Zpočátku bude trošku vyplašená a tak by jí 

společnost nějakého kamaráda jistě přišla 

vhod. Na nové páníčky si bude chvilku 

zvykat, ale jen co se rozkouká, bude z ní 

určitě vynikající společnice. 

28. 8. 2014 Po přijetí do depozita jsme 

dlouho léčili průjem, který byl zapříčiněný 

částečnou neprůchodností střev. Nyní se stav 

zlepšuje, stále ještě podáváme probiotickou 

pastu, i nadále je tedy Coco stále v léčení. 

Do nového domova půjde až poté, co průjem 

úplně vyléčíme.  

Vzhledem ke zdravotnímu stavu dostává 

Coco k baště speciální kapsičky na dobré 

trávení nebo granule. Ty by byly 

nejideálnější, ale dá si je jen občas, jako 



stálé krmivo je zatím nepřijala, ale časem si 

jistě zvykne. 

9. 8. 2014 Jsme Coco přijali od paní, které se 

přitoulala na zahradu v Šípkové ulici v 

Českých Budějovicích. 

  

11. 12. 2014 Bernard odjel do nového 

domova do bytu v Českých Budějovicích, 

kde bude dělat parťáka tříletému kocourovi. 

Bernard, evidenční číslo M 164/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: konec července 2014 

Bernard je kříženec britské modré kočky. Ze 

všech sourozenců je nejostražitější a trochu 

se bojí. Je vidět že z lidské společnosti není 

nadšený, ale když už ho hladíme vydrží to. 

V náručí se necítí dobře, snaží se mít tlapky 

za každou cenu hezky na zemi. 

Bernard je zvyklý baštit granule, kočičí 

záchod používá na jedničku. 

11. 11. 2014 jsme přijali 3 kočičí sourozence 

od našeho veterináře, kde byli odhozeni z 

důvodu průjmu a neochoty majitele 

kocourky léčit. 

 

7. 12. 2014 odjela do nového domova k 

milým mladým lidem až do Prahy, kde bude 

žít jako rozmazlovaný jedináček. 

Radunka, evidenční číslo M 162/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: konec září 2014 

Chlupaté koťátko Radunka je roztomilá 

kočičí holčička se zvláštním zabarvením 

kožíšku. Své nálezce pronásledovala na 

každém kroku jako pejsek, v depozitu však 

zapadla do kočičí školky a s ostatními 

koťátky je moc spokojená. Radunka je od 

první chvíle čistotná a je nesmírně hravá. Je 

také velmi neohrožená a zvídavá. Prostě 

kotě jak má být :-) 

12. 11. 2014 se k nám dostalo maličké 



koťátko od nálezců, ke kterým se přitoulalo 

na zahradu v Radosticích. 

  

 6. 12. 2014 odjela společně s Aduš do svého 

domova 

Ejminka, evidenční číslo M 156/14, v brzké 

době proběhne kastrace 

Narozena: 2012 

Ejminka je velmi milá, zvědavá a mazlivá 

kočanda. Je drobounká a chvíli neposedí. 

Když si má vybrat mezi mističkou jídla a 

otevřenými dveřmi, raději se jde podívat, 

kam ty dveře vedou. Je zvyklá na svojí 

spolubydlící kočku, také na psa a dá se říci, 

že je neohrožená.  

Ejminka by se hodila k někomu, kdo se jí 

bude věnovat. Kdo si s ní bude povídat, 

komu nebude vadit, že moc ráda spí 

v posteli se svým člověkem a kdo ocení její 

nekonečnou mazlivost a upovídanost. Když 

se Ejminka rozvrní, rozlije se kolem pohoda 

a klid.  

Je čistotná, v jídle si nevybírá, jí granule, i 

když určitě si ráda dá i něco lepšího.  

V novém domově může být sama, také tam 

může jít se svojí nynější spolubydlící 

Aduškou, se kterou do depozita přišla, ale 

jistě si také zvykne na cizí kočku.  

25. 10. 2014 byla přijata do našeho depozita, 

kdy byla odložena společně s Aduškou a 

dalším kocourkem v papírové krabici. 

Do depozita přišla Ejminka se svrabem 

v ouškách, který je již vyléčený a také byla 

velmi hubená a dehydratovaná. Během 

prvního týdne prakticky jen jedla, pila a 

spala. Nyní už je v pořádku a ráda by měla 

někoho, komu bude moct věnovat všechnu 

svojí lásku. 



  

6. 12. 2014 odjela společně s Aduš do svého 

domova 

Aduš, evidenční číslo M 155/14, v brzké 

době proběhne kastrace 

Narozena: 2011 

Aduš je asi dvouletá kočičí dáma. Je moc 

milá, ráda se mazlí, ale není vůbec vlezlá. 

Nejraději sleduje dění z povzdálí. Je malinko 

plašší, ale spíše k situacím než k lidem. Je to 

jenom otázka času, než se trochu otrká a 

zvykne si.  

Aduška má velké krásné oči a při pohledu do 

nich si jí zamilujete.  

Aduš je velký jedlík. Kdyby měla 

nekonečnou mističku s jídlem, tak by jedla a 

jedla... Po jídle si ráda dáchne někde na 

měkkém pelíšku a po probuzení už se jde 

podívat, jestli se mistička doplnila. I přesto 

je drobná a spíše hubená. Když přišla do 

depozita, byla unavená, hladová a 

dehydratovaná. Nyní už je jí moc dobře a je 

připravená na nový domov. 

Je zvyklá na jinou kočku i na psa, nevšímá si 

jich.  

Její nový domov bychom si představovali 

spíše klidnější. U někoho, kdo jí dá klid, 

pohodu a kdo si jí vymazlí. Nyní je 

v depozitu se svou kamarádkou Ejminkou, 

se kterou přišla a jsou na sebe zvyklé. Do 

adopce mohou jít spolu, ale není to 

podmínka. 

Aduška je samozřejmě čistotná.  

25. 10. 2014 byla přijata do našeho depozita, 

kdy byla odložena společně s Ejminkou a 

dalším kocourkem v papírové krabici.i. 

  

6. 12. 2014 odjela do nového domova do 

bytu v Českých Budějovicích, kde bude 

dělat společnost starší kočičce. 

Metaxa, evidenční číslo 158/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: červen 2014 

Metaxa je společenská kočičí slečna, která 

má ráda mazlení a lidskou přítomnost. Je 

zvyklá na další kočky, psy a malé dítě. 

18. 10. 2014 K našemu depozitu přijelo auto, 

začalo se otáčet a když odjíždělo, otevřely se 



dveře a někdo vyhodil 4 koťata. Všechna 

byla extrémně špinavá, silně zapáchala a 

byla obalená larvami much a mušími 

vajíčky. Nejvíce napadená mouchami byla 

mouratá kočička Metaxa, která měla i tržnou 

ranku na kořeni ocásku. Okamžitě jsme 

vyrazili na veterinu, kde Metaxa musela být 

oholena a začala jí být podávána antibiotika. 

Po příjezdu domů z veteriny musela být 

Metaxa ještě vykoupána, abychom z ní 

odstranili všechny nečistoty. 

  

 6. 12. 2014 odjela Athena do nového 

domova. Bude bydlet u mladé rodinky v 

domečku v Putimi společně s mladým 

kocourkem a hodným pejskem.  

Athena, evidenční číslo M 169/14, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: cca 2013 

Krásná stříbrná mourinka Athena je mladá 

kočička, která miluje mazlení. Cizích lidí se 

nebojí, ale nevrhá se k nim tak jako její syn 

Apollon. Je to naprosto bezproblémová 

kočička, která od první chvíle pochopila k 

čemu je kočičí záchůdek a ráda si užívá 

komfortu s teplým pelíškem a plnou miskou.  

18. 11. 2014 se k nám dostala kočičí rodinka 

z Mazelova, kde jí hrozilo nebezpečí v 

podobě loveckých psů. Rodinka čítá 

maminku Athenu a potomky stříbrného 

kocourka Apollona a černou kočičku 

Artemis. 

  

6. 12. 2014 odjela do nového domova do 

baráčku ve Veselí nad Lužnicí. 

Whiskey, evidenční číslo M 100/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: srpen 2014 

Whiskey, stejně jako ostatní sourozenci, je 

velmi kontaktní kotě, miluje mazlení a 

krásně přede. Koťátka jsou ještě vykulená, 

ale již se učí na kočičí wc. Zatím papají 

konzervu a zkoušíme krmit i rozmočenýma 

kočičíma granulkama. 

4. 9. 2014 pět sourozenců bylo nalezeno v 

lese u obce Ortvínovice. Sourozenci se 

dostali do naší péče po smrti maminky. Tu 

jsme našli sraženou autem a díky místním 



všímavým lidem se nám podařilo vystopovat 

skrýš, kde na nás čekalo pět klubíček. 

  

5. 12. 2014 odjel do nového domova 

miláček Jack. Bude kočíčím jedináčkem a 

rozmazlovat ho budou tři děti. Bydlet bude v 

domečku v Plané nad Lužnicí. 

Jack, evidenční číslo M 152/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: 21. 9. 2014 

Jack je klasické kotě - hravý, mazlicí, vrnící 

a papací :-) 

Bráškové Jacky a Mikýsek jsou nerozlučná 

dvojka, která jde do všeho spolu a ničeho se 

nebojí :-) Jejich nejoblíbenějším kouskem je 

šplh po kalhotách :-P Samozřejmě mohou jít 

do adopce i odděleně. 

21. 9. 2014 se Jack narodil v depozitu 

kočičce Nikitě. 

  

5. 12. 2014 odjel do nového domova 

kocourek Apollon. Bude bydlet se 

sympatickou rodinkou v domečku v 

Kvítkovicích společně se dvěma pejsky. 

Apollon, evidenční číslo M 167/14, 

kastrovaný, očkovaný 

Narozen: cca květen 2014 

Stříbrný mourek Apollon je odrostlé jarní 

kotě, takže je stále velmi hravý, zvídavý a 

také přítulný. Příležitost k mazlení nikdy 

nevynechá a to ani od zcela neznámých lidí. 

Je naprosto čistotný a v jídle si nevybírá. 

Alespoň prozatím:-). V kočičím kolektivu je 

nekonfliktní i když v novém domově může 

být i jako kočičí jedináček. Je to mazlík do 

každé kočkomilné domácnosti:-). 

18. 11. 2014 se k nám dostala kočičí rodinka 

z Mazelova, kde jí hrozilo nebezpečí v 

podobě loveckých psů. Rodinka čítá 

maminku Athenu a potomky stříbrného 

kocourka Apollona a černou kočičku 

Artemis. 



  

28. 11. 2014 odešla do nového domova 

Nikita. Bydlet bude v rodinném domku v 

Týně nad Vltavou, kde bude rozmazlovaným 

jedináčkem. 

Nikita, evidenční číslo M 104/14, kastrovaná 

Narozena: 2013 

Nikita, drobná mourinka, si vysloužila své 

jméno pro svoji „brutální“ mazlivost. Někdy 

doslova blahem slintá :o) Ráda nastavuje 

bříško a hlavičkou by nejraději nastavenou 

ruku prorazila. Přede ve dvou tóninách, 

vytrvale a hlasitě. Nebojí se snad vůbec 

ničeho. Na prohlídce u paní doktorky, se 

procházela po stole jako modelka. Užívá si 

jakoukoliv pozornost. V jídle není vybíravá. 

Nyní dává přednost masovým konzervám, 

které jí dopřáváme, aby i prckové prospívali 

:o) 

21. 9. 2014 Nikita porodila tři koťátka - dvě 

mouratá a jedno bílomouraté :o) Vypadá to, 

že se všechna těší pevnému zdraví! ;-) 

10. 9. 2014 Nikita byla na prohlídce u paní 

doktorky. Porod můžeme očekávat do 14 

dní, jinak je kočičí mamina zdravá a vše by 

snad mělo proběhnout bez komplikací.  

Nikita se přitoulala do zahrady v 

Truskovicích. Bohužel, místním psům se 

vůbec nelíbila, proto nás majitelka zahrady 

požádala o pomoc. 6. 9. 2014 jsme Nikitu, 

která je březí, přijali do našeho depozita. 

 

29. 11. 2014 odjel Knoflík do nového 

domova do Roudného, kde mu budou dělat 

společnost dvě malé děti. Časem se bude 

moci kamarádit i se sousedovic kocourkem, 

který byl častou návštevou v rodině a proto 

se také rozhodli pořídit si vlastního :-) 

Knoflík, evidenční číslo M 147/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: cca začátek srpna 2014 

Po přijetí do depozita byl Knoflík v relativně 

dobré kondici, nicméně trpěl silnou rýmou, 

byl zablešen, začerven, a měl zanícená 

očička. Byl okamžitě veterinárně ošetřen a 

započala intenzivní léčba antibiotiky. Nyní 

je již celkem zdráv. 

Knoflík byl zpočátku velmi plachý a před 



rukou uhybal. Netrvalo však dlouho a stal se 

z něho veliký uvrněný mazel, který čas od 

času přijde k depozitní  tetě, aby jí ožužlal 

ucho :-) Své jméno dostal podle toho, že má 

na zádech v mourovaté srsti dvě bílá místa 

vedle sebe, která vypadají jako knoflíkové 

dirky :-) Srst má krásnou hustou a hebkou a 

jednou to bude nádherný kocourek! Se svým 

parťákem (Nebojsou, odchyceným ve stejné 

lokalitě) si Knoflík náramně rozumí a pořád 

se vzájemně škádlí :-) Knoflík je čistotný a v 

jídle nevybíravý. 

25. 10. 2014 byl Knoflík spolu s dalšími 3 

kočičáky odchycen v obci Mokré, 

Litvínovice u Českých Budějovic. 

  

28. 11. 2014 Černočerný fešák Kominíček 

odjel do nového domova! Bydlet bude v 

Hluboké nad Vltavou v domku, spolu s 

dalšími dvěma kočičáky a spolu budou moct 

později trajdat pěkně venku :-) 

Kominík, evidenční číslo M 134/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: cca srpen 2014 

Kominík (aka Pekelník) je čilý, zvídavý a 

ještě trochu plachý kotěcí kluk. Při přijetí do 

depozita prošel karanténou, byl odblešen a 

odčerven. Jinak byl ve velmi dobrém 

zdravotním stavu. Nicméně neskutečně trpěl, 

když směl pouze pozorovat kočičí honičky 

škvírou pod dveřmi, naříkání mu nebylo nic 

platné a tak se rozhodl s karanténou 

skoncovat po svém a depozitní tetě prostě 

jednoho rána z karantény zdrhnul. A začala 

mela :-) 

Kominík je doslova hyperaktivní kotě a k 

honičkám, rvačkám a dovádění umí snadno 

přemluvit i zbývající dvě kočičí parťačky. 

Ve dne v noci. Prozatím probíhá jeho 

přivykání kontaktu s člověkem a to se daří 

zatím jen když je hodně, ale opravdu hodně 

uběhaný. To se pak ale nechá hladit, drbat a 

vrní a vrní...a pak si lehne k depozitní 

kočičce Tyčce a hledá v ní mámu. Jsou 

úžasná dvojka, jako kdyby se znali 

odjakživa. Kominík na Tyčce doslova visí 

pohledem a vlastně v prvních vteřinách, kdy 

sám opustil karanténu, zamířil okamžitě k ní 

a začali si hrát! 



Na záchůdek chodí Kominíček poslušně, v 

jídle upřednostňuje masové konzervy a 

kotěcí vaničky, granulek si zatím zobne jen 

občas (nemá čas, musí přeci lumpačit a 

užívat si nyní už bezstarostného života! ;-)). 

A miluje kočičí mlíčko. 

22. 10. Kominíček udělal veliký pokrok v 

jeho ochočování! Z tohoto černého zlobidla 

se stává neodbytný mazel! Depozitní tetě 

dělá asistenta u veškeré její činnosti a 

rozvrní ho třeba takové zametání 

rozházeného kočkolitu smetáčkem, které se 

zájmem pozoruje :-) Je tak upovídaný - 

kromě roztomilého "holčičího" mňoukání 

má ještě své typické vroukání, kterým dává 

ostatním spolubydlícím najevo, že se malý 

kluk nudí a ať se koukají přidat k jeho 

skopičinám. Takže ve chvíli, kdy dostane do 

pohybu mourovatý tandem, lze očekávat 

nějaký malér v podobě rozlité misky s vodou 

a rozházených věcí :-) V noci spí u hlavy 

depozitní tety v "hnízdečku" vyrobeném z 

měkkého županu a hned po ránu tetu přijde 

vítat a nechá se mazlit. V současné době je 

podruhé odčervovaný, ale jeho zdravotní 

stav je i nadále výborný, k jídlu se má více 

než čile a už se těší na své nové páníčky, po 

kterých však bude vyžadovat zpočátku 

maximální trpělivost, než si na ně a nové 

prostředí zvykne. Rozhodně by uvítal v 

novém domově dalšího kočičího parťáka, 

jinak by mu bylo smutno a tuze by se nudil... 

6. 10. 2014 Kominík byl "odloven" u 

rodinného domku v Suchém Vrbném v 

Českých Budějovicích moc milou paní, které 

tímto velice děkujeme za jeho záchranu! 

  

24. 11. 2014 odjela Šalotka do nového 

domova. Bude bydlet v bytě v Českých 

Budějovicích s hodnou paní a její desetiletou 

kočičkou. Držíme palce Šalotce, aby se brzy 

s domácí kočičkou skamarádila. 

Šalotka, evidenční číslo M 143/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: srpen 2014 

Černobílá kočička Šalotka je hravé koťátko, 

které se moc rádo mazlí a dává něžné 

pusinky. Povahou je oproti sourozencům 



lehce zakřiknutá a zatím nemá zájem 

zkoumat širší okolí. Když jí položíte do 

košíčku, vydrží si v něm dlouhou dobu sama 

hrát. V noci nerada spinká sama a v depozitu 

si jako svého strážce noci vybrala kocourka 

Normana. Určitě by v novém domově 

neměla být sama, má moc ráda kočičí 

společnost. Šalotka je nenáročná kočička, 

která je šťastná za lidskou i kočičí 

pozornost. 

12. 10. 2014 bylo přijato ze zahrádkářské 

kolonie dvouměsíční koťátko Šalotka. 

Maminku Cibulku a sourozence Hráška a 

Fazolku se nám podařilo odchytit již v září. 

O Šalotku se celou dobu starala jedna 

zahrádkářka a kotě před ostatními sousedy 

tajila. Šalotka je ze všech tří sourozenců 

nejmenší, možná, že i díky tomu, že nebyla 

včas odčervená. Nicméně všechna tři 

koťátka si spolu hned začala hrát a jsou opět 

společně moc spokojená. 

  

25. 11. 2014 Mouralín odjel do nového 

domova v Českých Budějovicích, kde bude 

mít k dispozici domeček se zahradou. 

Mouralínek, evidenční číslo M 72/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: červen 2014 

Mouralínek byl z počátku malá vyděšená 

hromádka neštěstí, ale pomalu se z něj stal 

hravý kočičí kluk, který zkoumá, co může. 

Krásně zvládá kočičí wc a je zvyklý na další 

kočky. Miluje spaní v posteli, nejraději se 

zavrtá pod peřinu k zádům a přede, dokud 

neusne. Papká všech, co dostane do 

mističky, ale je to nezadržitelná střela, když 

ucítí kapsičku. Rád si hraje se psy a nejraději 

dovádí se štěnětem jezevčíka a je zvyklý i na 

dvouletou holčičku. 

27. 7. 2014 jsme přijali od nálezkyně z 

Nemanic z Českých Budějovic přijali 

vyhladovělé koťátko, které bylo jinak v 

pořádku. 



  

23. 11. 2014 odjeli Jeff a Bobánek do 

nového domova v Čimelicích s milou paní 

ke staršímu kocourovi, kterého se budou 

snažit rozptýlit. 

