
 

27. 12. 2015 odjela Princeznička do nového 

domova do bytu v Prachaticích k jedné milé 

slečně, které nahradí její milovanou kočičku 

<3  

Princenznička, evidenční číslo M 186/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 8/2015 

Princeznička je krásná, zdravá, tříbarevná 

čtyřměsíční kočička. Je to mazel, ráda se 

nechá drbat a hladit a hned začne spokojeně 

příst a rozvalovat se. Ráda dovádí se svou 

mladší kočičí kamarádkou, se kterou se 

často zběsile prohání bytem. Záchůdek 

používá od začátku poctivě a moc ráda jí. 

Jen co se depozitní teta objeví u kuchyňské 

linky, už se hlasitě hlásí o jídlo :-) V bytě 

byla zpočátku vyděšená a nedůvěřivá, ale 

postupně se to zlepšuje a každý den je znát 

pokrok. Je třeba dát jí čas a mít trpělivost. 

22. 11. 2015 byla Princeznička přijata do 

depozita. Pochází z velké kočičí rodiny ze 

Ševětína u Českých Budějovic ze zahrádky 

hodných lidí, kde žila s několika sourozenci 

a jejich maminkou. 

 

31. 12. 2015 - na Silvestra 2015 nastal den 

D i pro Šmoulíka. Velmi milá rodina 

amerických učitelů, kteří se usadili na 

Hluboké nad Vltavou, si "Kocoura 

Velikého" vyhlédla na webu a při osobním 

setkání to byla láska na první pohled 

Šmoulík bude bydlet v domku se zahradou a 

bude opečovávaným jedináčkem. 

Kočičácko - anglického slovníku nebude 

třeba, vzájemné porozumění bylo znát od 

první chvíle a beze slov :) 

Šmoulík, evidenční číslo M 164/15, 

kastrovaný, očkovaný 

Narozen: cca 2013 

Nenechte se mýlit jménem. Šmoulík je 

obrovský bílomourovatý kocour, s 

dlouhatanananánskýma nohama. Na 

předních má nízké a na zadních vysoké bílé 

ponožky. Hned po příchodu do depozita se 

nadlábnul a zalehnul na polštář v posteli. To 

je od té doby jeho spací místo. Brzy 

prozkoumal celý dům a hned poté našel 

"kočičí stezku" ven, takže může na 



procházku či na lovecké výpravy kdy se mu 

zachce. Je to milý a hodný kocouří kluk, 

miluje hlazení a drbání. Chovat se nechce 

nechat, ale fyzický kontakt s člověkem 

vyhledává. Přijde, položí si packy na 

člověčí ruku, nohu, hlavu, což znamená, že 

je připraven na mazlení :-) Nikdy za dobu, 

co je v depozitu nevytáhl drápky, nevycenil 

zuby a to ani při hře. Hraní ani hračky ho 

moc neberou, radši se natáhne nebo naopak 

složí do úhledného "balíčku" a spí. To 

ovšem neplatí, jakmile ucítí zápach 

desinfekce na veterině. To pak nechce z 

přepravky, brání se a píchnutí injekce? To je 

asi to nejhorší, co se mu může stát. Vyvádí 

jak hysterka a je k neudržení :-) Prostě cíťa 

nebo jak poznamenala paní doktorka s 

úsměvem: "No jo no, chlap." 

Šmoulík baští naprosto vše a hlavně toho 

musí být hodně. Pokud ne, hlasitě se 

dožaduje nášupu. Vhodný je do klidné 

domácnosti s přístupem ven. Rozhodně ne k 

dětem - před těmi se krčí a utíká. Tichý dům 

s milujícím člověkem a bude spokojený. S 

ostatními kočkami si taky neporozuměl, 

takže bude lepší, když bude sám sobě 

vládcem. 

Kočičí toaletu používat umí, ale poslední 

dobou chodí konat své potřeby ven, na 

čerstvé povětří. 

17. 9. 2015 Šmoulík se dostal do depozita z 

penziónu Benešovský mlýn u Heřmaně. Zde 

se hlasitě dožadoval pozornosti, jídla a 

ubytování po personálu a hostech. A protože 

nebylo žádoucí, aby bydlel v kuchyni nebo 

v peřinách hostinského pokoje, stěhoval se k 

nám. K penziónu se buď přitoulal nebo tu 

byl nechán svému osudu, ačkoli je těžko k 

pochopení, kdo by se chtěl zbavit takového 

krasavce. 