Jeff, evidenční číslo M 121/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: srpen 2014 

Jeff je zvědavý a podnikavý mourek, 

kterému nic neujde a pokud se v jeho 

širokém okolí nachází plyšová myška, 

okamžitě ji uloví a zadáví, nemá s ní 

slitování. Jeho největší zábavou je ovšem 

prohánění golfového míčku. Když i ten ho 

přestane bavit, najde si menší, měkčí a nosí 

si ho v tlamičce a ožužlává. Baští hodně a 

rád. Když slupne svůj příděl masa z misky, 

potají ještě zchroupne pár granulí velkým 

depozitním kocourům. Záchod je pro něj 

hned zpočátku samozřejmost. 

18. 9. 2014 Jeff byl spolu se svými třemi 

sourozenci přijat do depozita z Týna nad 

Vltavou od paní, která se o ně nezvládala 

starat. 

  

23. 11. 2014 odjeli Jeff a Bobánek do 

nového domova v Čimelicích s milou paní 

ke staršímu kocourovi, kterého se budou 

snažit rozptýlit. 

Bobánek, evidenční číslo M 122/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: srpen 2014 

Bobánek je akční kocourek. Spolu se svou 

sestřičkou Alishou řádí a vyvádějí doslova 

psí kusy. Nic pro ně není vysoko, všude se 

vyškrábou, nic a nikdo si před nimi nemůže 

být jistý. Hlavně svítící míček v koulodráze 

prohánějí až do omrzení. Ke svým 

lumpárnám a rvačkám často vyprovokují i 

starší a větší depozitní kocoury a to je pak 

pořádná mela :-) Když se vydovádí, 

vylíznou vše, co je v miskách a s otatními 

depoziťáky spí společně na jednom křesle. 

Záchod je pro něj hned zpočátku 

samozřejmost. 

18. 9. 2014 Bobánek byl spolu se svými 



třemi sourozenci přijat do depozita z Týna 

nad Vltavou od paní, která se o ně 

nezvládala starat. 

  

24. 11. 2014 Samson odjel do nového 

domova do bytu v Českých Budějovicích, 

kde mu budou dělat společnost dva jorkšírci. 

Samson, evidenční číslo M 163/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: konec července 2014 

Samson je kříženec britské modré kočky a je 

to mohutný kocour. Ze všech sourozenců je 

nejmazlivější a miluje drbání. Nastavuje i 

bříško a hlasitě přede. V náručí se necítí 

dobře, chviličku to vydrží, ale jak může, 

snaží se mít tlapky hezky na zemi. 

Samson je zvyklý baštit granule, kočičí 

záchod používá na jedničku. 

11. 11. 2014 jsme přijali 3 kočičí sourozence 

od našeho veterináře, kde byli odhozeni z 

důvodu průjmu a neochoty majitele 

kocourky léčit. 

 

23. 11. 2014 odjela Fazolka do nového 

domova. Bude bydlet v bytě v Českých 

Budějovicích u milých manželů jako 

rozmazlovaný jedináček. 

Fazolka, evidenční číslo M 119/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: srpen 2014 

Malinké šedobílé koťátko Fazolka je akční 

číslo, které si nesmírně rádo hraje a 

pošťuchuje svého brášku Hráška. Fazolka 

však kromě zlobení umí dávat i čumáčkové 

pusinky a svou depozitní tetu vždy běží 

radostně přivítat. Od prvního dne je naprosto 

čistotná a okamžitě pochopila, na co je 

záchůdek. Fazolka vzorně papá kapsičky i 

masíčko a nepohrdne ani koťátkovskými 

granulkami. 

19. 9. 2014 byla odchycena v zahrádkářské 

kolonii dvě šestitýdenní koťátka Hrášek a 

Fazolka, kterým hrozilo bezprostřední 

nebezpečí v blízkosti rušné silnice. 

Maminku Cibulku se nám podařilo chytit o 

dva dny později a nyní se zotavuje po 

kastraci. 



 

23. 11. 2014 odjela do nového domova. 

Bude mít k dispozici baráček a psího 

kamaráda. 

Amy, evidenční číslo M 151/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 21. 9. 2014 

Jsem hravá kočičí slečna, která miluje svoji 

chrastící myšku. Jsem trošku obezřetnější 

než moji bráchové Jack a Miky, takže je 

pokaždé pošlu na výzvědy jako první ;) Na 

druhou stranu, když nic nehrozí, lítám za 

nimi jako blesk ;) Přála bych si jednu 

mazlící náruč a plnou mističku dobrot. 

21. 9. 2014 se Amy narodila v depozitu 

kočičce Nikitě. 

 

23. 11. 2014 odjel do nového domova, kde 

nahradí zemřelého kocourka. 

Mikýsek, evidenční číslo M 153/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: 21. 9. 2014 

Mikýsek je klasické kotě - hravý, mazlicí, 

vrnící a papací :-) 

Bráškové Jacky a Mikýsek jsou nerozlučná 

dvojka, která jde do všeho spolu a ničeho se 

nebojí :-) Jejich nejoblíbenějším kouskem je 

šplh po kalhotách :-P Samozřejmě mohou jít 

do adopce i odděleně. 

21. 9. 2014 se Mikýsek narodil v depozitu 

kočičce Nikitě. 

 

20. 11. 2014 odjely sestřičky Ladynka a 

Missy do nového domova. Budou dělat 

společnost mladým novomanželům v bytě v 

Českých Budějovicích. 

Missy, evidenční číslo M 161/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: září 2014 

Mourovaté koťátko Missy je trochu tmavší 



než její sestřička Ladynka, ale na první 

pohled jsou k nerozeznání. Missy je však 

temperamentnější a akčnější. Před cizími 

lidmi se na chvilku schová, ale pak jí 

zvědavost donutí vyběhnout a zkoumat 

návštěvu. Na vymazlování depozitní teta 

denně pracuje:-). Stejně jako Ladynka je 

naprosto čistotná a je vhodná do domácnosti, 

kde nemají rádi nudu. 

31. 10. 2014 byla přijata se svými 

sourozenci od nálezců z Českých Budějovic. 

Při příjmu měla všechna koťátka rýmu a 

ušní svrab. Byla nasazena atb a nyní je 

Missy naprosto v pořádku. 

 

20. 11. 2014 odjely sestřičky Ladynka a 

Missy do nového domova. Budou dělat 

společnost mladým novomanželům v bytě v 

Českých Budějovicích. 

Ladynka, evidenční číslo M 160/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: září 2014 

Mourovaté koťátko Ladynka je klidnější a 

mazlivější než její sestřička Missy. Jako 

každé správné koťátko si nejraději hraje a 

objevuje okolní svět. Od prvního dne je 

čistotná a vděčná za pohlazení a plnou 

mističku. S ostatními kočičkami v depozitu 

nemá problém, když je nejhůř vždy se 

schová.  

31. 10. 2014 byla přijata se svými 

sourozenci od nálezců z Českých Budějovic. 

Při příjmu měla všechna koťátka rýmu a 

ušní svrab. Byla nasazena atb a nyní je 

Ladynka naprosto v pořádku. 

  

 20. 11. 2014 odjel do bytu v Českých 

Budějovicích, kde na něj čeká kočičí 

smečka. 

Cipajz, evidenční číslo M 29/14, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: prosinec 2013 

Cipajz je hravé kotě, které rádo spinká a 

miluje mazlení. Dětí, koček ani pejsků se 

nebojí. Krásně zvládá kočičí wc, rád se 



proběhne po zahradě, ale když se zavřou 

dveře, sedne si za ně a naříká, že chce domů. 

Bohužel se u Cipajze potvrdila chronická 

rýma a i když se rád proběhne po zahradě, 

bude potřebovat teplý pelíšek v bytě nebo 

domečku. 

22. 6. 2014 bohužel byla veterinářem 

potvrzena chronická rýma. 

Kocourka jsme přijali dne 10. 5. 2014 od 

nálezkyně z Novosedel nad Nežárkou. 

  

19. 11. 2014 odjel Heřmánek do nového 

domova. Bude bydlet v bytě v Českých 

Budějovicích u velmi milých manželů a 

bude si užívat komfortu rozmazlovaného 

jedináčka :-) 

Heřmánek, evidenční číslo M 154/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: srpen 2014 

Dlouhosrstý kocourek Heřmánek je 

roztomilé a mazlivé koťátko. Rád baští, je 

čistotný a v kočičím kolektivu je moc 

spokojený. Před cizími se má na pozoru, 

nejspíš i díky zkušenosti z ulice. Jakmile si 

ho však vezmete do náruče a pohladíte, 

začne hlasitě traktůrkovat a dávat 

čumáčkové pusinky. Je možné, že mezi 

předky Heřmánka je mainská mývalí kočka. 

Je to skutečný krasavec. 

27. 10. 2014 byl přijatý maličký zablešený a 

vyhublý kocourek. S kocourkem si 

pohazovaly děti na ulici a při "hře" jim ho 

sebrala majitelka našeho bývalého 

depozitního Vašíka. Kocourek měl 

poraněnou nožičku a byl hodně vystrašený. 



  

19. 11. 2014 Tequila odjela do nového 

domova do bytu v Českých Budějovicích. 

Tequila, evidenční číslo M 97/14, očkovaná, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: srpen 2014 

Tequila, stejně jako ostatní sourozenci, je 

velmi kontaktní kotě, miluje mazlení a 

krásně přede. Koťátka jsou ještě vykulená, 

ale již se učí na kočičí wc. Zatím papají 

konzervu a zkoušíme krmit i rozmočenýma 

kočičíma granulkama. 

4. 9. 2014 pět sourozenců bylo nalezeno v 

lese u obce Ortvínovice. Sourozenci se 

dostali do naší péče po smrti maminky. Tu 

jsme našli sraženou autem a díky místním 

všímavým lidem se nám podařilo vystopovat 

skrýš, kde na nás čekalo pět klubíček. 

  

17. 11. 2014 bylo v depozitu rozhodnuto a 

Ace zůstal u depozitních rodičů na stálo :-) 

Ace, evidenční číslo M 127/14, kastrovaný 

Narozen: cca září 2014 

Černobílý kocourek je velmi upovídaný 

kočičí kluk. Pokud si ho nikdo nevšímá, 

mňoukne si a čeká, kdo si ho všimne a bude 

se mu věnovat. Stačí na něj zavolat, 

okamžitě přiběhne, padne na bok a chce 

drbat :o) Když uzná, že mazlení bylo dost, 

začne se prát a lumpačit. Z pejsků byl 

nejprve vykulený, ale postupně si na jejich 

přítomnost zvyká, ostatní kočičky 

respektuje. Baští granule i konzervy, ale 

pokud si může vybrat, dává přednost 

konzervám. Záchůdek je pro něj od první 

chvíle samozřejmostí. 

2. 10. 2014 byl přijat se svým bráškou z 

Třeboně od majitelky, která musela do 

domova důchodců. 



  

17. 11. 2014 odjel Normík do nového 

domova. Bude bydlet v bytě v Českém 

Krumlově u starší a velmi sympatické paní. 

Norman, evidenční číslo M 117/14, 

kastrovaný 

Narozen: cca 2008 

Kocourek Norman je velmi hodný a 

mazlivý. Díky neléčenému problému v 

ouškách je téměř hluchý, ale nevnímá to 

jako handicap a v bytě vypadá moc 

spokojeně. Nejraději se chová v náručí či na 

klíně a hlasitě vrní. V baště není vybíravý a 

je velmi čistotný. Je vidět, že je zvyklý žít v 

bytě a že ho zřejmě někdo vyhodil, aby 

nemusel platit náročnou operaci. Normíkovi 

budeme při operaci držet palce a doufáme, 

že vše dobře dopadne. Zatím dostává atb 

kapičky do uší. 

7. 10. 2014 byla Normíkovi provedena 

operace, při které mu byly vyjmuté oba 

zvukovody a ouška zašitá. Ušní boltce 

zůstaly, takže na první letmý pohled není 

zákrok vidět. Kocourek dostal límec, aby si 

ouška nedrbal. 

Dne 20. 10. byl Norman na kontrole a rány 

se sice hojí pomalu, ale tkáň již začíná 

granulovat a není zapotřebí dalšího 

operativního zásahu. Kocourek je velmi 

hodný a trpělivý. 

22. 9. 2014 byl na vyšetření na klinice 

Vltava a objednaný na operaci oušek, kdy 

mu bude provedena ablace zvukovodu dne 

7. 10. 2014. 

15. 9. 2014 nás zavolala hodná slečna, která 

krmí kočičky v areálu firmy v Novohradské 

ulici, že se tam přitoulal kocourek se silně 

zapáchajícími krvavými oušky. Kocourek 

ochotně nastoupil do přepravky a okamžitě 

se rozvrněl. Na veterině bylo zjištěno, že je 

již vykastrovaný a že v ouškách má 

pravděpodobně polypy, jejichž léčba je 

možná pouze chirurgickým odstraněním. 



 
  

10. 11. 2014 odjela Elvíra do nového 

domova. Bude bydlet u velmi sympatických 

manželů v jejich domečku v Rožnově. 

Elvíra, evidenční číslo M 125/14, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: jaro 2013 

Elvíra je veliká krásná kočička s hravou 

povahou - když je dlouho nuda, přeskakuje 

jiné kočky a vymýšlí si zábavu sama. Přála 

by si do klidné nepočetné rodiny, protože je 

lekavá a v případě návštěv či hlučnějších 

aktivit zalezlá. Když je ale v domě klid, 

začne řádit jako kotě, vyvalovat se před 

člověkem na zádech a užívat si drbání. S 

kočkami vychází velmi dobře a společnost 

by jistě uvítala - pokud by nebyla možná, 

ocenila by alespoň vycházky pro ukrácení 

volného času. V bytě nic neničí, mňouká jen 

potichu a na záchod chodí spolehlivě. 

18. 9. 2014 byla Elvíra přjata  z Dukelské 

ulice v Českých Budějovicích, kde ji u 

výchovného ústavu vzorně krmily tamnější 

zaměstnankyně. 

  

13. 11. 2014 odjel s fajn lidmi na Starou 

Pohůrku, kde zaujme místo po ztraceném 

kocourkovi. 

Alvin, evidenční číslo M 126/14, kastrovaný 

Narozen: cca září 2013 

Alvin je velmi přátelský a důvěřivý mladý 

kocourek. V depozitu se ihned rozkoukal a 

skamarádil jak se psy, tak ii s ostatními 

kočkami. Je velmi mazlivý a nechá se mazlit 

i od velmi malých dětí :-) V depozitu dostal 

přezdívku "osobní asistent", neboť musí být 

přítomen u každé činnosti a nejraději 

nenápadně "asistuje" depozitní tetě při práci 

v kanceláři, nejlépe na klíně, nebo za zády :-

) Ale samozřejmě, že jako každá jiná kočka, 

si i rád v klidu  dlouze pochrupká. V jídle je 

nenáročný, baští jak konzervy, tak granule. 

Záchůdek je pro něj od první chvíle 

samozřejmostí. Jednou větou je to prostě 

fajn kocour pro všechny, kteří hledají 

nenáročného a vždy spokojeného 

společníka. 

2. 10. 2014 byl přijat se svým bráškou z 

Třeboně od majitelky, která musela do 

domova důchodců. 



  

8. 11. 2014 odjel do bytu v Prachaticích, kde 

bude dělat společnost mladé rodince se 

dvěma kočkama a čtyřletým Martínkem. 

Hrášek, evidenční číslo M 120/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: srpen 2014 

Černý kocourek Hrášek s bílými ponožkami 

a proužkem pod bradou je nesmírně milé 

koťátko. Je trošku menší a méně průbojný 

než jeho sestřička Fazolka, ale stejně rád si 

hraje a dokonce se velmi rychle naučil 

chodit na škrabadlo. Moc rád se mazlí se 

svou depozitní tetou, ale je trošku líný. A tak 

vždy na ní začne volat a čeká než jej sundá 

ze škrabadla či z gauče a pak se slastně 

rozvrní :-) Od první chvíle je čistotný a 

ihned se naučil chodit vzorně na záchůdek. 

19. 9. 2014 byla odchycena v zahrádkářské 

kolonii dvě šestitýdenní koťátka Hrášek a 

Fazolka, kterým hrozilo bezprostřední 

nebezpečí v blízkosti rušné silnice. 

Maminku Cibulku se nám podařilo chytit o 

dva dny později a nyní se zotavuje po 

kastraci. 

  

7. 11. 2014 Malá Domča dnes vylétla z 

hnízda a v novém domově jí bude dělat 

společnost králíček :-) 

Domča, evidenční číslo M 

88/14,očkovaná  PODMÍNKOU ADOPCE 

JE KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: 11. 5. 2014 

Domča byla ze začátku plašší, ale s 

příchodem večera zatoužila vždy po 

pomazlení. Jéjí bázlivost pomalinku 

ustupovala, ovšem plně důvěřovat začala až 

po uzdravení z vážné nemoci. Domča 

prodělala encefalitidu a doslova utekla 

hrobníkovi z lopaty. Právě proto bychom ji 

doporučili jako kočičku domácí, bytovou. 

Má pro to velké předpoklady. Je čistotná a 

vždy se trefí do záchůdku. Je mazlivá, velmi 

hravá a má ráda kočičí společnost. Poté, co 

se uzdravila, prohání zbylé kočičí 

osazenstvo. Ani apetit jí nechybí a baští 

granulky i konzervy. Na pejsky, kteří jí 

zprvu vadili, už se nedívá tak rozlobeně a 

občas si pohraje i s nimi. Kočička je krásná, 



zdravá, plná lásky a radosti, kterou chce 

rozdávat. 

11. 5. 2014 se narodila v depozitu plaché 

kočce, která bude po odkojení tří sourozenců 

vykastrována a vypuštěna zpět do lokality. 

Domča byla ze všech koťátek nejhubenější, 

ale vše zvládla. 

 

5. 11. 2014 odjela "šelma puntíkatá" 

Mazlunka do Českých Budějovic, kde bude 

dělat společnost úžasnému mladému páru. 

Mazlunka, evidenční číslo M 116/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V  BUDOUCNU 

Narozena: cca polovina července 2014 

Mazlinka je klasický případ sebevědomého 

"anděla s ďáblem v těle". Ráda si hraje s 

čímkoliv - myšky, míčky, koulodráha, palec 

depozitního strejdy - nic neunikne. Když si 

dostatečně zařádí, usoudí, že je čas se 

pomazlit. To se pak s rozkoší rozvalí na 

klíně nebo se nechá pochovat v náručí, přede 

jako kolovrátek a tváří se velice spokojeně. 

Je velmi kontaktní - v noci nejraději spí na 

polštáři mezi tetou a strejdou, to aby jí 

nikam neutekli. Také považuje za super 

nápad olizovat tetě v noci nos a žižlat jí 

ucho. Rychle si zvykla na pejsky a ani 

ostatní kočičky nejsou problém. V jídle dává 

přednost konzervám, granulky jí zatím moc 

nejedou. 

13. 9. 2014 byla Mazlinka přijata z Týna nad 

Vltavou, kde pobíhala blízko frekventované 

silnice od člověku ke člověku a snažila se s 

hlasitým mňoukáním k někomu přidat. První 

věc, kterou udělala po příchodu do depozita 

bylo zakousnutí plyšové myšky, aby 

prokázala své kvality lovce a následně již 

vymetla domácímu pejskovi jeho talířek s 

kuřecím masem a rýží. Byla totiž velice 

vyhladovělá a první dny v depozitu nedělala 

téměř nic jiného, než že jedla a spala. 



 

4. 11. 2014 po dlouhém přemýšlení a 

zvažování jsme se rozhodli, že si ji necháme. 

Má velký handicap v podobě natočené hlavy 

na stranu, je zvyklá na společnost koček, a 

dělají ji problémy výšky.  

Adalie alias Brambora, evidenční číslo M 

1/14, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: cca červen/červenec 2013 

Brambora se proměnila v dospělou kočičí 

dámu. Už si pro pomazlení chodí sama, běda 

jestli za ní přijdeme my - to hrdě odkráčí, že 

takhle by to už nešlo. Začala plnit úlohu 

lovce - zpočátku nám vylovila všechny 

mouchy, co se doma náchazely a pak došlo i 

na hraboše, kterého nám pyšně přinesla 

ukázat domů. Zlepšila se její koordinace 

pohybů a zdokonalila se v plivání tabletek. 

V jídle je stále šlechtična - granule ať si 

žerou psi, ona preferuje čerstvé maso a nebo 

voňavou konzervu :o) 

13. 8. 2014 Brambůrka byla dnes na Klinice 

Jaggy v Praze na kontrolní magnetické 

rezonanci. Vše dopadlo dobře, léčba 

ukončena :o) U Brambůrky bude 

pravděpodobně zvýšené riziko zánětu oušek. 

Náklon hlavičky a drobné neurologické 

problémy bude mít doživotně, což 

Brambůrku nijak neomezuje. Je to správná 

kočičí rošťanda. 

Adalie pojede 13. 8. 2014 na kontrolní MRI, 

tak držte společně s námi palce a tlapky, ať 

je vše v pořádku ;-) 

15. 5. 2014 Brambůrka byla na kontrole, vše 

vypadá dobře. Po stránce neurologické je 

vidět zlepšení, náklon hlavičky zůstává. Pro 

jistotu byl udělán kontrolní odběr krve, aby 

se vidělo, zda silná ATB nedělají nějakou 

neplechu. Vše vyšlo na jedničku. Další 

kontrola v Písku bude zase za 14 dní. 

9. 5. 2014 Brambůrce se daří dobře, silná 

antibiotika snáší velice dobře. Příští týden 

pojede na kontrolu a bude proveden 

kontrolní odběr krve. Podle depozitní tety 



takhle nevypadá nemocná kočička, lumpice 

je to, řádí, lítá po zahradě, užívá si 

spokojeného života :o) Jen tak dál, 

Brambůrko, všichni ti držíme pěsti! 

23. 4. 2014 Jaggy Praha - Brambůrka 

podstoupila plánovanou magnetickou 

rezonanci a byl proveden potřebný zákrok. 

Konkrétně se jednalo o myringotomii 

(chirurgické propíchnutí ušního bubínku), 

výplach a odebrání vzorků na bekterologické 

vyšetření. Byla nasazena velmi silná 

antibiotika. Další postup se zváží podle 

výsledků bakteriologického vyšetření - 

možná změna antibiotik a také podle další 

magnetické rezonance. V případě, že se ani 

po zákroku a podávání antibiotik stav 

Brambůrky nezlepší, byl by zřejmě nutný 

další a větší chirurgický zákrok. Mohlo by se 

jednat i o polyp středního ucha (více o tomto 

problému je možno nastudovat zde). 

A co na to všechno Brambůrka? Rezonanci 

prospala (byla v celkové anestezii) a vše 

ostatní zvládla statečně. Po příjezdu domů 

hned běhala na zahradě. Depozitní teta 

doslova napsala: "Brambora se má naprosto 

skvělě jako by na žádném vyšetření nebyla, 

řádí jak černá ruka, mazlí se ...... jediný 

následek vyšetření je, že odmítá baštit 

granule :o)" 

4. 1. 2014 sjem přijali kočičku Adalii alias 

Bramboru, která byla ve velmi špatném 

zdravotním stavu. Byla podvyživená, měla 

svrab v uších, kočičí virózu a celkově 

vypadala velmi zbědovaně. Další zdravotní 

problém byl neurologický - náklon hlavičky 

a obtížné udržení stability. Byla objevena 

boule za pravým ouškem. Vyšetření ukázalo, 

že díky chronickému zánětu ucha, který se 

dostal až do střední ho ucha, se utvořil 

absces (boule za pravým uchem). Došlo také 

k porušení bubínku. Nyní hrozí, že se zánět 

přenese na mozek. 7. ledna byl v celkové 

anestezii proveden hluboký výplach uší a 

ošetřen absces. Byla zvolena následná 

konzervativní léčba - nasazena silná 

antibiotika na 6 týdnů a léky proti bolesti. 

Již po týdnu užívání léků bylo znatelné 

zlepšení. Brambůrka přibírala na váze a vše 

http://www.veterinarni-ordinace-praha.cz/news/J_Hnizdo_obr.pdf


bylo na dobré cestě. Bohužel, po vysazení 

antibiotik opět došlo k rapidnímu zhoršení 

stavu. 

 

4. 11. 2014 pro její suverenitu, jak se k nám 

nastěhovala, se rodinná rada depozitářky 

rozhodla, si ji ponechat :-) 

Rebelka, evidenční číslo M 139/14 

Narozena: květen 2014 

Zdravím, dvounožci, hledám mezi Vámi 

osobu nanejvýše schopnou a loajální, která 

bude mít jedinečnou příležitost být najmuta 

do služeb mých na post důvěrníka, 

podnájemníka, krmiče, drbače a občasné 

kořisti. Jste-li dítě štěstěny a já Vás pro tento 

účel zvolím, můžete se těšit na mou 

velkomyslně vrnivou, občasně kašlavou a 

přátelsky hravou společnost. Ačkoli musím 

přiznat, že je trochu pod mou úroveň psát 

takto oficiální nabídku, uchýlila jsem se k 

této cestě z ryze praktických důvodů. Své 

minulé podnájemníky jsem si zvolila se 

suverénností mě tak vlastní. Diplomaticky 

jsem vyčkala v potemnělé ulici a nechala se 

jimi doprovodit k nim domů, kde jsem 

velkodušně svolila, aby mě pohostili. 

Nejprve jsem měla v plánu si je nechat, ale 

nutno říci, že je to tu poněkud přecpáno 

ostatními nájemníky. Ne, že by mi kočky 

nějak vadily. Shledám-li, že disponujete 

požadovanými kvalitami a hřejivým 

pelíškem, jsem ochotna tolerovat ve své 

blízkosti kočky, psy i vás dvounožce. Těším 

se na Vaše žádosti ideálně s teplým bytem :-

) 

7. 10. 2014 si Rebelka bez problémů sama 

nakráčela do milevského depozita :-) 

  



  

2. 11. 2014 odjela do mladé rodiny do 

Bechyně, kde bude kočičím jedináčkem, 

bude bydlet v bytě. 

Strašilka, evidenční číslo M 140/14 

Narozena: července 2014 

Velmi kotatní kočička, snese být sama, 

nevadí ji ani jiný zvířecí kamarádi. Vhodná 

do bytu. Čistotná. Baští granule, konzervy a 

maso. 

3. 10. 2014 byly sestřičky Trikolorka a 

Strašilka doneseny nálezci. 

  

1. 11. 2014 našel domov v bytě v Českých 

Budějovicích, kde bude dělat společnost 

tříleté kočičce. 

Chlupínek, evidenční číslo M 131/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: konec srpna 2014 

Chlupínek má krásný černobílý kožíšek, ve 

kterém vypadá opravdu mohutně. Zdání 

však klame, je to takový malý chroustík. 

Depozitní teta musela zpočátku dohlížet na 

jeho krmení, jelikož není moc průbojný a 

ostatní sourozenci ho od mamči odstrkovali. 

Nyní již váhový rozdíl pomalu dohání. 

Kromě mlíčka od maminy baští i masíčko a 

ochutnává granulky. Je hravý, rád dovádí se 

sourozenci a nemůže chybět u žádné 

lumpárny. Záchůdek používá bez větších 

problémů :o) 

30. 9. 2014 jsme přijali kočičí maminu se 

čtyřmi koťátky z okraje Českých Budějovic, 

kde nechala kočička nadílku hodné paní, 

která se o ni starala a přilepšovala jí. 

Bohužel v areálu nemohli zůstat, proto 

všichni putovali k nám. 



  

1. 11. 2014 odjel do nového domova k 

sympatické rodině do Českých Budějovic. 

Zrzíček, evidenční číslo M 132/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: konec srpna 2014 

Zrzíček je kočičí rošťák v ohnivém kožíšku. 

Je to rozený vůdce. Kam jde on, jdou i 

ostatní sourozenci. Je to velký neposeda, 

který neustále vymýšlí novou zábavu, umí si 

zjednat pořádek, ale je to zároveň obrovský 

mazel. Je hodně odvážný. Hraje si snad se 

vším, co mu přijde pod tlapičku, rád šplhá 

do výšek a objevuje nová zákoutí bytu. Baští 

ještě mlíčko od maminky, ale chutná mu i 

kuřecí maso nebo konzervičky. Granulky 

zatím považuje za príma hračku :o) 

Záchůdek používá bez větších problémů. 

30. 9. 2014 jsme přijali kočičí maminu se 

čtyřmi koťátky z okraje Českých Budějovic, 

kde nechala kočička nadílku hodné paní, 

která se o ni starala a přilepšovala jí. 

Bohužel v areálu nemohli zůstat, proto 

všichni putovali k nám. 

  

24. 10. 2014 odjel do bytu v Českých 

Budějovicích, kde bude dělat společnost 

roční kočičce. 

Jameson, evidenční číslo M 96/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: srpen 2014 

Jameson, stejně jako ostatní sourozenci, je 

velmi kontaktní kotě, miluje mazlení a 

krásně přede. Koťátka jsou ještě vykulená, 

ale již se učí na kočičí wc. Zatím papají 

konzervu a zkoušíme krmit i rozmočenýma 

kočičíma granulkama. 

4. 9. 2014 pět sourozenců bylo nalezeno v 

lese u obce Ortvínovice. Sourozenci se 

dostali do naší péče po smrti maminky. Tu 

jsme našli sraženou autem a díky místním 

všímavým lidem se nám podařilo vystopovat 

skrýš, kde na nás čekalo pět klubíček. 



  

27. 10. 2014 odjela do domečku v Rožnově 

v Českých Budějovicích. 

Dominika, evidenční číslo M 130/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: konec srpna 2014 

Dominika je tříbarevná kočička, která je 

velmi milá a přítulná. Její pohled napovídá, 

že nejde o žádného svatouška :o) Je to 

rošťanda, která si umí udělat pořádek a 

nebojí se jít do „rvačky“ se sourozenci. Ráda 

si hraje a provokuje ke hrám i ostatní. Baští 

ještě mlíčko od maminky, ale už ví, že 

kuřecí masíčko nebo konzerva, je velká 

dobrota. Granulky zatím zkoumá, ale určitě 

jim také přijde na chuť. Záchůdek používá 

bez větších problémů :o) 

30. 9. 2014 jsme přijali kočičí maminu se 

čtyřmi koťátky z okraje Českých Budějovic, 

kde nechala kočička nadílku hodné paní, 

která se o ni starala a přilepšovala jí. 

Bohužel v areálu nemohli zůstat, proto 

všichni putovali k nám. 

 

26. 10. 2014 odjela Ballantine do nového 

domova kde nahradí zemřelou kočičku. 

Ballantine, evidenční číslo M 144/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: červen 2014 

Ballantine je na tom ze všech koťátek 

nejlépe, je milá, mazlivá a hodná. 

18. 10. 2014 jsme přijali čtyři kotěcí 

sourozence, kteří byli vyhozeni z auta před 

jendím z našich depozit. Při příjmu byla 

koťata obalena červy a nepředstavitelně 

páchla. Několikrát jsme je vykoupali a holky 

si velice rychle zvykly. Zvládají od první 

chvíle kočičí WC, baští granule a jsou 

kontaktní.  



 
  

25. 10. 2014 odjel do nového domova v 

Netěchovicích, kde bude mít k dispozici tři 

kočičáky na lumpárny. 

Tečulda, evidenční číslo M 92/14, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: květen 2014 

Tečulda je kontaktní a neuvěřitelně mazlivý 

kocourek. Nebojí se cizího prostředí, ani 

neznámých zvuků. Je to velký průzkumník, 

žádná hračka před ním neobstojí. Plyšové 

myšky ihned přepadne a zakousne, míčky 

honí po podlaze tak dlouho, až mu zapadnou 

za nábytek, odkud se je snaží vydolovat, což 

se mu většinou po hodné chvíli také povede. 

Samozřejmě k jeho velké radosti :-) Ze 

staršího kočičího spolubydlícího nemá 

respekt, tak dlouho na něj doráží, že nakonec 

kočkování přejde v pořádnou melu, až lítají 

chlupy. 

Pro pomazlení si neváhá vyšplhat po noze 

nebo zádech, ihned se dožaduje hlazení jeho 

sametového, uhlově černého kožíšku a 

drbání na bříšku, za neustálého a hlasitého 

předení. A většinou si takhle i spokojeně 

usne :-) 

V jídle není vybíravý, o něco víc preferuje 

masové kapsičky. Kočičí toaleta je pro něj 

samozřejmostí. 

29. 8. 2014 jsme přijali Tečuldu z kempu u 

Hvožďan, kde přežíval se svoji sestřičkou a 

bráškou u hospody, kde je krmil personál 

kuchyně. 



 

18. 10. 2014 se na Jeníčka konečně usmálo 

štěstí (díky umisťovací výstavě na Hobby) a 

vyhlédla si ho nová rodinka. Odstěhoval se 

do domu se zahrádkou na Hluboké nad 

Vltavou, kde bude rozmazlovaným 

jedináčkem. 

Jeníček, evidenční číslo M 90/14, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: květen 2014 

Jeníček je černo-bílý kocourek, který vše 

dělá i leží s grácií panovníka - faraona. 

Ihned po příchodu do depozita připomínal 

tetě starověký Egypt a egyptskou kočku mau 

:o) Jako faraon se rád oddává mazlení a 

dobrému papání. Nepohrdne konzervami ani 

granulkami. Noci tráví u depozitní tety nebo 

strejdy v pelíšku. Má klidnou a rozvážnou 

povahu. Rád si hraje se svojí sestřičkou 

Inkou, s provázkem a chrastící kuličkou s 

pírky. Kočičí záchůdek používá s naprostou 

samozřejmostí. Nyní je zvyklý v bytě, ale 

nepohrdnul by i přístupem do zahrádky. 

Pokud někdo touží po atypicky vypadajícím 

kocourkovi, tak Jeníček je vhodným 

kandidátem :o) 

15. 10. 2014 Jeníček stále vyhlíží novou 

rodinku. Všichni depozitní parťáci postupně 

odcházejí, ale on stále zůstává. Depozitní 

teta Jeníčka více po 2 měsících poznala a 

může říci, že je to velký mazlínek, který je 

rád za lidskou pozornost i za pozornost 

ostatních kočičáků. Pokud je sám, je smutný 

a teskní. Rád se nosí v náruči a rád se také 

mazlí. Každý den ho chytne hrací hodinka a 

to si pak hraje např. s kuličkou z alobalu 

nebo provokuje starší kočičí dámy, co mu 

nyní dělají společnost. Jeníček je spíše 

vhodný do bytu nebo do domu se zahrádkou. 

Uvítal by kočičího parťáka. Pokud by se z 

něj měl stát pouze venkovní kocourek, asi by 

mu bylo venku smutno. Depozitní teta si 

Jeníčka moc oblíbila, nemůže si ho ale 

nechat, a tak si pro něj přeje hodnou 

rodinku, která o něj bude s láskou pečovat 

:o) 

19. 8. 2014 byl Jeníček přijat od hodné paní, 

která se o něj dočasně starala jako o 

opuštěnce nedaleko Českých Budějovic. 



  

17. 10. 2014 odjel Safari do nového domova. 

Bydlet bude v bytě v Českých Budějovicích 

společně s tříletým kocourkem. 

Safari, evidenční číslo M 135/14, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: 4/2014 

Safík je velmi mazlivý, upovídaný, cca půl 

roku starý mládenec. Lidskou společnost si 

užívá, a jakmile zjistí, že se mu člověk 

věnuje, přede do úplného vyčerpání. Moc 

rád se chová, pokud mu to není dopřáno, 

chodí za „svým“ člověk jako ocásek a 

hlasitě se dožaduje pozornosti. S ostatními 

kočičkami v depozitu je kamarád, s klukama 

vymýšlí kraviny a kočičku ochraňuje. Do 

depozita byl přijat se zlomeninou ocásku, 

tento „minihandicap“ jej však nijak 

nelimituje.  

V jídle si nevybírá, jednoduše sní vše, co mu 

člověk podstrčí. Jelikož se narodil toulavé 

kočičce, byl celý život venku a jen se chodil 

stravovat do areálu jedné firmy. Nyní je 

v bytě, v budoucnosti by tedy neměl mít 

problém ani s jednou variantou nového 

domova – je vhodný jak do bytu, tak i do 

domku s občasnou možností trajdání venku. 

Kočičí toaletu používá od počátku bez 

problémů, nábytek nedrápe a zatím ani 

neznačkuje. 

8. 10. 2014 byl odchycen mladý kocourek v 

areálu firmy v Českých Budějovicích, kam 

ho přivedla jeho kočičí maminka (u nás v 

nabídce jako Čikynka). 

 

15. 10. 2014 Edmond odjel s novou 

paničkou do Lomnice nad Lužnicí, kde bude 

rozmazlovaným jedináčkem. 

Edmond, evidenční číslo M 128/14, 

kastrovaný 

Narozen: cca 2012 

Edmond je velký a mazlivý pohodář, v 

depozitu si rychle zvykl na přítomnost psů a 

nevadí mu ani malé děti, od kterých se 

nechává něžně hladit. Nevadí mu ani další 

kočičí společníci, ale může být i jedináčkem. 

Edík není v jídle vůbec vybíravý, baští 

granulky i konzervu a kočičí záchůdek 

používá spolehlivě. 



3. 10. 2014 byl přijatý do depozita chlupatý 

kocourek, který již delší dobu žil v 

zahrádkách nedaleko Kauflandu. Kocourek 

často mňoukal na kolemjdoucí a hledal si 

domov. Jeho mňoukání nebylo lhostejné 

hodné paní, která jej krmila, dokud se 

neuvolnilo místo v depozitu. Majitelku 

známe, ta si však pořídila nového kocoura a 

o tohoto již nejeví zájem... 

  

10. 10. 2014 Lopík odjel s moc milým 

mladým párem do domu se zahradou. 

Společnost mu bude dělat psí kamarád. 

Lopík, evidenční číslo R 28/14, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: květen 2014 

Lopík je velmi milý, mazlivý a přátelský 

kocourek. Je to velice vděčný a hodný 

kocourek. Rád si hraje a neustále vymýšlí 

nějaké vylomeniny. Vše je mu však rázem 

prominuto v momentě, kdy se přijde 

pomazlit a vrní  do ouška. Je to naprostý 

suverén, který se nebojí ani pejsků ani mého 

4 letého synovce :-D Je to kocourek do 

nepohody. Určitě by si zasloužil kočičího 

kamaráda. Vhodný do bytu i domku se 

zahrádkou. 

Lopík byl nalezen 6. 7. 2014 společně s 

kocourkem Pifíkem nedaleko Týna nad 

Vltavou. 

 

4. 10. 2014 odjel do bytu v Českých 

Budějovicích, kde bude jako rozmazlovaný 

jedináček dělat společnost milé rodince se 

slečnou Sofinkou :-) 

Hříbeček, evidenční číslo M 110/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: květen 2014 

Mourovaté koťátko Hříbeček bylo zpočátku 

plaché, ale brzy se osmělilo a začalo si 

užívat mazlení a plné mističky. Hříbeček je 

dnes suverén a pro pomazlení přímo běží. 

Před cizími se ještě na chviličku schová, pak 

je pořádně očuchá a může začít mazlení. Je 

to také největší průzkumník a jako první si 

prošel celý byt. Svou sestřičku Lištičku 

nadevše miluje a tráví s ní kažkou možnou 



chvilku. I Hříbeček je naprosto čistotný a co 

je záchůdek pochopil hned první den. V jídle 

je nevybíravý a baští granulky i konzervy. 

Hříbeček je vhodný do bytu i do domečku se 

zahrádkou. 

16. 8. 2014 byl Hříbeček odchycený na 

dvoře u soudu v Českých Budějovicích 

společně se svými sourozenci Muchomůrkou 

a Lištičkou. Jejich kočičí maminka byla 

vykastrovaná a vypuštěná zpět, jelikož byla 

velmi plachá a z lidí měla ohromný strach. 