 

31. 12. 2015 Bellinka odjela do nového 

domova v Písku. Bydlet bude na okraji 

města v novém domku se zahradou. A hned 

podle prvních zpráv okouzluje nejen 

dvounohé obyvatele, ale i kočičího 

spolubydlícího. Vše spěje ke zdárné 

asimilaci a převzetí vlády královnou 

Bellinkou I. :-) 

Bellinka, evidenční číslo M 126/15, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: červen 2015 

Bellinka je rozvážná kočičí slečna, chvilku 

se v depozitu rozkoukávala, ale pak se 

pustila do lumpáren s ostatními. Je ze všech 

sourozenců největší, takže si hraje na 

velitelku. Ale hlavně její bráchové ji 

vyvedou z omylu a při každodenních bojích 

a rvačkách "všech proti všem" Bellinka 

často utíká z bitvy a schovává se do bezpečí. 

Když zavládne mír, tak si ráda přijde pro 

pohlazení a pomazlení. 

V jídle není vybíravá a s používáním 

záchodku nemá problém. 

3. 8. 2015 jsme přijali Bellu, její sourozence 

a maminku Bělinku z Vimperka, od hodné 

paní, která se stará o víc takových 

nalezenců. 

 

3. 12. 2015 Boží mazlík a pohodář Azraelek 

(novým jménem Matýsek) odjel do nového 

domova k báječné rodince do Ledenic. Bude 

si hrát s kočičkou Micinkou a čtyřmi 

dětskými kamarády, kteří ho budou ňuchat 

od rána do noci :) Podle prvních zpráv z 

nového domova si kocourek rychle zvyká a 

hlavně se mazlí a mazlííí :) 

Azraelek, evidenční číslo M 166/15, 

očkovaný, KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE  

Narozen: cca červenec 2015 

Azraelek byl malé koťátko, které si zřejmě 

někdo pořídil jako mazlíka na hraní, ale jen 

dokud ho neomrzel, a potom ho nemocného 

vyhodil na mráz. Bylo vidět, že už strašně 

dlouho nepapal, byl podchlazený, 

zablešený, začervený a oči a ouška měl plná 

hnisu, ale i přesto, jak ho lidé zradili, se 

mazlil a předl až do vyčerpání sil. Postupem 



času se Azraelek vyléčil, nabral síly a 

zakulatilo se mu bříško, a je stále úžasný 

mazlínek :) Také si začal hrát s ostatními 

kočičími kamarády a vymýšlet s nimi 

lumpárny :) Pokaždé vítá depozitní tetu při 

příchodu domů a už si nastupuje na klín na 

mazleníčko :) 

Azraelek je kocourek takzvaný gaučový, 

avšak jistě by ocenil možnost chození ven, 

třeba na zahrádku, aby mohl prozkoumávat 

:) 

Zbaští úplně cokoli, a to kolikrát za dva :) 

Záchůdek je pro něj samozřejmostí. 

Přáli bychom si pro něj milujícího páníčka 

nebo rodinku, kteří na něj budou mít 

dostatek času, rád bude rozmazlovaným 

jedináčkem, ale výborně se snáší i s 

ostatními kočičkami a pejsky. Je to pohodář, 

kterého nic moc nerozhází :) 

14. 10. 2015 jsme přijali ze Soběšic 

Azraelka - s kočičí chřipkou, zablešeného, 

bříško plné červů. Byl nalezen v malé 

vesničce, kde všichni přehlíželi malé 

hubené koťátko pobíhající mezi auty. 

 

   

25. 12. 2015 si našeho depozitního 

benjamínka objednala jedna starší dáma a 

tak putoval do nového domova :-). Filípek 

je nyní místo vůdce kočičí smečky 

jedináčkem, a užívá si velký byt jen pro 

sebe. A podle prvních zpráv a fotek se mu 

nejvíce v novém domově líbí přírodní 

ozdoby na vánočním stromečku :-) 

Filda, evidenční číslo M 134/15, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: začátek července 2015 

Filda nám po 3 měsících v depozitu trošku 

povyrostl a zesílil. Ale hlavně se uzdravil a 

konečně může být propuštěn do adopce :-) 

Je to velký raubíř a zlobidýlko, které 

nenechá nic na pokoji. Dokáže si hrát úplně 

se vším, co mu přijde pod tlapku. Je velký 

kamarád se všemi členy depozita. Ale také 

je to veliký mazel, a pokaždé, když bude 

mít příležitost, Vám okamžitě skončí v 

náruči. Prostě dokonalý společník do 

nepohody :-) 



Pokud by si případný zájemce mohl vzít i s 

jeho nerozlučným kamarádem - bráškou 

Oliverem, byl by Filda velmi šťastný... 