  

2. 10. 2014 Naše statečná Sněhulka se stane 

paní statkářkou! Odjela do nového domova k 

Třeboni se sympatickou mladou paničkou a 

doma na ně krom nedočkavého páníčka 

čekali i dva hafani, slepice a králíci! Časem 

tedy bude mít Sněhulka přístup ven, aby 

mohla převzít dozor nad gruntem! A když se 

páníček dotazoval, jestli Sněhulka chytá?!? 

No jejej, v okolí Domanína nebude 

zanedlouho jediná myš, ba ani moucha! ;-) 

Sněhulka, evidenční číslo M 83/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: konec června 2014 

Sněhulka je odvážná a čistotná kočičí holka 

:-) V depozitu si okamžitě zjednala respekt - 

zabrala místo v posteli a pozici u mističky :-) 

Baští jak masíčko, tak granulky. Je to moc 

milé a hravé kotě, s nádherným hustým 

kožíškem zbarveným jako kožich sněžného 

levharta. Zanedlouho po přijetí se začala 

mazlit s depozitní tetou a při jakémkoliv 

doteku spouští vrnící motůrek a spokojeně se 

rozvaluje. Je to však velká šéfka, která 

v depozitu rozjíždí veškeré sourozenecké 

bitky, po kterých přichází zasloužený 

odpočinek na odpočívadle, na topení… 

anebo v posteli, nebo v pelechu domácí 

kočeny :-) Ke hraní stačí schumlaná účtenka, 

plyšová myška, vlněná kulička, klubíčko… 

vlastně všechno se záhy změní v hračku, na 

které je ale velmi lakomá, stejně jako na 

masíčko ;-) 

28. 9. 2014 Sněhulka byla vrácena, údajně 

byla nečistotná, poškrábala koženou sedačku 

a domácího psa. Vysvětlujeme si to tím, že 

byla vystavena stresujícím situacím a podle 



toho reagovala. Po návratu do depozita nemá 

problém s ničím, je to vzorná kočičí holka, 

která se jistě toho pravého domova dočká. 

Záchůdek používá s naprostou 

samozřejmostí. 

16. 8. 2014 byla přijata do depozita po tom, 

co byla odchycena se svým bráškou 

Rysíkem a sestřičkou Pružinkou u OSSZ 

v Č. Budějovicích. 

  

2. 10. 2014 Bloom odjela do nového 

domova. Bude bydlet v domku se zahrádkou 

a v budoucnu se může těšit na kočičí 

parťačku :o) 

Bloom, evidenční číslo M 105/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: polovina června 2014 

Bloom je milá a přítulná tříbarevná kotěcí 

slečna. Od prvního dne v depozitu je velice 

kontaktní a nebojácná. Neustále vyhledává 

společnost lidí, včetně dětí. Okamžitě 

každému skočí do klína, nechá se hladit a 

mazlit :o) Ostatní domácí zvířátka jí nevadí, 

spíše naopak. Je ráda, že má další parťáky 

pro hraní a lumpačení. Bloom má velkou 

chuť k jídlu, není vůbec vybíravá.  Kočičí 

záchůdek používá s naprostou 

samozřejmostí. 

11. 9. 2014 jsme přijali tři dospělé kočky a 

dvě koťata ze Soběslavi, kde byli všichni 

opuštěni po smrti majitele. 

 

29. 9. 2014 odjela do své nové rodiny do 

Záhorčic k velice milé paní se dvěma dětmi, 

psím a kočičím kamarádem, kde bude mít 

pro sebe celou zahradu a bude s kočičákem 

moci řádit, co jí budou packy stačit:-) 

Anabell, evidenční číslo M 107/14, 

očkovaná, kastrovaná 

Narozena: cca konec roku 2013 

Anabell je kočička milá a malá. Na svůj věk 

je opravdu hodně malinká a spíše již 

nevyroste. Je to kočička mazlivá, ale méně 

důvěřivá, raději se schová na místo, kde se 

cítí bezpečně a říká si: "Kdo mě chce 

podrbat, ať si za mnou vleze" :o) Není to 

kočička konfliktní, ale má ráda své 

soukromí, ovšem má občas i náladu se 

mazlit s jinou kočičkou, tudíž druhá micinka 



v novém domově není překážkou. Pejsky 

zatím nemusí. Změny a přílišný hluk jí 

uvádějí do stresu. Doporučujeme jí spíše do 

klidnější domácnosti, uvítala by i možnost 

vyběhnout si na zahrádku, ale teplý pelíšek v 

bytě je lepší volba :o) Je klidnější povahy, 

tudíž v bytě nebude nic ničit. Záchod 

používá s naprostou samozřejmostí. V jídle 

není vybíravá. 

11. 9. 2014 jsme přijali tři dospělé kočky a 

dvě koťata ze Soběslavi, kde byli všichni 

opuštěni po smrti majitele. 

 

25. 9. 2014 Budvárek odjel s moc milou 

paničkou do nového domova v Kostelci nad 

Vltavou, kde bude bydlet v domě se 

zahrádkou. V novém domově bude 

rozmazlovaným kočičím jedináčkem :o) 

Nová panička myslela i na ostatní kočičáky 

v depozitech a darovala nám granulky a 

kapsičky :o) 

Budvárek, evidenční číslo M 112/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena:  květen 2014 

Budvárek je černo-bílý kocourek, který se 

ihned po příchodu do depozita choval jako 

správný chlap :o) Neměl žádný problém s 

nabručenou domácí kočičí dámou, ani s 

depozitním parťákem Jeníčkem, všem 

ukázal, kde je jejich místo a šel se pomazlit s 

depozitní tetou :o) Sice při převozu trochu 

nadával, ale později depozitní teta zjistila, že 

Budvárek toho napovídá za den hodně a 

dokonce mňauká i při mazlení. Depozitní 

teta mu někdy říká Mňauk :o)  Budvárek je 

velice milý a hodný kocourek, který se rád 

pomazlí a rád tráví večery u depozitního 

strejdy na gauči. Občas si pohraje s 

Jeníčkem, s tyčkou s pírky a propiskou na 

stole. Je vděčný za granule i konzervy, proto 

také rychle přibírá na váze. Kočičí záchůdek 

používá s naprostou samozřejmostí. Nyní je 

zvyklý v bytě, ale nepohrdl by i přístupem 

do zahrádky. Rád na sebe upoutává 

pozornost, proto je vhodný pro člověka, 

který touží po věrném kočičím kamarádovi 

:o)  



Kontakt pro zájemce – 777 151 768 

(depozitum Č. Budějovice – J. Opletala) 

 

12. 9. 2014 byl Budvárek přijat do depozita. 

Nyní je v léčení s očkem a jakmile se 

uzdraví, může jít do nového domova. 

Začátkem září 2014 byl Budvárek nalezen 

opuštěný v Českých Budějovicích a 

následně čekal na přijetí do depozita u 

hodných nálezců. 

  

24. 9. 2014 Arnetka odešla do nového 

domova v Týně nad Vltavou, kde bude 

bydlet v domku se zahrádkou. 

Arnetka, evidenční číslo R 18/14, kastrovaná 

Narozena: cca říjen 2013 

Arnetka je hodná a klidná kočička. Zpočátku 

byla trochu vyplašená, ale za pár dní si 

zvykla na další depozitní kamarády a také se 

spřátelila i s pejsky. Miluje chování v náručí, 

hned přede a náležitě si užívá jakoukoliv 

pozornost. Je čistotná. I když dosud zřejmě 

žila pouze venku, v bytě si hned zvykla a 

ven jí to vůbec neláká. 

31. 5. 2014 porodila Arnetka dvě koťátka. 

Porod proběhl bez problémů a prckové se 

mají zatím čile k světu. 

6. 5. 2014 jsme přijali březí kočičku Arnetku 

od nálezkyně z Českých Budějovic. Kočička 

bezprizorně žila nedaleko rušné silnice, kde 

jí hrozilo nejedno nebezpečí. 



  

23. 9. 2014 Placička odjela s bezva paní jen 

kousek od depozita, do bytu do Suchého 

Vrbného v Českých Budějovicích. 

Placka, evidenční číslo M 113/14, 

kastrovaná 

Narozena: 2012 

Placička se zatím projevuje jako velmi 

klidná kočička. Přes den spinká v krabici a 

večer nenápadně vyráží na toulky po domě. 

Mezitím ovšem velmi ráda baští konzervy i 

granulky, chutná jí vše. Je zvyklá na kočičí 

kolektiv, který ale nevyhledává. Její velkou 

zvláštností je to, že miluje pejsky, jakmile je 

pes v dohledu, ihned se mu běží plést pod 

nohy a vrkat. Proto je důležité, aby Placka 

žila pouze v bytě a pokud s pejskem, tak 

přátelským, aby nedošlo k případnému 

zranění. Kočičí WC používá vzorně od 

prvního okamžiku. Další informace a 

fotografie budeme postupně doplňovat, 

jakmile se Placka úplně rozkouká a zvykne 

si na život v depozitu. 

11. 9. 2014 jsme přijali tři dospělé kočky a 

dvě koťata ze Soběslavi, kde byli všichni 

opuštěni po smrti majitele. 

 

22. 9. 2014 Rumík odjel do nového domova 

(o pár domů dál od depozita), kde bude dělat 

společnost kočičí slečně a pejskovi. 

Rumík, evidenční číslo M 98/14, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: srpen 2014 

Rumík, stejně jako ostatní sourozenci, je 

velmi kontaktní kotě, miluje mazlení a 

krásně přede. Rumíček obzvlášť miluje 

drbání na bříšku a tulení ke krku. Koťátka 

jsou ještě vykulená, ale již se učí na kočičí 

wc. Zatím papají konzervu a zkoušíme krmit 

i rozmočenýma kočičíma granulkama. 

4. 9. 2014 pět sourozenců bylo nalezeno v 

lese u obce Ortvínovice. Sourozenci se 

dostali do naší péče po smrti maminky. Tu 

jsme našli sraženou autem a díky místním 

všímavým lidem se nám podařilo vystopovat 

skrýš, kde na nás čekalo pět klubíček. 



  

21. 9. 2014 odjel do nového domova ke 

starším lidem, staré kočičce a pejskovi na 

Pohůrku.  

Myšík, evidenční číslo M 108/14, očkovaný, 

kastrovaný 

Narozen: 2013 

Myšík je kouzelný kocourek s delší srstí, 

který se rád projevuje hlasitým vrněním, 

sotva se na něj depozitní teta podívá. Je to 

neuvěřitelný pohodář, kliďas a malý 

dobrodruh, kterému nevadí změny. V novém 

prostředí se hodně rychle zabydlí, najde si 

"svoje" místečko a pak jde prozkoumávat 

celý bejvák :o) Pokud si zrovna nehraje, 

skáče po všem, co najde, učiněný mazlík :o) 

Pokud hledáte kočičku, která si ráda přijde 

pro pohlazení a kterou to neomrzí, je Myšík 

správná volba. Na druhou stranu je to lovec, 

který se rád do svého páníka i zakousne 

(samozřejmě v rámci hry). Je to kocourek 

společenský, nebude rád sám, nevadí mu 

jiné kočičky ani pejsci, rád loví myši. Hned 

první den málem depozitní tetě snědl křečíka 

:o) Je tudíž vhodný i na zahradu, kde mají 

potíže s hraboši. Bytem určitě nepohrdne, 

ale pouze tam, kde se nehledí na občasnou 

kočičí nehodu s kytičkou apod. Záchůdek 

používá s naprostou samozřejmostí, jen 

občas se mu povede trefit bobek vedle, takže 

uzavřený záchod je pro něj vhodnější. V 

jídle není vybíravý, papká sušené i 

konzervy. 

11. 9. 2014 jsme přijali tři dospělé kočky a 

dvě koťata ze Soběslavi, kde byli všichni 

opuštěni po smrti majitele. 

 

20. 9. 2014 odjel Vlastík do nového domova 

v Týně nad Vltavou, kde bude bydlet a 

lumpačit v domku se zahrádkou.  

Vlastík, evidenční číslo R 34/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: květen 2014 

Mouratý kocourek Vlastík je neposeda a 

velký průzkumník. Nejraději dělá společnost 

depozitní tetě na zahradě, kde dohlíží na to, 

aby teta nelelkovala a poctivě vytrhávala 

plevel. Rád také provokuje ostatní koťata ke 

hrám a honičkám a když je řádně unavený a 



vyběhaný, přijde si pro pohlazení a klidně v 

náručí i usne. Je to zkrátka kočičí kluk jak 

má být. V novém domově by uvítal dalšího 

kočičího kámoše. 

17. 7. 2014 jsme přijali malé kotě od 

nálezkyně z Týna nad Vltavou. 

 

20. 9. 2014 odjela Letuška s novými majiteli 

do obce Dub na Prachaticku, kde na ni 

čekají další zvířecí kamarádi. 

Letuška, evidenční číslo R 25/14, kastrovaná 

Narozena: cca září 2013 

Letuška je velice trpělivá kočička, která 

zřejmě dosud žila v bytě. Je naprosto 

čistotná, klidná a velmi mazlivá. Společnost 

ostatních koček i pejsků jí nevadí. 

Kočičku jsme přijali 18. 6. 2014 z útulku v 

Českých Budějovicích, kam byla přivezena 

městskými strážníky. Byla nalezena v oblasti 

ulic Lipenská a Nádražní. Zřejmě vypadla z 

okna a vyšetření prokázalo zlomenou čelist a 

pohmožděnou tlamičku. 

 

19. 9. 2014 Brandy odjela do nového 

domova, kde bude dělat společnost fence 

yorkšírka. 

Brandy, evidenční číslo M 99/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: srpen 2014 

Brandy, stejně jako ostatní sourozenci, je 

velmi kontaktní kotě, miluje mazlení a 

krásně přede. Koťátka jsou ještě vykulená, 

ale již se učí na kočičí wc. Zatím papají 

konzervu a zkoušíme krmit i rozmočenýma 

kočičíma granulkama. 

4. 9. 2014 pět sourozenců bylo nalezeno v 

lese u obce Ortvínovice. Sourozenci se 

dostali do naší péče po smrti maminky. Tu 

jsme našli sraženou autem a díky místním 

všímavým lidem se nám podařilo vystopovat 

skrýš, kde na nás čekalo pět klubíček. 



 

 18. 9. 2014 zůstala v depozitu, kde je 

natolik zvyklá a spokojená, že se rozhodla si 

ji depozitní teta nechat :-) 

Alzbětka, evidenční číslo R 36/13, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: cca květen 2010 

Alžbětka byla při příjmu hodně vyděšená, 

bála se o svá mimina a na jakýkoliv dotek 

reagovala syčením a vrčením. Velice rychle 

pochopila, že jí nikdo nechce ublížit a začala 

si užívat hlazení. Nyní je z ní nejmazlivější 

kočička ve vltavotýnském depozitu Je to 

velmi milá a nenáročná kočička, která se 

drží stranou od většího kočičího kolektivu, 

není průbojná. Byla by vhodná jako kočičí 

jedináček, popř. jako společnice další 

kočičce, kocourkovi nebo pejskovi. Zvládne 

bydlení ideálně domku s přístupem ven 

(pouze v bytě je nešťastná). Je čistotná, v 

jídle je nenáročná. 

3. 6. 2014 byla Alžbětka přijata zpět do 

depozita. Bohužel si ani po měsíci v novém 

domově nezvykla. Situace byla velmi 

stresující pro obě strany a tak jsme ji po 

vzájemné dohodě s majitelkou přestěhovali 

zpět. Do budoucna pro ni budeme hledat 

nový domov s možností chodit ven. 

1. 2. 2014 Alžbětka je po odstranění nádoru 

v uchu v pořádku. Ouško je zcela zahojené a 

Alžbětka již může odjet do vytouženého 

domova. 

9. 1. 2014 Alžbětka podstoupila operaci 

nádoru v oušku. V minulosti jí byl již jednou 

odoperován, bohužel znovu narostl a 

způsoboval silné krvácení z ucha. Nyní 

ouško vykapáváme, čistíme a za 14 

pojedeme na kontrolu. 

Alžbětku a její tři asi týdenní koťata jsme 

přijali 18. 5. 2013. Kočička pochází z 

lokality, kde nejsou kočky vítány a zejména 

koťata by byla drasticky usmrcena. 



  

 18. 9. 2014 zůstala v depozitu, kde je 

natolik zvyklá a spokojená, že se rozhodla si 

ji depozitní teta nechat :-)  

Meluzínka, evidenční číslo R 4/14, 

kastrovaná 

Narozena: cca 2009 

Meluzínka je plašší kočička, která se po 

příjmu příjmu začala zklidňovat. Není to 

sice stále ještě mazlicí kočička, ale u jídla se 

nechá pohladit a pak nastavuje záda na další 

a další podrbání. Jsou u ní vidět opravdu 

velké pokroky. Meluzínka je zatím spíše 

venkovní kočička, ale postupně si také již 

zvyká na pobyt uvnitř. Je vhodná do klidné 

domácnosti a k majiteli, který bude mít 

hodně trpělivosti s jejím zabydlováním v 

novém domově. 

leden 2014 Kočičku jsme přijali z obce 

Březnice u Bechyně. Meluzínka byla velmi 

divoká a absolutně nekontaktní kočička. Při 

odchytu dokonce velmi pokousala pani, 

která ji dosud krmila. 

  

18. 9. 2014 zůstal v depozitu, kde je natolik 

zvyklý a spokojený, že se rozhodla si ho 

depozitní teta nechat :-) 

Luciánek, evidenční číslo R 35/13, 

kastrovaný 

Narozen: 16. 4. 2013 

Z Luciánka nám vyrostl krásný kočičí kluk. 

Velmi rád šplhá po stromech nebo se 

prohání po zahradě s ostatníma kočkama. 

Povaha se mu ale příliš nezměnila, stále to 

ještě není vysloveně mazlicí kocourek. 

Přítomnost člověka mu dělá dobře, ale o 

chování a hlazení moc nestojí. V novém 

domově by určitě uvítal kočičího kamaráda, 

se kterým by mohl náležitě lumpačit. 

16. 4. 2013 se narodil neposedný a zvídavý 

kočičí kluk. Zpočátku to vypadalo, že si vzal 

příklad ze své maminky Daninky, která je 

zatím dost plachá. Nechtěl se nechat chovat, 

na ruku reagoval syčením. Když ale poznal, 

že hlazení je velmi příjemné, hned se 



uklidnil a dokonce i v náručí usnul. Je to 

velký jedlík, u mističky je vždy první. 

 

18. 9. 2014 odjela do nového domova 

společně s depozitním kocourkem Medíkem 

:-) 

Palačinka, evidenční číslo M 76/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: květen 2014 

Palačinka je z počátku plachá, ale když 

zjistí, že jí nic nehrozí, začne se mazlit a 

přitom spokojeně přede. Jakýkoliv ruch ji 

dokáže vyplašit a běží se schovat za linku. 

Během 4 dnů však udělala velké pokroky, 

přiběhne na zavolání, nechá se vzít do náručí 

a ošetřit proti parazitům. V jídle není 

vybíravá, chutná jí vše, co ji nabídneme. 

Záchudek používá suverénně od prvního dne 

na 100 %. 

28. 7. 2014 jsme přijali tříměsíční kočičku, 

která byla nalezena v Milevsku v motoru 

auta. 

  

18. 9. 2014 odjel do nového domova 

společně s depozitní kočičkou Palačinkou :-) 

Medík, evidenční číslo M 37/14, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: 9. 5. 2014 

Medík svůj start do života neměl nejlehčí: na 

svět mu musela pomoci teta a po týdnu chytl 

od své maminky Kimči virovou infekci. Po 

týdnu již vypadalo, že je vše na dobré cestě, 

ale bohužel se mu na zádech udělal abces. 

Po ošetření a denodenním ošetřování se 

objevili další dva abcesy a virová infekce. 

Šlo to s ním z kopce - přestal papat, musel 

být dokrmován sondou, začal brát celková i 

lokální ATB, kapalo se mu několikrát denně 

do nosu a do očíček. Naštěstí i tento boj 

vyhrál a je z něj nenažraný kocourek, který 

stále preferuje jenom mléčko od maminky. 

Pomalu začíná objevovat svět mimo 

přepravku, dokonce se při posledním 

průzkumu dostal až za linku, takže mu 

musela pomoci depozitní teta a celou linku v 

6 hod. ráno musela rozebrat :-) 



 

16. 9. 2014 odjel do domečku v 

Sudoměřicích u Bechyně, kde bude bydlet u 

milé rodiny společně s kočičí kráskou Amy. 

Perseus, evidenční číslo M 102/14, 

kastrovaný, očkovaný, čipovaný 

Narozen: 2011 

Persi alias Balvánek je miloučký kocourek s 

něžným chováním. Miluje drbání pod 

bradičkou, za které odměňuje pusinkou. Má 

rád společnost a vždycky chce mít vše pod 

dohledem. Bude mu pár dní trvat, než si na 

novém místě zvykne, ale pak bude svému 

krmiči oddaný. Moc rád si vyskočí na klín a 

dívá se na televizi, spí v posteli a všude vás 

doprovází, ale pokud by jste ho zavřeli v jiné 

místnosti, začne otevírat skříně i dveře - 

hlavně aby nebyl sám. V jídle je velmi 

vybíravý - k paštičkám ani nečuchne, 

konzervy jen olíže a granulkám taky moc 

nedá, ovšem zbožňuje mléčné výrobky a 

kočičí tyčinky. S kočkami vychází dobře a 

společnost by jistě uvítal, není to však 

podmínkou. S perským plemenem je spojená 

zvýšená denní péče, konkrétně otírání očíček 

a česání kožíšku. Často a rád polehává na 

okně a proto bychom mu chtěli dopřát 

domov s možností alespoň krátkých 

vycházek na bezpečném místě. 

9. 9. 2014 byl perský kocour přijatý od 

nálezkyně, která ho našla před dvěmi měsíci 

u Dobré Vody v Českých Budějovicích. 

Zřejmě byl na toulkách delší dobu, protože 

byl vyhublý, zablešený, nemocný, měl svrab 

a místo hebkého kožíšku zadredovanou 

krustu. Musel být ostříhán na ježka a byl pak 

pro smích všem kocourům, ale teď už je z 

něj úplně zdravý fešák, co spokojeně nabírá 

chybějící váhu. 



 

15. 9. 2014 odjela do domečku v 

Borovanech k milé rodince. Khalessi bude 

první kočička a zatím i jedináček :-) 

Khalessi, evidenční číslo M 93/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena:  1. 6. 2014 

Khalessi je krásná černobílá kočička, 

sestřička Marca. Při příchodu do depozita 

byla odvážnější než bráška, ale na kontakt s 

člověkem nereagovala zrovna nadšeně. 

Během pár dní se rozkoukala a z malé 

ustrašené slečinky se stala neskutečná kočičí 

dáma a mazlivka :o) Povahou je spíše 

klidnější, vyžaduje lidskou přítomnost a 

miluje mazlení. Ráda spinká s depozitní 

tetou v posteli, zavrtaná pod dekou. S 

bráškou Marcem lumpačí a využije každé 

příležitosti ke hrám. Baští bez problému 

granulky i konzervy. Kočičí záchůdek 

používá s naprostou samozřejmostí. 

15. 8. 2014 jsme přijali do depozita dva 

kočičí sourozence 

  

15. 9. 2014 odjela na statek nedaleko Veselí 

nad Lužnicí k sympatickému mladému páru, 

kde nahradí zemřelou kočičku. 

Lištička, evidenční číslo M 109/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: květen 2014 

Mourovaté koťátko Lištička byla zpočátku 

plachá, ale jako první ze sourozenců se 

osmělila a začala si užívat mazlení a plné 

mističky. Dnes na zavolání vždy přiběhne a 

ihned se začne mazlit. Krásně nastavuje 

bříško a hlasitě vrní. Se svým bráškou 

Hříbečkem tvoří nerozlučnou dvojku a obě 

koťata zásadně spinkají společně. Lištička je 

velmi milá mladá kočička a i když před 

cizími lidmi či zvuky ještě prchá, po chvilce 

se vždy osmělí a jde předvést svou 

přítulnost. V jídle je nenáročná, baští 

granulky i konzervy. Na záchůdek chodí od 

první chvíle naprosto vzorně. 

16. 8. 2014 byla Lištička odchycená na 

dvoře u soudu v Českých Budějovicích 

společně se svými sourozenci Hříbečkem a 

Muchomůrkou. Jejich kočičí maminka byla 



vykastrovana a vypuštěna zpět, jelikož byla 

velmi plachá a z lidí měla ohromný strach. 

 

14. 9. 2014 odjel do svého nového domova v 

Plané nad Lužnicí! Jistě se mu brzy podaří 

získat si pověst obávaného šelmióna u 

sousedovic kočky a hlavně pak myší v 

nedaleké louce, protože lásku jeho milých 

lidských společníků (rodina s chlapcem) si 

už jistojistě získal! 

Rysík, evidenční číslo M 84/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: konec června 2014 

Rysík k nám přišel jako veliký poseroutka, 

ale velice rychle udělal rošťák Rysík 

obrovský pokrok! Nechá se hladit, drbat na 

bříšku a škádlit... umí úžasně příst! Ale jen 

když chce :-) Občas ještě poplašeně uteče 

před pohybem ruky, aby ale vzápětí zase 

přihopsal a začal se otírat o nohy nebo 

rovnou natahovat po nohavici. Je to pěkný 

nezbeda, většinou nepotřebuje tolik spánku 

jako jeho sestřička, takže pak vymýšlí kde 

co, jen aby se zabavil, než se mu konečně 

povede ségru vzbudit :-) Baští všechno a 

miluje kočičí mlíčko. Bude to kocour jak se 

patří, už teď dává depozitní tetě jasně 

najevo, kde končí její koutek a kde začína 

revír velkého šelmióna Rysíka ;-) 

16. 8. 2014 byl přijat do depozita po tom, co 

byl odchycen se svými sestřičkami 

Pružinkou a Sněhulkou u OSSZ v Č. 

Budějovicích. 

 

13. 9. 2014 odjela do bytu v Českých 

Budějovicích, kde bude dělat společnost 

mladému páru a jejich tříměsíčnímu 

kočičímu zlobidlu. 

Muchomůrka, evidenční číslo M 111/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: květen 2014 

Mourovaté koťátko Muchomůrka byla 

zpočátku plachá, ale brzy se osmělila a 

začala si užívat mazlení a plné mističky. 

Dnes je to zvědavé kotě, které rádo lumpačí 

s každým kouskem papírku či plyšovou 

myškou. Muchomůrka se cizích lidí 

zpočátku bojí, ale po kratší době vyleze a 



nechá se hladit na bříšku a sladce vrní. Je 

naprosto čistotná a v jídle dává přednost 

granulkám. Nedoporučujeme k malým 

dětem pro počáteční plachost. 

16. 8. 2014 byla Muchomůrka odchycená na 

dvoře u soudu v Českých Budějovicích 

společně se svými sourozenci Hříbečkem a 

Lištičkou. Jejich kočičí maminka byla 

vykastrovaná a vypuštěná zpět, jelikož byla 

velmi plachá a z lidí měla ohromný strach. 

  

12. 9. 2014 odjel do nového domova do 

domečku v Dolním Třeboníně, kde již bydlí 

britský kocourek Matýsek. První seznámení 

kocourků příliš přátelské nebylo a tak jim 

držme palce, ať jsou z nich brzy kamarádi. 

Sir Agáno, evidenční číslo M 103/14, 

kastrovaný, očkovaný, čipovaný 

Narozen: jaro 2013 

Agu je příkladným exemplářem ideálního 

kocoura a to nejen vzhledem, ale i povahou. 

Má nádhernou hustou srst, kterou si rád 

nechává vydrbat a to klidně i od cizích - 

ostychem rozhodně netrpí a miluje 

společnost jak lidskou tak i kočičí. Pokud si 

ho nevšímáte nebo ho dokonce zavřete do 

jiné místnosti, začne mňoukat - proto se hodí 

ke každému, kdo rád kočky i v posteli :-) Je 

to totiž vynikající postelový povaleč, ale i 

dobrý strávník a mucholapka. Hledáme pro 

něj někoho, kdo ho nebude nechávat 

samotného, dopřeje mu kočičího kamaráda a 

ideálně i vycházky na bezpečném místě. 

9. 9. 2014 byl Agánek přijatý depozita od 

nálezkyně, která jej našla před dvěmi měsíci 

u Dobré vody u Českých Budějovic. Protože 

byl zcela zdravý a venku nebyl očividně 

dlouho, čekala, že se jen zatoulal a majitel se 

ozve. Bohužel se tak nestalo a proto je 

Agánek po dvou měsících přijatý k nám do 

depozita a nabízen k adopci. 



 

12. 9. 2014 Pan Klubíčko odjel s milou paní 

do Sezimova ústí kde nahradí ztraceného 

kocourka. 

Pan Klubíčko, evidenční číslo M 73/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: březen 2014 

Pan Klubíčko je zvědavý kočičí kluk, který 

se nechá rád podrbat, je spokojený v kočičím 

a psím kolektivu, ale nejšťastnější je, když 

může běhat venku. Je čistotný a na přivolání 

umí přiběhnout domů. Nedoporučujeme ho k 

malým dětem. Zřejmě má špatné zkušenosti 

a děti nemá rád. 

14. 7. 2014 se k nám od nálezkyně dostal 

kotěcí kluk, který vlezl do auta na parkovišti 

u výstaviště v Českých Budějovicích. 

 

10. 9. 2014 odjel Falco do nového domova. 

Bude bydlet v bytě ve Vrátě, společně se 

třemi kočičíma slečnami. Novým páníčkům 

pomůže překonat smutek po zemřelém 

kocourkovi. 

Falco, evidenční číslo M 85/14, kastrovaný, 

očkovaný 

Narozen: srpen 2013 

Falco je krásný asi roční mládenec. Na první 

pohled každého ihned zaujme jeho nádherné 

mouraté zbarvení a krásné, velké, světle 

zelené oči orámované „černou tuší“. V 

depozitu se prozatím rozkoukává, ovšem 

kočičí záchod používá hned od začátku 

s naprostou samozřejmostí. Snášenlivost 

s ostatními zvířaty zatím nelze určit – 

momentálně je v karanténě. Vzhledem 

k tomu, jak často (ne)dostával potravu, baští 

s velkým apetitem, pokud si může vybrat, dá 

si raději maso z konzervy či kapsičky než 

granule. Je velmi čistotný a mazlivý, 

dožaduje se pozornosti a po chvíli mazlení 

začne vděčně příst. V budoucnosti bude 

určitě rád za domov s možností vycházek do 

přírody. Ideální by pro něj byl domek se 

zahrádkou, to aby mohl být přes den venku a 

na noc se schovat pěkně do teplíčka. 

24. 8. 2014 byl odchycen za hřbitovem sv. 

Otýlie v Českých Budějovicích, kde ho 

občas krmili majitelé jednoho z domů. 



V této lokalitě byl ale v ohrožení vzhledem 

k velkému počtu projíždějících aut. 

 

7. 9. 2014 odjela do nového domova k psím 

a kočičím parťákům 

Sali, evidenční číslo M 79/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 11. 5. 2014 

Sali je polodlouhosrstá zodpovědná malá 

slečna, která se nechává vyčesat a poslouchá 

depozitní tetu na slovíčko :-) Ráda se mazlí, 

kroutí se jako gymnastka a člověka, kterého 

si oblíbí, s láskou olizuje. Má ráda 

společnost a vyhledává aktivní pozornost a 

hlazení. Je zvyklá na kotěcí mlíčko, proto 

papá granulky zatím málo, chuť k jídlu však 

má velikou. Sali si oblíbila tkaničky všeho 

druhu, v pelíšku se mazlí s plyšovou 

kačenkou a nejvděčnější je, když si může 

hrát s rukou depozitní tety. Podle prvních 

náznaků bude Sali přítulná a aktivní slečna, 

která nebude chtít být často sama. 

11. 5. 2014 se narodila v depozitu plaché 

kočce, která bude po odkojení tří sourozenců 

vykastrována a vypuštěna zpět do lokality. 

 

9. 9. 2014 odjela s moc milými mladými 

lidmi do nového domova v Jindřichově 

Hradci. Bude bydlet v bytě, kde bude mít 

kočičí parťačku na lumpárničky. 

Inka, evidenční číslo M 91/14, očkovaná, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: květen 2014 

Inka je drobná kočička v černém kožíšku, 

která miluje společnost lidí. Ráda je u všeho, 

co depozitní teta a strejda dělá. Všechno 

chce vidět a hlavně se mazlit. Samozřejmě, 

že i při psaní jejího popisku kontroluje tetu, 

zda ho píše správně :o) Nejraději se nosí od 

tety na rameni – je to správná čarodějnická 

kočka. Noci tráví u tetiny hlavy a krásně jí 

vrní do ouška. Inka si ráda hraje se svým 

bráškou Jeníčkem nebo s depozitní 

parťačkou Pružinkou, občas potrápí malé 

plyšáky či provázky. Má milou povahu. 

Baští granule i konzervy. Kočičí záchůdek 

používá s naprostou samozřejmostí. Nyní je 

zvyklá v bytě, ale nepohrdla by i přístupem 



do zahrádky. Jejím přátelským očím, které 

svítí v naprosté tmě, neodolá snad nikdo :o) 

19. 8. 2014 byla Inka přijata od hodné paní, 

která se o ní dočasně starala jako o 

opuštěnce nedaleko Českých Budějovic. 

  

7. 9. 2014 odjela společně s kocourkem 

Lipíkem do domečku v obci Vitín k milým 

lidem. 

Rozinka evidenční číslo M 94/14, očkovaná 

Narozena: 4. 6. 2014 

Rozinka je malá kočičí slečna, pěkně 

zbarvená a hlavně povahově skvělá, která 

má ráda společnost lidí i zvířátek a moc ráda 

se mazlí. S depozitním kamarádem Lipíkem 

to umí pěkně roztočit, honí se, dovádějí a 

pak spolu někde usnou, aby načerpali sílu na 

nové lumpárny. V jídle si nevybírá, má ráda 

konzervy a poslední dobou chodí i na 

granulky. V depozitu má možnost chodit na 

zahrádku, kde se jí moc líbí, ale vzhledem k 

tomu, že je to ještě mladá kočička, určitě by 

si zvykla i v bytě. Do nového domova by 

ráda odešla s kamarádem Lipíkem, se 

kterým si okamžitě 'sedli', ale jinak by jí 

určitě postačil nějaký kočičí kámoš, se 

kterým by mohla dovádět. Nějakou dobu 

byla v depozitu jako kotě sama a bylo 

vidět,jak po příchodu dalšího kotěcího 

parťáka pookřála. Jinak ale prý dvounožci 

jsou taky fajn, k tetě se chodí tulit do postele 

a krásně si u toho přede :-) Na záchůdek 

chodí spolehlivě. 

4. 6. 2014 se narodila kočičce v depozitu 

  

7. 9. 2014 odjel společně s kočičkou 

Rozinkou do domečku v obci Vitín k milým 

lidem.  

Lipo, evidenční číslo M 75/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: cca duben 2014 

Lipík je kocourek s nádhernýma očima, 

krásnou kresbou kožíšku a hlavně má veliké 

kocouří charisma. Má rád lidskou 

společnost, chodí za "svým" člověkem jako 

pejsek, ale nijak násilně se nedožaduje 

pozornosti. Stačí mu být s člověkem v jedné 

místnosti. Jakmile ho ale pohladíte, hned 

uvidíte, jak je šťastný. Miluje mazlení, 



hlazení i chování. U televize vám bude 

věrným společníkem, ať už na klíně nebo 

pouze vedle vás. V novém domově by určitě 

přivítal nějakého zvířecího kamaráda. V 

depozitu se kamarádí jak s kočičkami tak s 

pejsky. V jídle dává přednost konzervám pro 

koťátka nebo masíčku. Na záchůdek chodí 

spolehlivě. 

2. 9. 2014 Lipovi naštěstí nezůstaly žádné 

následky. Zlomenina srostla bez problémů a 

Lipík je připravený odejít do nového 

domova. V depozitu je zvyklý chodit na 

zahrádku, ale vzhledem k tomu, že je to ještě 

mladý kluk, určitě by si bez problémů zvykl 

i v bytě. Rád by odešel se svou depozitní 

kamarádkou Rozinkou, se kterou se ihned 

skamarádil a teď tvoří nerozlučnou dvojku. 

Lipíček za měsíc v depozitu pěkně narostl 

do výšky i šířky, pravidelná bašta, nožička 

bez bolesti a hodně mazlení mu zřejmě 

prospívá :-) Je to perfektní kočičí kluk,který 

si tetu i strejdu od první chvíle omotal kolem 

ocásku, miluje lidskou společnost a rád 

spinká buď přímo na člověku nebo alespoň 

pacičkou se dotýká. Jestli hledáte věrného a 

mazlivého kámoše, který je ale také trochu 

rošťák a není s ním nuda, je Lipík kocourek 

přímo pro Vás :-) 

18. 7. 2014 byl v ulici Lipová v Českých 

Budějovicích nalezen kocourek se zraněnou 

nožičkou. Podle místa nálezu dostal jméno 

Lipo. Lipík byl velmi vyhublý a s velikým 

tvrdým bříškem, které svědčilo o silném 

začervení. Horší to ale bylo s jeho nožičkou, 

kterou měl zlomenou ve stehenní kosti. Otok 

a bolest vůbec nedovolily Lipíkovi nožku 

používat. Belhal se po třech a byl velmi 

smutný. Jelikož to byla zlomenina již 

několik dní stará a neléčená, v tlapičce 

neměl Lipík už vůbec cit, protože se mu 

porušily nervy. U veterináře jsme dostali 

injekce a léky na bolest. Během pár dní bylo 

vidět, jak se Lipovi ulevilo a začíná si užívat 

života a lumpačení. 



 

7. 9. 2014 odjel do bytu v Českých 

Budějovicích, kde bude dělat společnost 

velmi milým lidem, jejich dvouleté Britce a 

pejskovi. 

Mireček, evidenční číslo M 95/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: květen 2014 

Mireček je čtyřměsíční černý kocourek, 

který nadevše miluje lidskou společnost. Je 

to ohromný mazlík, který se rád nechává 

nosit v náručí, spinká na polštáři a nikdy 

neprošvihne možnost pomazlení. Je naprosto 

čistotný a v jídle není vybíravý. Je to 

jednoduše sen všech milovníků černých 

kočiček :-) Je vhodný i k ostatním kočičkám 

či hodnému pejskovi. 

19. 8. 2014 byl Mireček přijatý do depozita. 

Měsíc předtím byl nalezen společně se 

sourozenci Jeníčkem, Inkou, Nunuci a kočičí 

mamkou v blízkosti Velešína, kde se o ně po 

celou dobu starala moc hodná nálezkyně. 

 

4. 9. 2014 si pro Mortíka alias Herr Flíčka 

přijela úžasná rodina z Třeboně, které se 

ztratil kočičí kamarád. Na Mortíka čeká 

domeček, psí kamarád a aby mu nebylo v 

neznámém prostředí smutno, tak přibrali do 

party i Matýska. 

Mortík, evidenční číslo R 27/14, kastrovaný 

Narozen: konec srpna 2013 

Mortík je velice klidný kocourek, ale začíná 

být vidět, že by si rád hrál - vždyť je to ještě 

puberťák a zřejmě moc příležitostí ke hře ve 

svém dosavadním životě neměl. K člověku 

má zatím ještě trošku rozporuplný vztah, 

sám si pro mazlení ještě nepříjde, teta si ho 

musí vzít sama. Z jeho chování je poznat, že 

má opravdu špatné zkušenosti. Teta si myslí, 

že děti a kocouři nebyli rozhodně jediní, kdo 

Mortíkovi ubližoval. K ostatním kočičkám je 

zatím ostražitý, občas zkouší provokovat 

depozitního kocoura Matýse pacičkou přes 

mříže a pak se lekne vlastní drzosti a uteče 

do boudičky. Za to k pejskům má velice 

pozitivní vztah, považuje je za své parťáky a 

zkouší se s nimi mazlit. Od samého začátku 

je velice čistotný, ihned první večer věděl, 

na co je záchůdek. Baští kapsičky i 



granulky, má moc rád syrové masíčko a 

šunku. Je vhodný do klidnější domácnosti 

bez malých dětí, kde mu poskytnou dostatek 

času na rozkoukání a kde by měl psího 

kamaráda.   