4. 8. 2015 jsme přijali 3 malinká koťátka 

(kocourky), která byla odložena u popelnic. 

Bylo nutné je dokrmovat každé 4 hodiny 

kotěcím sunarem, ale práce se naštěstí 

zadařila a všichni 3 kluci to zvládli :-) 

 

22. 12. 2015 odjel domů Sam. Splnilo se mu 

přání být jedináčkem, a tak věříme, že si to 

bude náležitě užívat. Bydlí nyní v 

Netolicích, a my se moc těšíme na zprávy 

od jeho nové maminky :-) 

Sam, evidenční číslo M 190/15, kastrovaný 

Narozen: cca 12/2013 

Sam je velký, silný a zdravý kocour. Je to 

obrovský mazel, ale dokáže zároveň bez 

problémů trávit čas i sám, aniž by tím nějak 

trpěl. Naopak nevyhledává společnost 

ostatních kočiček v depozitu, spíše to 

vypadá, že se jich trochu bojí. 

V jídle není ani trochu vybíravý, díky 

potulování se venku, je velmi vděčný 

strávník. 

Jak už jsme výše zmínili, vzhledem 

k introvertní povaze, bude Sam vhodný do 

klidné domácnosti, bez dětí a ostatních 

kočiček nebo pejsků. Jiná menší zvířátka 

mu nevadí, je zvyklý na morčata. 

Novému majiteli bude velkým mazlíkem a 

tichým společníkem. 

23. 11. 2015 jsme přijali Sama do depozita, 

jelikož se několik týdnů potuloval po ulici. 

Byl vystrašený a hladový, ale jinak zdravý. 

Kocourka jsme odčervili, a nechali 

vykastrovat. 

 

17. 12. 2015 odjela Lidunka do domečku ve 

Strážkovicích, kde již bydlí naše bývalá 

svěřenkyně Maňána :-) 

Lidunka, evidenční číslo M 129/15, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: cca 6/2015 

Lidunka je originálně zbarvená tříbarevná 

kočička, která od první chvíle v depozitu má 

dobrou náladu a téměř neustále přede. Je to i 

velká uličnice, zajímá ji naprosto vše a hraje 

si také se vším, co najde. Při příjmu byla 

velmi silně začervená, prodělala epileptický 



záchvat zřejmě způsobený uvolněním 

toxinu při rozkladu uhynulých škrkavek a 

následkem toho jí zůstala hlavička 

nakloněná na stranu. I přes to je Lidunka 

stále veselá a hravá, dá se říci až 

hyperaktivní a má i velkou chuť k jídlu. S 

ostatními kočkami v domácnosti vychází 

bez problémů. Na kočičí záchůdek  chodí 

spolehlivě. Určitě by ráda bydlela v rodině, 

kde se jí budou věnovat, hrát si s ní a 

přivítala by i kočičího kamaráda, nejlépe ve 

stejném věku. Vzhledem k jejímu drobnému 

handicapu je potřeba, aby byla pod 

dohledem, kdyby se náhodou záchvat 

opakoval. V současné době se jeví jako 

naprosto zdravá. 

14. 8. 2015 byla odchycena 3 měsíční kočičí 

holčička nedaleko Haklových Dvorů, kde se 

zdržovala poblíž těla přejeté kočičky. Při 

příjmu byla silně dehydrovaná, začervená a 

měla průjem. Průjem ještě stále doléčujeme. 

  

  

24. 12. 2015 V kuloárech zazněly drby o 

tom, že naše lady Sissi se pomalu a jistě 

zabydluje ve svém novém velkosídle v 

centru Českých Budějovic u knížete ze 

zahrádek. Moc se těšíme na další zprávy z 

jejich domova a doufáme, že nás brzy poctí 

další dobrou zprávou. Pěkné soužití Vám 

oběma a hodně trpělivosti páníčkovi. 