6. 8. 2014 Na Mortíkovi je vidět, že se mu v 

depozitu opravdu líbí, dělá velké pokroky. 

Miluje mazlení a nemůže se ho nabažit - 

pokud teta přestane hladit, okamžitě 

následuje ublížený pohled a šťouchání do 

ruky. Také dělá velké pokroky v kočičí 

komunikaci, neboť se doposud choval spíše 

jako pejskek. Společnost depozitního 

Matýska i depozitní Bezinky si užívá a když 

má příležitost k provedení nějaké lumpárny, 

tak neváhá asistovat. Zjistili jsme, že neumí 

pořádně mňoukat, vrkání ale zvládá 

perfektně. Pokud se mu nelíbí rozruch, 

zaleze si do své oblíbené skrýše a vyleze, až 

když se dostatečně prospí. Také je to trošku 

sysel, krade hračky a schovává si je, aby mu 

je někdo nevzal. 

3. 6. 2014 - Mortík je krásný lesklý černý 

kocourek, který se cca jako dvouměsíční 

jednoho dne objevil u paneláku v Milevsku, 

kde přežíval v díře pod betonem. Měl 

opravdu štěstí, že zima byla mírná, jinak by 

v ní umrzl. Stal se cílem útoků nejen 

toulavých kocourů, ale i místních dětí, které 

si kocourka pro jeho dobráckou povahu 

odchytily a "pohrály" si s ním takovým 

způsobem, že měl napuchlé očičko a kulhal 

na jednu pacičku. Navíc kocourkovi hrozilo 

stálé nebezpečí sražení autem. Pán, který ho 

chodil krmit se už na to nemohl dívat a tak 

byl kocourek 3. 6. 2014 odchycen a 

převezen k nám do depozita. 



 

4. 9. 2014 odjel Matýsek spolu s Mortíkem 

do Třeboně k úžasné rodině. Noví páníčci si 

původně přijeli pro Mortíka, ale Matýsek je 

tak okouzlil, že se rozhodli přibrat jej do 

party jako duševní podporu pro Mortíka, aby 

si v novém prostředí rychleji zvykal.  

Matýs, evidenční číslo R 15/14, kastrovaný, 

očkovaný 

Narozen: 2012 

Matýsek je klidný, hravý a velice rozvážný 

kocourek, který se rád nechá chvíli pochovat 

v náručí, ducá hlavičkou do ruky a dožaduje 

se kontaktu. Když vidí, že se blíží ruka k 

pohlazení, nasadí takový zvláštní ksichtíček, 

což působí velice legračně. Také je hravý, 

neustále prohání míček v koulodráze, nebo 

myšky po lině. Když se s ním teď začala 

kamarádit i depozitní kočička Bezinka, má 

konečně parťáka na lumpačení a patřičně 

toho využívá. Na některé pohyby může 

Matýsek reagovat úprkem, protože ani 

zemřelý majitel se ke svým kočičkám 

nechoval nejlépe a mlátil je holí. Baští 

granulky i konzervy, v těch si ale trošku 

vybírá. Je zvyklý na pejska, o kterého se 

otírá a dává mu najevo svou přízeň, i na 

kočičí kolektiv - určitě by měl mít v novém 

domově parťáka, samotnému je mu smutno. 

Je vhodnější spíše do domečku s bezpečným 

výběhem, v bytě je trošku posmutnělý a je 

vidět, že mu chybí možnost procházky. 

15. 4. 2014 Matýsek a jeho kočičí rodina 

zůstali jako pozůstalost v prázdném 

domečku po zemřelém pánovi. Dědičky do 

domku jezdí pouze občas o víkendu a osud 

kočiček je naprosto nezajímal, odmítly se o 

ně postarat. Dokonce i když v domku byly, 

odmítaly je byť jen nakrmit (kočka si přece 

chytí myšku a napije se z louže). O celou 

kočičí smečku se naštěstí postarala hodná 

sousedka, které nebyl osud kočiček lhostejný 

a ke které se v podstatě přestěhovali, protože 

jim bez váhání otevřela svůj domov a 

poskytla jim potřebnou lásku a péči. Protože 

si paní nemůže nechat všechny, byl Matýsek 

přijatý 15. 4. 2014 k nám do depozita. 

Matýsek byl na paní celkem fixovaný a tak 

byl zpočátku smutný a zalezlý pod gaučem. 



Postupně se začínal zajímat o nové okolí i 

depozitní tetu a začal se mazlit. 

  

4. 9. 2014 si to Rennesme vyjasnila s 

depozitní tetou a už má místečko u ní jasné, 

takže... NOVÝ DOMOV :-) 

Rennesme, evidenční číslo M 57/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: počátek května 2014 

Mourinka Rennesme(říkáme jí Renda) je 

drobnější a daleko klidnější než bratříček 

JACOB. Ráda se chová, nastavuje bříško,ale 

je to velký kliďas. Miluje kuřecí masíčko, 

kterým léčíme bříško a průjem . 

a už se těší na nový domov, ať už v bytě či v 

domku, kde si kočička ráda vyběhne ven. 

Kočička se k nám dostala 9. 7. 2014 z 

truhlárny v Českých Budějovicích, kam se 

zatoulala březí kočička. Zaměstnanci se o 

kočičku s koťátky postarali a protože se jim 

podařilo najít majitele jen třem koťátkům, 

rozhodli se kontaktovat nás. Koťátka byla 

odblešena odčervena a jsou ve výborné 

kondici. Maminka zůstává v truhlárně a už je 

domluvena kastrace :o) 

 

3. 9. 2014 Pružinka odjela do Českého 

Krumlova s moc milými mladými lidmi. 

Bude bydlet v bytě, kde bude mít krásného 

kočičího parťáka na lumpárničky. 

Pružinka, evidenční číslo M 89/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: konec června 2014 

Pružinka je nádherná tmavá mourovatá 

kočička, která se po příchodu do depozita 

velmi bála a celou noc se třásla. Depozitní 

teta jí nosila a drbala na bříšku, dokud 

nezačala vrnět :o) Rychle si zvykla na lidi i 

na ostatní kočičáky a je z ní obrovská 

mazlinka, která je vděčná za každé 

pohlazení a lehké drbání na bříšku. 

Okamžitě spouští motůrek. Užívá si lidské 

společnosti. Jako správné kotě je velice 

hravá, dokáže si vyhrát v krabici, s 

provázkem i s malými plyšáky. Provokuje a 

bojuje se starší depozitní kočičkou. Pružinka 

není v jídle vybíravá, s chutí baští granule i 

konzervy. Kočičí záchůdek používá s 



naprostou samozřejmostí. Nyní je zvyklá v 

bytě, ale nepohrdla by i přístupem do 

zahrádky. 

16. 8. 2014 byla odchycena spolu se svými 

dvěma sourozenci v areálu OSSZ v Českých 

Budějovicích. 

 

1. 9. 2014 Na malou kočičku Nunuci se 

usmálo štěstí první zářijový den a odjela s 

mladou slečnou do bytu v Benešově nad 

Černou, kde bude královnička spinkající pod 

peřinou a mající celý byt sama pro sebe. 

První noc prý zvládla na výbornou a spala 

do růžova v peřinách až do rána. Budem jí 

tenhle luxus přát i nadále. 

Nunuci, evidenční číslo M 87/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: květen 2014 

Nunuci je malé roztomilé kotě s 

"umazaným" nosíkem, na kterém má černou 

skvrnu :) Je to něžná kočičí duše, která 

miluje povalování na gauči a ve svém 

proutěném košíku, který si svou kočičí 

tlapkou dokáže ubránit. Miluje vanilkový 

lipánek, kuřecí masíko a kapsičky Felix. 

Granulky si dá pouze sporadicky, ale zvyká 

si na ně. Na kočkolit chodí od první chvíle 

bez problémů. Kdyby v novém domově 

měla kočičího parťáka a třeba i depozitní 

Rendu, byla by spokojená, ale i jako 

jedináček, s hladící rukou někde poblíž, 

bude spokojená. 

16. 8. 2014 byla Nunuci přijate do depozita. 

Měsíc před tím byla nalezena společně se 

sourozenci a kočičí mamkou v blízkosti 

Velešína, kde se o ně po celou dobu starala 

moc hodná nálezkyně. 



  

31. 8. 2014 poslední prázdninový den se 

usmálo štěstí na zelenoočka Garretta. Přijela 

si pro něj blízká kamarádka nálezkyně, která 

ho v květnu do depozita z Boršova přivezla. 

Odjel do Chlumečku nedaleko Křemže do 

domku, kde bude kočičím jedináčkem. 

Společnost mu bude dělat pejsek a malý 

dvouletý synek nových majitelů. 

Garrett, evidenční číslo M 28/14, 

kastrovaný, očkovaný 

Narozen: cca červenec 2013 

Garrett je velký mazlík a má lidi moc rád. Za 

dětmi se přijde schoulit a pochovat. Tento 

odrostlý výrazný mourek je však čím dál tím 

více venkovním kocourem. Leze po 

stromech jako opičák, baví ho hovět si jen 

tak v trávě a rošťačit s dalšími kočičími 

kamarády, honí motýlky a blbne jako 

puberťák... :) 

Garrett je nekonfliktní, ostatní zvířata mu 

vůbec nevadí, sousedovic psa zcela ignoruje, 

s kočkami kamarádí a v jídle je nenáročný. 

Potřebuje dostatek prostoru a možnost 

chodit ven, kde je šťastnější než doma. 

14. 5. 2014 kocourek Garrett je po týdnu od 

nálezu v pořádku. Už přijde na zavolání 

svého jména blíže, ale aby se hned nechal 

podrbat a pohladit, to ještě bude chvilku 

trvat. Na váze je také znát, že má denně 

plnou mističku. Kocourek je poprvé 

odčervený a  je objednán na kastraci. 

6. 5. 2014 byl Garrett na prohlídce a bylo 

zjištěno, že kocourek je v pořádku, jen je 

nutné, aby byl ještě pod dozorem. Dostal 

dávku ATB a týden musíme  počkat a 

doufat, že je po srážce s automobilem bez 

následků. 

Zhruba 10 měsíční krásný nekastrovaný 

kocourek s překrásnýma zelenýma očima 

byl přijatý v podvečer 4. 5. 2014. Byl 

nalezen hodnými lidmi v obci Boršov nad 

Vltavou. Ležel sražený u vedlejší silnice ve 

stavu, kdy mu od dalších automobilů 

hrozilo, že bude každou chvilku 

přejet.  Moureček s výraznou, polodlouhou 



jemnou srstí má kolem krku znát na délce 

srsti, že nosil obojek pro kočky. Na hřbetě 

má místečko, kde nemá srst a podle 

veterináře, už na tomhle kousku ani srst 

nikdy mít nebude. Má drobnou postavu a je 

pohublý, ale konzerva i granule mu chutnají. 

 

Bohužel si Pytlík zvolil svoji cestu a koncem 

srpna utekl skrz síťované dveře, přes které v 

depozitu neprojdou ani domácí velcí psi... je 

nám to moc líto a stále pevně doufáme, že se 

Pytlík vrátí :-( 

Pytlík, evidenční číslo M 36/14, kastrovaný, 

očkovaný 

Narozen: cca 2013 

Z Pytlíka se stal milý a mazlivý kocourek. 

Velmi mu vyhovuje společnost dalších 

koček a zvykl si bez problémů i na 

přítomnost dvou větších psů i dvou malých 

dětí. Pytlíček se nejraději ze všeho ráno a 

večer motá pod nohama depozitní tetě a při 

tom si něžně pomňoukává a přede. 

Samozřejmě, že si občas i zarošťačí, ale 

rozhodně to není žádný divočák, spíše 

klidný společník. Pytlík moc rád pozoruje 

dění za okny a toužebně hledí do zahrady, 

nejraději by bydlel v domku se zahrádkou s 

možností chodit ven. 

1. 6. 2014 Pytlík je jednou z mnoha kočiček, 

které byly o víkendu přivezeny z Dlouhé 

Vltavice, kde se hodní lidé starali o cca 20 

přitoulaných koček a situace začala být již 

neúnosná. Kocourek se zatím rozkoukává a 

okolní dění sleduje z bezpečné vzdálenosti. 

Ale jakmile ucítí hladící ruku na svém 

kožíšku, tak přede jako motůrek a nechá se 

vylákat ze svého úkrytu. Pytlík bude velmi 

mazlivým společníkem, který si rád 

pochutná na masíku z konzervy, na granulky 

se zatím tváří nepřátelsky, ale zřejmě jen 

proto, že je nikdy nepoznal. Kočičí WC 

používá spolehlivě. Každým dnem je Pytlík 

přístupnější, takže další informace o jeho 

charakteru postupem času doplníme. 



 

25. 8. 2014 Zizinka si konečně prosadila 

svou a zůstala u depozitních páníčků :-) 

Zizinka, evidenční číslo M 107/12, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: 2011 

Zizinka je plašší kočička, zpočátku se 

schovávala za gaučem a dlouho trvalo, než 

začala depozitní tetě důvěřovat. Nyní si již 

našla po bytě několik stanovišť, na kterých 

ráda sedává a kde má přehled, co se v bytě 

děje. Je hodně svá, některé dny vleze tetě do 

postele hned po zazvonění budíku, přitulí se 

a přede o stošest. Některé dny na sebe 

naopak nenechá ani sáhnout. Na svoje lidi si 

hodně dlouho zvyká a je třeba si její důvěru 

zasloužit. Nejraději baští konzervy a lipánka, 

granulky jí moc nejedou. 

22. 10. 2012 byla přijata kočička z chatové 

oblasti Švadlačky u Soběslavi. Zizince a 

jejím kamarádkám zemřel páníček a nikdo je 

nechtěl. 

 

24. 8. 2014 si pro Bezinku přijela její nová 

panička, aby si jí po dlouhém čekání 

konečně odvezla do nového domova. 

Bezince bude dělat společnost domácí 

kocourek a občas malý čivaváček. 

Bezinka, evidenční číslo R 19/14, 

kastrovaná 

Narozena: cca 2013 

Bezinka je opravdu droboučká kočička 

(velikostně tak na 5ti měsíční kotě) s 

heboučkým kožíškem. Je neuvěřitelně 

mazlivá a hravá, neustále se dožaduje 

pozornosti a prohání myšky po koberci, ale 

hlavně po linu. Pokud si zrovna nehraje, 

ráda tráví čas v blízkosti člověka, aby měla 

přehled, co se děje. Je trošku ukecaná, 

komentuje každé pomazlení a brblá si pro 

sebe, když se ukládá ke spánku. Nejdříve 

baštila pouze konzervy a jakmile se vyléčil 

zánět dásní, začala chroupat i granulky. Ještě 

jí trošku trápí očička a také musí přibrat, 

protože je jako ochmířené nic. Za pár dní si i 



přes špatné zkušenosti zvykla na pejska a 

pomalu si zvyká na kočičího parťáka. 

6. 5 .2014 se k nám dostala kočička z Písku, 

kde se delší dobu potulovala. Původně jsme 

mysleli, že jde o koťátko, dle paní doktorky 

jde však o minimálně rok starou kočičku. Při 

příjmu měla zablešený kožíšek, zasvrabená 

ouška, zánět dásní, zanícená očička a vážila 

1,62 kg. 

 

24. 8. 2014 Bazalka odjela do Českého 

Krumlova s paničkou a jejím synem, který 

se na ní moc těšil, do nového domova. Bude 

bydlet v bytě, kde jí budou dělat společnost 

další 2 kočičí kamarádi. 

Bazalka, evidenční číslo M 65/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: polovina května 2014 

Bazalka je krásná tříbarevná kočička. 

Zpočátku byla nedůvěřivá, ale nyní se vše 

obrátilo o 100 % :o) Je to klidnější 

kočička „maminkovského“ typu, neustále 

pečuje o brášku Tymiánka, je šikovná a 

nenáročná :o) S bráškou se vzájemně skvěle 

doplňují, vymýšlí lumpárničky.  Oblíbeným 

sportem je provokování domácí kočičky, 

která je z přítomnosti dvou rošťáků trochu 

rozpačitá :o) Bazalka je dovádivé kotě, které 

nepohrdne žádnou hračkou – v oblibě jsou 

maličcí plyšáci, tyčka s pírky i obyčejný 

provázek, který je skvělou věcí k dovádění. 

Bazalka není v jídle vybíravá, s chutí baští 

granule i konzervy. Kočičí záchůdek 

používá s naprostou samozřejmostí.  Je 

zvyklá v bytě, ale uvítala by i přístup do 

zahrádky. 

26. 7. 2014 Bazalka byla přijata se svým 

bráškou Tymiánkem od hodných lidí, kteří 

se o ně dočasně starali jako o opuštěnce 

nedaleko Českých Budějovic. 



 

21. 8. 2014 odjela Mašlička s novými 

majiteli do Českých Budějovic, kde bude 

rozmazlovaným kočičím jedináčkem. 

Mašlička, evidenční číslo R 30/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 31. 5. 2014 

Mašlička je milé a neposedné kotě. Ze všech 

současných koťat v depozitu je nejzlobivější 

a také nejzvědavější a tak si právem 

zasloužila ocenění "Miss zlobidlo". Do 

nového domova by nejraději odešla se svou 

sestřičkou, kterou neustále provokuje k 

lumpárnám a bitkám. Je vhodná do bytu i 

domku se zahrádkou. 

Mašlička se narodila 31. 5. 2014 v týnském 

depozitu kočičce Arnetce. 

 

20. 8. 2014 Diorek zaseknul drápek do 

správného místa :-) Depozitní teta mu prostě 

neodolala a prcka si nechává. 

Diorek, evidenční číslo M 64/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: polovina června 2014 

Diorek je droboučký modrooký andílek s 

obrovským ďáblem v těle, který se ihned po 

přestěhování do depozita rozkoukal a začal 

všechno nové důkladně prozkoumávat. 

Domácí čičinu i depozitního parťáka 

Jacobka nenechává ani na chvilku 

vydechnout, pořád vymýšlí lumpárny a moc 

rád je svým kamarádům předvádí. Bez 

zaváhání vyzkouší každou hračku, která se 

mu dostane pod tlapky, nejradši má kuličku 

s rolničkou uvnitř, kterou dokáže pinkat po 

celém bytě několik hodin denně. A když už 

nemá na lumpárny dostatek energie? Stočí se 

do klubíčka v paníčkově klíně či na rameni a 

spokojeně chrupká. Vyhledává lidskou 

společnost, kde je jeho páníček, je okamžitě 

i on. Moc rád se mazlí, chová a vždy, když 

je u "svého člověka", okamžitě spokojeně 

přede. Kočičí záchůdek (uzavřenou 

boudičku) používá bez problémů, jediné, co 

ho zatím láká ke značkování je koberec. 

Škrabadlo bere jako prostředek k hraní, 

takže i to používá bez problémů, nábytek 

nedrape. V jídle nepohrdne ničím, nejradši 



má však vařené kuře a nebo konzervy, 

zkoušíme už i granulky, ale zatím je po 

neúspěšném žužlání stejně nakonec 

vyplivne. V novém domově by jistě uvítal 

nějakého kočičího kamaráda, v tuto chvíli je 

zvyklý na pobyt v bytě, bez možnosti chodit 

ven. 

1. 7. 2014 byl Diorek (ve věku cca 3 týdnů) 

nalezen v příkopě u silnice v Bechyni. 

 

19. 8. 2014 odjel se sympatickou slečnou do 

nového domova. Bydlet bude ve 

Valtínovicích (okr. Kunžak) jako jedináček, 

v domečku bez možnosti chodit ven - což si 

velmi přál. 

Jacob, evidenční číslo M 56/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU V BUDOUCNU 

Narozen: počátek května 2014 

Jacobek je mouratý hubeňounký kocourek, 

který se v depozitu pár dní rozkoukával. 

Nové věci ho moc zajímají, zpočátku se ale 

vždycky něčeho poleká a mizí rychle do 

bezpečného úkrytu. Dlouho mu to ale 

nevydrží a vydává se znovu a znovu na 

průzkum, dokud si není jistý tím, že je "ona 

věc" neškodná. Se svým depozitním 

parťákem Diorkem většinou pěkně řádí a 

když už má všeho až nad hlavu, vyleze si 

někam, kam na něj menší Dior nemůže. 

Stejně jako Diorek si užívá lidskou 

společnost, moc rád se mazlí a hlasitě u toho 

přede. Se škrabadlem si zatím netyká, ale ani 

přesto neškrábe nábytek. Kočičí záchůdek 

(uzavřenou boudičku) používá svědomitě, je 

velmi čistotný - první den v depozitu byl 

téměř celou dobu schovaný za nábytkem, na 

toaletku si ale svědomitě a bez zaváhání 

došel. Granule mu zatím nic moc neříkají, 

když je dostane do misky, dělá, že je miska 

prázdná. Moc mu chutná vařené kuřecí maso 

nebo maso z konzervy. V novém domově 

bude rád za kočičí společnost, ale jistě to 

není podmínkou. Prozatím je zvyklý na 

pobyt v bytě, bez možnosti chodit ven. 

Kocourek se k nám dostal 9. 7. 2014 z 

truhlárny v Českých Budějovicích, kam se 

zatoulala březí kočička. Zaměstnanci se o 

kočičku s koťátky postarali a protože se jim 



podařilo najít majitele jen třem koťátkům, 

rozhodli se kontaktovat nás. Koťátka byla 

odblešena odčervena a jsou ve výborné 

kondici. Maminka zůstává v truhlárně a už je 

domluvena kastrace :o) 

 

15. 8. 2014 odjela do domečku ve 

Lhencicích, kde bude rozmazlovaným 

jedináčkem. 

Táňa, evidenční číslo M 25/14, kastrovaná 

Narozena: 2013 

Táňa je velmi mazlivá a milá, ale pouze se 

svým člověkem. Před cizími či hlukem se 

schová i do nejmenší skuliny, kterou najde. 

Ostatních koček se bojí a syčí na ně, svého 

souputníka Štefana má však ráda. V novém 

domově by si jistě na jednu nedominantní 

kočičku zvykla, ale do většího kočičího 

kolektivu vhodná není. Díky handicapu 

hledáme umístění Táni pouze do bytu. 

16. 5. 2014Táňa byla na kontrole s 

nemocným očkem a léčba probíhá úspěšně. 

Na nemocné oko sice už nikdy vidět nebude, 

ale nebude jí činit žádné potíže. 

30. 4. 2014 Táňa byla na vyšetření oka na 

specializované klinice a podle veterinářky 

oko již nikdy nebude funkční. Dostala nové 

kapky, které zmírní zánět a otok a oko se 

časem zmenší a nebude bolet. Na další 

kontrolu jdeme 15. 5. a v případě, že bude 

léčba probíhat dobře, nebude nutné 

nefunkční oko odstranit. Táňa vyšetření 

zvládla perfektně, je to velmi hodná a 

trpělivá kočka. 

Roční černá kočička Táňa byla přijatá dne 

19. 4. 2014 od původní majitelky, která se 

po ztrátě práce a bytu ocitla v těžké životní 

situaci. Táňa několik dní před předáním do 

naší péče utrpěla venku úraz oka. V tuto 

chvíli tedy probíhá léčba. Přesnější prognózu 

se dozvíme v pondělí 28. 4., kdy je 

objednaná k oční specialistce. 



 

15. 8. 2014 odjela Týnuška k nové majitelce 

do obce Jílovice, kde bude bydlet v bytě  a 

bude hýčkaným kočičím jedináčkem. 

Týnuška, evidenční číslo R 35/14, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: cca 2012 

Týnuška je čistokrevná britská kočička, 

která dosud žila jako jedináček v bytě. V 

depozitu se od všech drží stranou a 

společnost ostatních koček i pejsků jí 

doslova rozčiluje. Lidi naopak miluje, ráda 

se mazlí a dělá člověku společnost při 

jakékoliv činnosti. Je čistotná, klidná, 

nenáročná. Hledáme pro ni klidný domov 

bez jiných zvířat  a pouze v bytě. 

Týnušku jsme přijali 5. 7. 2014 z obce 

Příbram od manželů, kterým nebyl další 

osud kočičky lhostejný. Původní majitelka 

musela nastoupit do léčebny a bohužel se 

nenašel nikdo, kdo by se o Týnušku postaral. 

 

15. 8. 2014 Sazička se nakonec vydala za 

svým bráškou Honzíkem... a má tak 

příjemný domov s morčátky, spoustou 

kytiček a milující rodinou :o)  

Sazička, evidenční číslo M 55/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena cca květen 2014 

Sazička je drobná kočička ještě s modrýma 

kukadlama. Je to hodná slečna s chutí do 

života, postupně je z ní milé suverénní kotě, 

které se člověku dívá z příma do očí, olizuje 

obličej a každou noc se tulí, aby mohla 

pokojně usnout. Baští s velkým apetitem, 

záchůdek není problém od prvního dne. 

Hodí se jak do bytu o samotě, tak jako 

společnost k jiné kočičce. 

V Trhových Svinech u obchodního domu 

byla 25. 6. 2014 odchycena kočka se 4 

koťaty. Dvě našla hned své domovy, ale dvě 

zamířila k nám. 



 

14. 8. 2014 Maki odjela do nového domova 

k moc milé paní. Bude kočičím jedináčkem 

a společnost jí bude dělat morčecí kluk 

Toníček a korela Rózička. 

Maki, evidenční číslo M 61/14, očkovaná, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: konec května 2014  

Maki je krásná kočičí slečna ve sněhobílém 

kožíšku s úžasnou povahou. Miluje 

přítomnost lidí a využije každé příležitosti 

k mazlení a pusinkování. Okamžitě spouští 

motůrek, užívá si hlazení a pozornosti od 

člověka. Spinká zásadně v posteli, 

„přilepená“ na depozitní tetu :o) Maki je o 

maličko menší než sestřička, ale o to větší je 

raubířka. Nic jí není svaté, neustále pobíhá, 

provokuje sestřičku a vymýšlí lumpárny. Je 

zvědavá, ráda pozoruje z okna dění venku a 

když se za oknem nic zajímavého neděje, 

kouká na telku :o) 

V jídle není vybíravá – baští masíčko, 

kapsičky, konzervy. Když je stav nouze a 

depozitní teta není dost rychlá, nepohrdne 

ani granulkami, které má vždy k dispozici. 

Moc ráda si dá ještě kotěcí mlíčko, Lipánek 

nebo tvaroh, doslova ujíždí na zakysané 

smetaně. Záchůdek používá s naprostou 

samozřejmostí. 

Maki je, bohužel, hluchá. Z tohoto důvodu 

bude dána do adopce pouze do bytu, jelikož 

venku by jí hrozilo nejedno nebezpečí. 

V žádném případě nebude dána do rodiny, 

kde jsou malé děti, velcí psi – nečekaný 

dotek Maki vyděsí, je třeba opravdu 

citlivější přístup. Menší pejsek nevadí, je na 

něj zvyklá. Uvítala by, kdyby do nového 

domova mohla odejít společně se sestřičkou 

Kiki, nebo alespoň tam, kde už jedna 

kočička v domácnosti je. Nový majitel se 

nemusí handicapu Maki vůbec bát, je to 

kočička jako každá jiná, jen prostě 

nepřiběhne na zavolání apod. Dost často se 

nám v depozitu stává, že jí nemůžeme najít 

:o) Najde si schovku, kde usne a prostě není 

:o) Když se cítí ztraceně, sama se ozve.  

Maki byla od narození menší a má více 

problémů. Stále léčíme kočičí chřipku a 

rýmu, která se díky ATB lepší, ale stále 



Maki maličko „chrochtá“. Celková ATB 

byla již vysazena a zkoušíme pouze kapičky 

do nosíku s ATB. Pokud léčba nebude dále 

účinná, bude nutné důkladnější vyšetření, 

které zatím, díky věku, veterinář odkládá. 

Bylo by nutné, v celkové anestezii, udělat 

důkladnější vyšetření dutin, odebrání stěrů. 

Maki má kýlu, která jí nijak neohrožuje a po 

poradě s ošetřujícím veterinářem, by bylo 

vhodné odstranění kýly, až společně 

s kastrací. Maki je opravdu vzorná 

pacientka, která velmi statečně snášela 

píchání injekcí, nechá si nakapat do nosíku, 

celkově je opravdu moc šikovná a statečná. 

14. 6. 2014 byly Kiki a Maki, jako 14-ti 

denní prckové, nalezeny pohozené v parku 

v Trhovém Štěpánově. 23. 6. 2014 se obě 

holky, díky moc hodné paní, která se jich 

ujala a poskytla jim péči, dostaly do našeho 

depozita. I přes veškerá možná úskalí 

umělého odchovu, se podařilo obě holky 

vypiplat a mají se k světu :o) 

 

13. 8. 2014 Pupalka odjela do nového 

domova, kde bude mít za společníky dva 

lidské sourozence a spoustu nohou k chytání 

:o) 

Pupalka, evidenční číslo M 62/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: cca květen 

Pupí je nádherná "mohérová" kočička, s 

černou srstí, šedavým bříškem a náprsenkou. 

Je velice přítulná, živá, za člověkem chodí 

jako pejsek, vše jí zajímá a je to mazlíček. 

Baští naprosto všechno, záchůdek zvládla i 

bez pomoci. Je vhodná do domácnosti jak 

sama, tak se zvířecím kolegou. Předpokládá 

se, že zřejmě bude více chundelatá. 

20. 7. 2014 jsme přijali malé koťátko, které 

bylo nalezeno v Týně nad Vltavou. 



 

12. 8. 2014 Aidan odjel se skvělou rodinkou. 

Bude si ještě užívat prázdniny na Lipně a na 

konci léta pofrčí do Prahy :o) 

Aidan,evidenční číslo M 78/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: 11. 5. 2014 

I když je Aidan od plaché maminky, vůbec 

byste to na něm nepoznali, jelikož Aidan je 

přirozeně mazlík :-) Je to úžasný kočičí 

kamarád s nádherným kožíškem, který 

vypadá podle jeho chlupatého ocásku, že 

bude polodlouhý. Když na něj přijde 

myšlenka na mazlení, vyšplhá se po Vás 

jako po kmeni stromu, ani nemrknete. 

Miluje sedět hned vedle Vás, přivolá si Vás 

hlasitým mňoukáním a chodí pořád všude 

skoro jako pejsek. V jídle dává přednost 

masíčku před granulkami, miluje vanilkový 

Lipánek a pak samosebou drbání na bříšku, 

kdy do naprostého vyčerpání usne a zdají se 

mu krásné kočičí sny. Na kočkolit chodí od 

prvního okamžiku. 

Aidan by se hodil k nějakému dalšímu kotěti 

jako parťák, protože v tomto věku má na 

hraní nárok :-) 

11. 5. 2014 se narodil v depozitu plaché 

kočce, která bude po odkojení tří sourozenců 

vykastrována a vypuštěna zpět do lokality. 

 

11. 8. 2014 Kimča odjela do nového domova 

v Táboře. Bude bytovým a velmi 

rozmalovaným jedináčkem :o) 

Kimča, evidenční číslo M 23/14, kastrovaná 

Narozena: 2013 

Kimča je velmi hodná a mazlivá. Je to 

drobounká mourinka, od první chvíle v bytě 

čistotná a vděčná za pohlazení i za plnou 

misku. Veškerou svou energii zatím věnuje 

mazlení. Kimča, duší stále kotě, které nebylo 

připraveno na roli matky, o svoje děti se 

nedovede moc dobře postarat, ale je jim 

skvělou kamarádkou. Miluje lidi, včetně 

těch cizích (pana fotografa si dokonale 

zamilovala). Preferuje čerstvé maso a 

kvalitní voňavé konzervy. Bude ráda za 



milujicího pánečka, který ji bude neustále 

mazlit a podstrojovat to nejlepší menu. 

9. 5. 2014 se narodila čtyři koťátka (tři kluci, 

jedna slečna). 

25. 4. 2014 Asi roční kočička byla nalezená 

v Českých Budějovicích na zahradě 

rodinného domku nedaleko VŠ kolejí. 

Kočička byla vysoce březí a hledala 

místečko, kde by mohla přivést na svět svoje 

koťátka, proto byla přijata do naší péče. 

 

11. 8. 2014 Tymiánek odjel s paničkou do 

nového domova, kde na něj netrpělivě čekají 

lidská mláďata a kočičí kámoši z našeho 

spolku :o) Bude bydlet v domku se 

zahrádkou. 

Tymiánek, evidenční číslo M 66/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: polovina května 2014 

Tymiánek je malý rošťák v ohnivém 

kožíšku. Je více důvěřivý než sestřička 

Bazalka, rychleji si zvykne na nové lidi i 

prostředí. Moc rád se mazlí, nechá se drbat, 

hladit a rozmazlovat. Okamžitě spouští 

motůrek a dává najevo spokojenost. Je to 

takový správný požitkář. Pokud se mu ale 

něco nelíbí, umí to dát hlasitě najevo. 

Velkou křivdou je cestování v přepravce a 

dává hlasitě najevo, že tohle teda opravdu 

NE :o) Jinak je to veliký rošťák, který 

nemůže chybět u žádné lumpárny a společně 

se sestřičkou Bazalkou si libují v 

provokování a dorážení na domácí kočičku, i 

v dalších společných lumpárničkách. 

Vzájemně se skvěle doplňují. Tymiánek 

využije každé příležitosti k hraní, a to s 

čímkoliv, ve velké oblibě má provázek a 

různé tkaničky. V jídle není vybíravý, s 

chutí baští granule i konzervy. Kočičí 

záchůdek používá s naprostou 

samozřejmostí. Je zvyklý v bytě, ale uvítal 

by i přístup do zahrádky. 

26. 7. 2014 Tymiánek byl přijat se svojí 

sestřičkou Bazalkou od hodných lidí, kteří se 

o ně dočasně starali jako o opuštěnce 

nedaleko Českých Budějovic. 



 

10. 8. 2014 odjela Pavlínka do Nymburka do 

bytu k dalším dvěma kočičím kamarádům. 

Pavlína, evidenční číslo M 67/14, kastrovaná 

(již byla kastrovaná) 

Narozena: 2013 

Chlupatá Pavlínka je zvědavá a neustále 

vrnící kočička. V novém prostředí si velice 

rychle zvyká, je čistotná a nemá žádné 

problémy s ostatními kočkami. Miluje lidi, 

ale také děti, od kterých se ráda nechá 

mazlit. 

31. 7. 2014 ani po více jak dvou týdnech od 

nahlášení na obec, policii a dalším se majitel 

nenašel, proto jsou obě holky nabízeny k 

adopci. 

15. 7. 2014 jsme přijali Pavlínu a Bertušku z 

Vimperka, kde byly díky psu nalezeny 

zavřené v přepravce ve křoví u řeky. 

 

8. 8. 2014 Kikča odjela do nového domova. 

Cesta jí čekala daleká, až k Chlumci nad 

Cidlinou. V novém domově jí bude dělat 

společnost další kočička a pejsek. Nová 

panička už měla hluchou kočičku, určitě 

společně vše zvládnou :o) 

Kiki, evidenční číslo M 60/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: konec května 2014  

Kiki je krásná kočičí slečna ve sněhobílém 

kožíšku s úžasnou povahou. Miluje 

přítomnost lidí a využije každé příležitosti 

k mazlení. Okamžitě spouští motůrek, užívá 

si hlazení a pozornosti od člověka. Spinká 

zásadně v posteli, „přilepená“ na depozitní 

tetu :o) Je o maličko větší než sestřička 

Maki, celkově i trošku klidnější. Ráda si 

zalenoší, z okna pozoruje dění venku, 

nahřívá kožíšek, ale na druhou stranu se umí 

i pěkně rozjet. Jako správná rošťanda, si 

hraje se vším, co potká, ráda lumpačí se 

sestřičkou, kterou umí pořádně pozlobit.  

V jídle není vybíravá – baští masíčko, 

kapsičky, konzervy. Když je stav nouze a 

depozitní teta není dost rychlá, nepohrdne 

ani granulkami, které má vždy k dispozici. 

Moc ráda si dá ještě kotěcí mlíčko, Lipánek 

nebo tvaroh, doslova ujíždí na zakysané 



smetaně. Záchůdek používá s naprostou 

samozřejmostí. 

Kiki je, bohužel, hluchá. Z tohoto důvodu 

bude dána do adopce pouze do bytu, jelikož 

venku by jí hrozilo nejedno nebezpečí. 

V žádném případě nebude dána do rodiny, 

kde jsou malé děti, velcí psi – nečekaný 

dotek Kiki vyděsí, je třeba opravdu citlivější 

přístup. Menší pejsek nevadí, je na něj 

zvyklá. Uvítala by, kdyby do nového 

domova mohla odejít společně se sestřičkou 

Maki, nebo alespoň tam, kde už jedna 

kočička v domácnosti je. Nový majitel se 

nemusí handicapu Kiki vůbec bát, je to 

kočička jako každá jiná, jen prostě 

nepřiběhne na zavolání apod. Dost často se 

nám v depozitu stává, že jí nemůžeme najít 

:o) Najde si schovku, kde usne a prostě není 

:o) Když se cítí ztraceně, sama se ozve. 

14. 6. 2014 byly Kiki a Maki, jako 14-ti 

denní prckové, nalezeny pohozené v parku 

v Trhovém Štěpánově. 23. 6. 2014 se obě 

holky, díky moc hodné paní, která se jich 

ujala a poskytla jim péči, dostaly do našeho 

depozita. I přes veškerá možná úskalí 

umělého odchovu, se podařilo obě holky 

vypiplat a mají se k světu :o) 

  

7. 8. 2014 Z Lorinky se stala nádherná 

kočičí holčička se sametovým kožíškem a 

tak netrvalo dlouho a vyhlídla si ji jedna 

milá slečna. Jak se uviděly, evidentně si 

padly do oka a tak Lorinka hned předvedla 

nové paničce pár svých kousků, aby jí 

ukázala, že během učení se na státnice 

nebude o rozptýlení nouze:o) Lorinka bude 

bydlet v domku na kraji Českých Budějovic 

a ke zlobení bude mít zakrslého králíčka a na 

pozorování rybičky (což ji bavilo už v 

depozitu :-)). 

Lori, evidenční číslo M 71/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: konec května 2014 

Lorinka byla na začátku sice odvážnější, ale 

také více nemocná a tak jí chyběla síla a 

proto pořád jen spala. Trochu se stranila mé 

i Arnošťákovo společnosti, ale jakmile se 

začala uzdravovat, začala ukazovat své 

skutečné já. Už vesele lumpačí (je to pomalu 



větší sígr než její bráška) a vše zkoumá. 

Nicméně tato kočičí holčička je už nyní 

dáma, která se nenechá do ničeho nutit. 

Mazlivá je a příst umí, ale jen když chce. 

Většinou jen sedí a kouká na mě tím svým 

nádherným hlubokým pohledem, ale jakmile 

si jí vezmu do dlaně, tak chce zpátky na 

zem, jen výjimečně zůstane na klíně – to si 

většinou mňoukne, abych si ji vzala. Také si 

umí říct o jídlo a do toho se rozhodně nutit 

nenechá :-) Lorinka bude také dlouhosrstá, 

má nádhernou hořko-čokoládovou barvu, 

bílou náprsenku a část bříška. Avšak sem 

tam, hlavně na tlapičkách, má dlouhé bílé 

chlupy – takový melírek :-) Další její 

zvláštností v kráse jsou její dlouhé bílé 

řasy… 

Oba zatím s chutí baští maso z kapsiček a 

konzerv, i vařené kuřecí. Do granulek se sice 

pustili vyhladovělí první večer, ale od té 

doby je ignorují. Záchůdek už, zdá se, 

používají bez zaváhání. Dost často i na hraní 

:-) 

16. 7. 2014 jsme přijali sourozence 

Arnošťáka a Lori od silnice v Hněvkovicích 

u Týna nad Vltavou. 