Sisi, evidenční číslo M 161/15, kastrovaná 

Narozena: 2006 

Sissi je krásná starší kočičí dáma, je 

nadmíru čistotná a elegantní požitkářka. Po 

převzetí do depozita se naše dáma delší 

dobu smiřovala s tím, že už nemá paničku a 

není jedináček a tak vystřídala dva náhradní 

domovy než se podařilo vypozorovat, že 

potřebuje být se svým člověkem sama a 

zvykat si na nové prostředí. V průběhu 

navykání se ukazovalo jaká je to paní 

mazlivka a jak rychle si umí říct, kdy má 

dost:-D. Snažila se na nás pouštět hrůzu a 

bála se nechat hladit, ale teď panečku to je 

vám večerního mazlení a vrnění. Odnaučila 

se i vyvolávat páníčky za dveřmi a její 

největší sport je lezení po výškách a otvírání 

záchodových dveří, ať už tam někdo sedí 



nebo ne:-D. K ostatním kočičkám si sice 

cestu nenašla, ale za to nás naučila jak se 

schovat do maličké krabice nebo na lince 

mezi spotřebiči. Hodila by se spíše k lidem, 

kteří jsou více doma jako respektovaný 

jedináček. Velmi ráda leží ve všem 

měkkém, miluje vysoké škrabadlo a v jídle 

si vybírá už jen trošku. Je to vděčná kočička 

a doufáme, že bude mít brzy svůj stabilní 

domov na zbytek svých devíti životů. 

28. 9. 2015 byla přijata od majitelky, která 

se o ni již nemohla starat. 

  

21. 12. 2015 se po dlouhém léčení maličký 

Drákulínek konečně dočkal a odjel do 

nového domova k moc milému mladému 

páru do bytu v Českých Budějovicích, kde 

bude opečovávaným a rozmazlovaným 

mimískem. Moc se těšíme na přislíbené 

fotečky a zprávy o tom, jak se brouček má :) 

Drákulínek, evidenční číslo M 172/15, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE  

Narozen: cca září 2015 

Drákulínek je zatím maličké prťátko, které 

vyžaduje lidskou společnost nejlépe 24 

hodin denně. Ačkoli ho zřejmě někdo 

vyhodil k silnici napospas svému osudu, a 

během prvních pár dní byl vyděšený, prskal 

a syčel, tak v něm nakonec touha po 

pohlazení zvítězila. Od té doby pajdá se 

zraněnou pacičkou a zvednutým ocáskem za 

depozitní tetou na každém kroku. Když si 

tetu konečně "uloví", vydrží se hodiny 

mazlit a pak spokojeně usne na jejím klíně 

:) 

Přesto, že je Drákulínek z celé kočičí party 

nejmenší a zpočátku se mu vůbec papat 

nechtělo, teď je u mističky jako první, i přes 

svůj malý handicap, a baští jako velký 

Drákula :) Na záchůdek se Drákulka teprve 

postupně učí, avšak už jej používá téměř 

spolehlivě. 

Přáli bychom si pro něj milující domov, kde 

na něj budou mít dostatek času. Může být 

jedináčkem, avšak s ostatními kočičkami se 

snáší perfektně, rád si s nimi hraje :) 

9. 11. 2015 byl Drákulínek nalezen ležící u 

silnice asi 5 km od nejbližší obce Bukovník 

se zraněnou nožičkou. 



  

16. 12. 2015 se z Johnyho stal podkoní :-) 

Odjel totiž do obce Homole u Č. Budějovic, 

kde bude dohlížet na redukování počtu 

hlodavců ve stáji. 

Johny, evidenční číslo M 168/15, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: cca červenec 2015 

Johny je odrostlé kotě drobnĕjšího vzrůstu s 

opravdu výjimečným charakterem  Je to 

obrovský mazlík - je vděčný za každé 

pohlazení. Baští co se dá, pravděpodobně 

byl odchován na zbytcích... Je velmi 

čistotný, takže je radši, když je píseček vždy 

čistý. Má rád společnost ostatních kočičáků 

a tak by v novém domově klidně uvítal 

kočičího kamaráda. 

5. 10. 2015 byl někým odložen před 

depozitem v Brlohu :-/ 

  

18. 12. 2015 K sedmi králíkům, Kvíkovi 

(morče) a kocourovi Kristiánovi se přidal 

další hrdina: James "The Bob(an)" Bond. 

Vymění město za venkov a hluk budějckých 

kaváren za ranní kontemplaci v lišovské 

krajině. Tak krásné Vánoce a všechno 

nejlepší do Nového roku, Bobe! 

Boban, evidenční číslo M 179/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: cca 8/15 

Tříměsíční zrzavé torpédo se okamžitě 

spřátelilo nejen s dospěláky, ale i se svými 

kočičími soudruhy. Je naučený na záchod a 

zbaští (doslova!) vše, paštikou počínaje a 

kabely konče. Do nového domova by uvítal 

nejeden pelíšek a samozřejmě kočičího 

kamaráda, se kterým by se spolupodílel na 

všemožných lumpárnách. A mimochodem, 

má slabost pro sledování Jamese Bonda :-) 

23. 11. 2015 pod Dlouhým mostem v Č. 

Budějovicích našla tohoto kocourka dobrá 

duše a postarala se o něj. Boban sice do 

vínku dostal blechy, svrab i rýmu, ale už se 

úspěšné léčí :) 



  

14. 12. 2015 našla domov u úžasných lidí v 

Českých Budějovicích. Zatím bude 

rozmazlovaným jedináčkem, ale vzhledem k 

tomu, že v domácnosti žily vždy dvě 

kočičky, možná i tentokrát bude mít Kešu 

brzy kamarádku:-). 

Kešu, evidenční číslo M 158/15, kastrovaná, 

očkovaná 

Narozena: květen 2015 

Kešu je mazlivá a přítulná kočička s 

velkýma oříškovýma očima, která se ráda 

chová. Nic neničí, záchod používá 

bezchybně, mňouká jen potichu a i jako 

strávník se osvědčila na jedničku. Jejím 

jediným nešvarem je velká záliba v 

zahraničení - žádný květináč není dost malý, 

aby se z něj nedala trocha hlíny vyhrabat. 

Na odnaučování pracujeme a doufejme, že 

je to jen otázkou času. Kešu je vhodná do 

bytu i do domku se zahradou, jako 

společnice k jiné kočičce i jako jedináček - 

hlavně když budou často poblíž hladící ruce. 

4. 10. 2015 jsme přijali Kešu od hodných 

lidí ze Srnína, kterým ji někdo před 

barákem vyhodil z auta. Kešu měla svrab a 

velikou kýlu, která jí byla operována se 

současně provedenou kastrací. 

  

12. 12. 2015 našel Barnabášek nový domov 

u mladé rodiny v bytě v Českých 

Budějovicích. Podle prvních zpráv se 

Barnabášek mazlí, láduje nebo chrní v 

postýlce a tak je vše v nejlepším pořádku:-) 

Barnabášek, evidenční číslo M 176/15, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: říjen 2015 

Barnabášek je maličké klubíčko kočičího 

chmíří s návyky velkého kocoura. Baští sice 

zatím hlavně sunárek, ale už ochutnává i 

paštiky pro koťátka. Na záchůdek už trefí (a 

i se obvykle trefuje) a když zrovna nedovádí 

s hračkami nebo nespí, tak vřeští, že má 

hlad. Rychle se stal miláčkem všech - stačí 

se na něj podívat a hned se rozvrní. 

Vzhledem k delší srsti doporučujeme jen do 

vnitřních prostor a zájemce musí počítat s 

občasným česáním. Nejlépe k dalšímu 

hravému kotěti či mladé kočce. 



8. 11. 2015 jsme Barnabáška odchytili na 

statku. Nepobýval tam dlouho - po areálu 

totiž běžně pobíhají psi, kteří kočky 

likvidují a s ním by to nedopadlo jinak. 

Barnabášek byl naprosto nesocializovaný - 

při kontaktu s námi vřeštěl hrůzou, kousal a 

čural, navíc měl svrab, průjem a byl na kost 

vyhublý. Již druhý den se ho ale při krmení 

sunárkem podařilo na chviličku rozvrnět a 

od té doby nám dělá jen radost. 

  

8. 12. 2015 odjela Ivorka s milou rodinkou 

do nového domova v Boršově n. Vltavou, 

kde bude hýčkanou princeznou <3 

Ivory, evidenční číslo M 177/15, kastrovaná 

Narozena: cca. 2011/2012 

Tato elegantní kráska, dáma každým 

coulem, byla odsouzena žít v nepříznivých 

podmínkách, bez potřebné veterinární péče, 

a k jídlu mít pouze zbytky z kuchyně... 

Doslova pohádková Popelka. Přála by si 

milujícího člověka, který by ji uctíval a 

podstrojoval jí, jak by si zasloužila. Je to 

mazlivá a velice trpělivá kočička - vrněla i 

během vyšetření na veterině a to jí brali 

krev z krku... Do pana doktora se asi i 

zamilovala ;-) Je to kočenka netradičního 

zbarvení - nazvali bychom to "café latté" ;-) 

Její polodlouhá srst je ještě zplihlá a hrubá, 

protože hodně strádala a pořád jen rodila 

koťátka, ale kvalitní strava brzy udělá své. 