  

6. 8. 2014 Arnošťák odjel do nového 

domova, bude bydlet v hájence společně s 

dalšími kočičkami a pejsky. Svou paničku 

bude mít neustále k dispozici, což je pro něj 

naprosto ideální :o) 

Arnošťák, evidenční číslo M 70/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: konec května 2014 

Mourovatý dlouhosrstý kluk, od začátku 

čilejší než jeho sestřička, nicméně paradoxně 

větší poseroutka :-D Je to ale mazel na slovo 

vzatý! Kdykoliv to jen jde, tak by se buď 

objímal se svou sestřičkou, nebo ležel u mě, 

na mně… a nejlépe hodiny a hodiny žužlal 

můj ušní boltec :-) Krásně a skoro pořád vrní 

a kdykoliv na něho promluvím, tak ke mně 

přiběhne a dožaduje se buď plné mističky 

anebo mazlení (nejlépe obojí v daném pořadí 

:-)). A taky neustále něco brebentí :-) Všude 

je schopný vylézt, vše ho zajímá. Ale raději 

všechno zprvu prohlíží z bezpečné 



vzdálenosti… taková vodní fontánka je třeba 

učiněný bubák, tak ji raděj už ani 

nepouštím… Ale jednou z něj bude krásný a 

statný (apetit má tak za dva) společenský 

kocour ;-) 

Oba zatím s chutí baští maso z kapsiček a 

konzerv, i vařené kuřecí. Do granulek se sice 

pustili vyhladovělí první večer, ale od té 

doby je ignorují. Záchůdek už, zdá se, 

používají bez zaváhání. Dost často i na hraní 

:-) 

16. 7. 2014 jsme přijali sourozence 

Arnošťáka a Lori od silnice v Hněvkovicích 

u Týna nad Vltavou. 

  

6. 8. 2014 Sinba odjela domů s moc milou 

paničkou. Bude bydlet v bytě a společnost jí 

bude dělat další kočička a kocourek :o) 

Sinba, evidenční číslo M 35/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 1. 5. 2014 

Sinba byla druhá v pořadí Ziryných koťátek. 

Jako její bráška Diesel, tak i ona je jednou z 

těch ukřičenějších. Propracovat se k mámině 

bříšku jí ale zřejmě stojí hodně námahy, 

jelikož nám z toho maličko zešedivěla v 

obličeji, ale alespoň tím získala 

charakteristický rys oproti Dieslovi :-) 

 

5. 8. 2014 odjel Křikloun s novou majitelkou 

do bytu v Týně nad Vltavou, kde mu bude 

dělat společnost psí kamarádka. 

Křikloun, evidenční číslo R 36/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: květen 2014 

Křikloun je velmi roztomilý a přítulný 

kocourek.  Bez problému se ihned 

skamarádil se všemi kočičími i psími 

obyvateli depozita. Miluje také lidskou 

společnost, rád se chová a mazlí. Pokud si 

ho člověk chvíli nevšímá, dožaduje se 

pozornosti neustálým a hlasitým 

mňoukáním. Je to takový upovídaný 

kocourek :-) V novém domově by uvítal 

alespoň jednoho kočičího parťáka, se kterým 



by mohl provádět ty správné kočičí 

lumpárny. 

21. 7. 2014 jsme přijali malého kocourka od 

nálezkyně z Týna nad Vltavou. 

 

30. 7. 2014 za depozitní tetou přišla 

návštěva. Jasper se činil, aby zapůsobil a 

stalo se :-) Kocourek putuje k moc hodnému 

páru, který už má dvě kočičky. Kamarádi, 

kteří vždy podporovali náš spolek, sdíleli, a 

pomáhali. Dokonce jsme již hodné slečně 

psali děkování za nalezení a postarání se o 

koťátko než našlo nový domov. Víme, že u 

těchto kočkomilů se bude mít báječně. 

Jasper, evidenční číslo M 69/14, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: cca květen 2014 

Jasper je velký mazel a za kousek pomazlení 

šel by světa kraj :-) Je velmi hravý, ale 

rozvážný, klidný a pohodový. Chodí poctivě 

na kočkolit a v jídle si nevybírá. Zbaští, co 

dostane. Je v dobré kondici a už se těší na 

nový domov, kde by jistě uvítal kočičí 

přítomnost nebo pejska. 

25. 7. 2014 jsme přijali od nálezců 

mouratého mrňouska. Ten se potuloval po 

lesíku v ŠIndlových Dvorech v Českých 

Budějovicích, kde ho našel moc hodný pán, 

který se o něj ze začátku postaral. Odčervil 

ho a celý týden mu poskytl domov lásku a 

plnou mističku. 

 

26. 7. 2014 odjela Míma se super páníčky do 

bytu do Tábora, kde na ni čekají další zvířecí 

kamarádi. 

Míma, evidenční číslo R 32/14 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: květen 2014 

Míma je veselé a neposedné kotě. Má ráda 

společnost ostatních koček, je zvyklá i na 

pejsky. V novém domově by uvítala alespoň 

jednoho kočičího kamaráda. Vhodná do bytu 

i domku se zahrádkou. 

15. 7. 2014 jsme přijali černé koťátko z 

Blažejovic. 



 

30. 7. 2014 Tlapička je holka štěstěny. Z 

dočasného strýčka, který nabídl pomoc s 

péčí o koťátko, se stal nový páníček. 

Tlapička ho tak okouzlila, že neměl snad ani 

jinou možnost :o) Tlapičce budou v novém 

domově dělat společnost další dvě kočičky a 

jeden kocourek. 

Tlapička, evidenční číslo M 63/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: začátkem června 2014 

Tlapička je statečná mourečka, která neměla 

pěkný start do života. Ve věku tří týdnů byla 

nalezena v kanálu. Naštěstí v té době byla v 

depozitu kočičí mamka, která měla přibližně 

stejně stará koťátka a jedno navíc bez 

problému přijala. Tím dostala Tlapička šanci 

zdárně prospívat. Po dvou týdnech už ale 

musela začít sama baštit, protože na kočičí 

maminu bylo prcků moc. Naštěstí, papání z 

mističky nedělalo maličké žádný problém a 

po vzoru ostatních kočiček vše zvládla 

naprosto bez problému. Je to moc milá a 

přítulná kočičí slečna, která miluje 

přítomnost lidí, užívá si mazlení i 

rozmazlování. Má ráda přítomnost ostatních 

kočiček, se kterými ráda lumpačí. Kočičí 

záchůdek používá naprosto bez problémů. 

1. 7. 2014 Byla nalezena v kanále v Českých 

Budějovicích 

 

21. 7. 2014 odjel Pifík s moc milou paničkou 

do nového domova ve Veselí nad Lužnicí. 

Společnost mu bude dělat další kočičí rošťák 

:o) 

Pifík, evidenční číslo R 29/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: květen 2014 

Pifík je velmi zvídavé a neposedné kotě. Má 

rád společnost nejen ostatních koček, ale 

také společnost lidí a náležitě si užívá 

mazlení a chování. Je vhodný do bytu i 

domku se zahrádkou. 

Pifík byl nalezen 6. 7. 2014 společně s 

kocourkem Lopíkem nedaleko Týna nad 

Vltavou. 



  

18. 7. 2014 Saxána odjela do nového 

domova, kde bude mít za kamaráda velkého 

pejska :o) 

Saxána, evidenční číslo M 58/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: druhý týden v květnu 2014 

Saxána je hodná, milá a mazlivá. Je velmi 

hravá a rychle si zvykla na ostatní kočičky i 

pejsky. Není vybíravá a chutnají jí i granule. 

Nejraději odpočívá v proutěném koši. 

Kočička se k nám dostala 11. 7. 2014 z 

truhlárny v Českých Budějovicích, kam se 

zatoulala březí kočička. Zaměstnanci se o 

kočičku s koťátky postarali a protože se jim 

podařilo najít majitele jen třem koťátkům, 

rozhodli se kontaktovat nás. Koťátka byla 

odblešena odčervena a jsou ve výborné 

kondici. Maminka zůstává v truhlárně a už je 

domluvena kastrace :-) 

 

20. 7. 2014 odjel Samuell do nového 

domova do Trhových Svinů. Bydlet bude v 

krásném baráčku s mladým párem a psí 

slečnou Jessikou. 

Samša, evidenční číslo M 64/13, kastrovaný, 

očkovaný 

Narozen cca 2009 

Samša je moc krásný kříženec britské kočky 

(soudíme dle mohutné hlavy). Zatím je 

vyděšený ze změny, ale při pohlazení si 

kontakt užívá a v klíně začne hned vrnět. 

Samša bude potřebovat více trpělivosti. Je 

zvyklý na ostatní kočky i malé psy. 

23. 9. 2013 jsme přijali mohutného 

mourovatého kocoura, který žil na ulici, kde 

ho krmila hodná slečna a kontaktovala naše 

sdružení. Kocourkovi ubližovali místní 

občané a začínal být v ohrožení. 



 

17. 7. 2014 odjela malá neposeda Čičinka s 

milou paničkou a její dcerou do bytu v 

Českých Budějovicích, kde bude 

rozmazlovaným jedináčkem :-) 

Čičinka, evidenční číslo R 31/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 31. 5. 2014 

Čičinka je velmi miloučké a mazlivé kotě. Je 

drobnější než její sestřička Mašlička, ale 

vůbec jí to nevadí při provádění lumpáren. S 

Mašličkou provozují neustálé bitky a zápasy. 

Do nového domova by nejraději odešla se 

svou sestřičkou, není to však podmínka. Je 

vhodná do bytu i domku se zahrádkou. 

Čičinka se narodila 31. 5. 2014 v týnském 

depozitu kočičce Arnetce. 

  

16. 7. 2014 odjela Nikča se sympatickou 

slečnou do bytu v Českých Budějovicích.   

Nikča, evidenční číslo M 30/14, kastrovaná, 

očkovaná 

Narozena: cca prosinec 2013 

Nikolka je lekavá kočička a v novém 

domově bude potřebovat trpělivé majitele. 

Pak je však odmění milým přitulením. Od 

první chvíle je čistotná a na záchůdek chodí 

naprosto vzorně. Ráda se mazlí, nejraději ve 

svém oblíbeném košíčku, říkáme jí proto 

„košíčková kočička“: -) Je to typická bytová 

číča, které pobyt venku vůbec nechybí. 

Mourovaté koťátko bylo nalezeno dne 24. 4. 

2014 v centru Českých Budějovic. Nikča 

byla vyděšená, hladová a evidentně 

opuštěná. 



  

15. 7. 2014 odsvištěl do nového domova 

Diesel, evidenční číslo M 34/14, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: 1. 5. 2014 

Diesel se narodil Ziře jako první ze všech 

koťátek a je černé barvy. Oproti Zazu a 

Fufíkovi, je celkem hlasitý, při 

manipulování s ním. Na svět se vypravil 

opravdu neskutečně rychle. Jeho nejčastější 

čiností je papání a spaní. 

 

10. 7. 2014 odjela do nového domova 

Rory, evidenční číslo M 38/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 9. 5. 2014 

Rory se narodila jako třetí v pořadí a její 

start do života byl o mnoho lepší než u 

brášky. První nával infekce se jí vyhnul, 

druhý "odnesla" pouze pšíkáním. Využila 

situace, kdy byla na cecíky sama a rychle se 

propapala do podoby hrocha. Je to Kimči 

princezna, která bezpečí přepravky opouští 

jenom na chvilku a pod bedlivým dohledem 

maminky. Není to žádná průzkumnice a 

rychle se vrácí zpět do bezpečí doupěte. 

Rychle ji zachutnala konzervička, takže 

podoby hrocha se nehodlá vzdát :-D 

 

11. 7. 2014 se Tony odstěhoval k moc milé 

paničce do domku se zahrádkou. Na 

lumpárny bude mít kočičího parťáka :o) 

Tony, evidenční číslo M 43/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: polovina dubna 2014 

Tony byl ze všech koťátek nejustrašenější, 

ale postupně se rozkoukal. Je z něj statečný 

kočičí kluk, který si rád hraje s kamarády, 

miluje lidskou přítomnost a mazlení. Je 

zvyklý na ostatní kočky, psy a další zvířata. 

Líbí se mu doma i venku a určitě 



upřednostní klidnější domácnost s dalším 

kočičím kamarádem. 

1. 6. 2014 jsme přijali z Dolní Vltavice 

několik koček, o které se zde starali hodní 

lidé. 

  

 

13. 7. 2014 odešla Mamka do nového 

domova v Týně nad Vltavou, kde bude 

bydlet domku jako jedináček a lumpačit 

může na zahrádce :-) 

Mamka, evidenční číslo M 39/14, 

kastrovaná 

Narozena: cca 2012-2013 

Mamka je velice mazlivá drobnější kočička, 

která je zvyklá na přítomnost dalších koček, 

ale lépe jí bude jako jedináčkovi. Nemá ráda 

psy! Je čistotná, takže může být v bytě. Bude 

ale spokojená také v domku se zahrádkou. 

1. 6. 2014 jsme přijali z Dolní Vltavice 

několik koček, o které se zde starali hodní 

lidé. Mamku jsme přijali společně s jejími 

kotěcími dětičkami Kevinem, Flafy, Tori, 

Tonym a Křížkem. 

 

11. 7. 2014 Kryštůfek odjel s moc milou 

rodinkou. Bude bydlet nedaleko Českých 

Budějovic v domě se zahradou a hlavní 

"pečovatelkou" bude šikovná malá slečna :o) 

Kryštůfek, evidenční číslo M 51/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: konec dubna 2014 

Kryštůfek je mazlivý a velmi akční kočičí 

rošťák. Nebojí se prozkoumávat všechna 

zákoutí bytu, rád šplhá do výšek a záclony 

jsou pro něj tou pravou výzvou. Rád dovádí 

se sestřičkou Máňulkou, ale vystačí si i sám. 

Dokáže si hrát se vším, co se naskytne. 

Úžasně zajímavá věc je, obyčejné plato od 

vajec, na kterém se povaluje a zřejmě trénuje 

na budoucí kariéru fakíra :o) Užívá si 

lidskou pozornost a mazlení, rád se 

„vydrápkuje“ depozitní tetě na rameno a 

dává jí pusinky. Nejraději baští vařené 

masíčko nebo kapsičky, granulky mu zatím 



moc nejedou, ale zkoušíme občas dávat 

alespoň namočené ve slabém vývaru. 

Záchůdek používá vzorně. Soužití s pejskem 

mu nedělá problém. 

1. 6. 2014 jsme přijali z Dolní Vltavice 

několik koček, o které se zde starali hodní 

lidé. 

 

8. 7. 2014 Kevin zůstává u rodiny, která 

dočasně pečovala o kočičí mamču a jejich 

pět prcků :o) 

Kevin, evidenční číslo M 40/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: polovina dubna 2014 

Kevin je jako každé koťátko hodný a 

mazlivý. Je zvyklý na ostatní kočky, psy a 

další zvířata. Líbí se mu doma i venku a bez 

problémů zvládá také hluk, takže není 

lekavý. 

Kontakt pro zájemce - 775 118 972 

(depozitum Český Heršlák) 

1. 6. 2014 jsme přijali z Dolní Vltavice 

několik koček, o které se zde starali hodní 

lidé. 

 

8. 7. 2014 Křížek zůstává u rodiny, která 

dočasně pečovala o kočičí mamču a jejich 

pět prcků :o) 

Křížek, evidenční číslo M 44/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: polovina dubna 2014 

Křížek je jako každé koťátko hodný a 

mazlivý. Je zvyklý na ostatní kočky, psy a 

další zvířata. Líbí se mu doma i venku a bez 

problémů zvládá také hluk, takže není 

lekavý. Jméno Křížek dostal díky černé 

skvrnce ve tvaru křížku, kterou má na zadní 

pacce. 

1. 6. 2014 jsme přijali z Dolní Vltavice 

několik koček, o které se zde starali hodní 

lidé. 



  

7. 7. 2014 odjela do nového domova s moc 

milou rodinou. Bydlet bude v domku se 

zahrádkou a společnost jí bude dělat psí 

kamarád. 

Flafy, evidenční číslo M 41/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: polovina dubna 2014 

Flafy je jako každé koťátko hodná a 

mazlivá. Je velice akční a společenská. Je 

zvyklá na ostatní kočky, psy a další zvířata. 

Líbí se jí doma i venku a bez problémů 

zvládá také hluk, takže není lekavá. 

1. 6. 2014 jsme přijali z Dolní Vltavice 

několik koček, o které se zde starali hodní 

lidé. 

 

4. 7. 2014 odjela do domečku v malé 

vesničce na Plzeňsku, kde bude dělat 

společnost mladému kocourkovi a babičce. 

Hadži, evidenční číslo R 62/13, kastrovaná, 

očkovaná 

Narozena: květen 2013 

Hadži je miloučká kočička, která zbožňuje 

společnost - jak lidskou tak zvířecí. Ráda se 

mazlí, tulí a pusinkuje; při hlazení si stoupá 

na zadní, aby byla u lidské ruky co nejdříve. 

Krásně přede a příchozí vítá. Je naprosto 

čistotná a v jídle nevybíravá. Přestože je 

malinká, šelmičku v sobě nezapře a rychle si 

poradí s myšákama živýma i plyšovýma, 

proto není vhodná ke zvířatům menším než 

je ona. Nejšťastnější bude v domku s 

přístupem ven. Ráda by k někomu, kdo bude 

mít čas se mazlit a kde nebude zůstávat 

dlouho sama. 

Mouraté koťátko Hadži jsme přijali společně 

s dalšími třemi sourozenci a maminkou 

Neluškou 16. 7. 2013 z areálu domu s 

pečovatelskou službou v Týně nad Vltavou. 



 

3. 7. 2014 Tori odjela do nového domova. 

Bude bydlet v bytě v Českých Budějovicích 

s moc milým mladým pánem :o) 

Tori, evidenční číslo M 42/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: polovina dubna 2014 

Tori je jako každé koťátko hodná a mazlivá. 

Je velice akční a společenská. Je zvyklá na 

ostatní kočky, psy a další zvířata. Líbí se jí 

doma i venku a bez problémů zvládá také 

hluk, takže není lekavá. 

1. 6. 2014 jsme přijali z Dolní Vltavice 

několik koček, o které se zde starali hodní 

lidé. 

  

3. 7. 2014 odjel do nového domova, kde ho 

netrpělivě očekávají morčátka a dva milí 

lidičkové... 

Honzík, evidenční číslo M 54/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: cca květen 

Honzík je miloučký čiperný a zvídavý 

kocourek.! Spolu se svou sestřičkou tráví 

den především ještě spánkem, pak 

skotačením a objevováním světa. Naštěstí se 

už rozkoukal a maminku již nehledá. Je 

vhodný do klidnějšího bytu, klidně s 

možností chodit ven. Záchůdek zvládá 

vzorně. Bude to velký zdravý kocour. 

V Trhových Svinech u obchodního domu 

byla 25. 6. 2014 odchycena kočka se 4 

koťaty. Dvě našla hned své domovy, ale dvě 

zamířila k nám. 

 

1. 7. 2014 odjela Islinka s novými páníčky 

do domku v Českých Budějovicích, kde na 

ni čeká kočičí kamarád. 

Islinka, evidenční číslo R 26/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: květen 2014 

Islinka je zdravé, zvídavé a neposedné kotě. 

Má ráda společnost ostatních koček, neustále 

něco zkoumá a objevuje. Je vhodná do bytu i 

domku se zahrádkou, kde by uvítala 

společnost dalšího zvířecího kamaráda. 



Bílomouratou kočičku jsme přijali 27. 6. 

2014 od nálezkyně z Týna nad Vltavou. 

 