Také má tělo samý boláček, to je ještě 

následek neustálé invaze blech :-( 

Bohužel, ačkoliv je zvyklá na velmi 

početnou kočičí společnost, šťastná v ní 

není, chce být jedináček. Už nechce bojovat 

o místo u jídla, už nechce bojovat o přízeň 

člověka. Chce jen VÁS a abyste byl/a JEN 

JEJÍ <3 

Dalším pozůstatkem na doby strádání jsou 

její špatné zoubky - během kastrace jí byly 

4 vyndány a stejný osud čeká 

pravděpodobně i ty zbylé, kterých již stejně 

moc není. Nicméně kočence se tím moc 

ulevilo a je nyní spokojená...tedy - až na ten 

chybějící domov... ;-) V ideálním případě 

pouze do bytu! Je velmi čistotná, v jídle 

nevybíravá. 

11. 11. 2015 byla zachráněna z velmi 

špatných podmínek, nedůstojných pro 



takovou ztělesněnou krásu :-( Byla 

začervená, zasvrabená, trpěla bolestivými 

záněty zoubků, tělíčko měla poseté boláky - 

byla masivně zablešená. 

  

4. 12. 2015 dostal třetí a poslední pokus 

Zippo. Našel svoji vysněnou paničku a 

postel, které se již nehodlá vzdát. Bude 

bydlet v domečku blízko Budějovických 

Ledenic. Za kamaráda má prý 2 měsíční 

koťátko a venku hlídacího pejska (se kterým 

se sice nebude kamarádit, ale vem to čert) :-

) 

Již druhý den přišla zpráva, že spí s 

paničkou v posteli. Konečně se mu po 

dlouhých měsících poštěstilo. Depozitní teta 

ho sice oplakala, ale nedá se nic dělat ;) 

Zippo, evidenční číslo M 52/15, kastrovaný, 

očkovaný 

Narozen: květen 2013 

Zippo si za svůj život užil hodně stresu, 

takže důvěru v lidi získává postupně. V 

depozitu byl nejprve hodně ostražitý až 

bázlivý, ale s postupem času se z něho stává 

velký mazlík. Až pozbyde veškerý strach, je 

velká pravděpodobnost, že z něho bude 

gaučák ;-) Jídlo hltá velkými sousty a 

mističku si hodně střeží. Je vidět, že sváděl 

každodenní boj o jakékoli sousto. V jídle 

není vybíravý, hlavně když je mistička plná 

:) Má rád ňaminky všeho druhu, hlavně 

když je to k jídlu. Rád si hraje s obyčejným 

háčkovaným míčkem, dovede s ním psí 

kusy. Též miluje pírka na tyčce, to pak 

depozitní tetu až bolí ruce. Naučil se také 

používat koulodráhu, kluk jeden šikovný! A 

moc ho to baví! :-) Nejradši spí v krabici, 

nebo na ní, kde má svou deku. Není vhodný 

k dětem, je třeba mu dát prostor a 

nepokoušet ho. 

Byl by vděčný za klidnější prostředí a je 

vhodný spíše ven nebo jako jedináček. Je 

dominantní, případný společník by mu 

musel sednout a nebo vyzkoušet pomalé 

seznamování. Pochází z početné kolonie 

koček. Na záchod chodí spolehlivě, je 

čistotný. 

1. 12. 2015 musel být Zippík vrácen z 

důvodu velice silné alergické reakce :( 

29. 11. 2015 Zipík konečně odjel do nového 



domova! Vyhlédl si ho bezva parťák, stejný 

mladý fešný štramák jako je náš Zipík. 

Bydlet bude ve Zlivi v bytečku. Snad se 

kluci sžijí a budou si rozumět :) 

27. 7. 2015 Zippo se nám vrátil z adopce! 

Nelíbila se mu domácí kočička a tak jí začal 

prohánět. Jinak byl prý zlatíčko, jen kdyby 

ty kočičí vztahy byly o něco lepší, nechali 

by si ho všemi deseti. Ale on si z toho 

těžkou hlavu nedělá, hned si začal hrát a 

slupnul celou mističku ;-) 

27. 6. 2015 odešel Zippo do nového 

domova. 

26. 4. 2015 byl odchycen na hřbitově ve 

Zlivi, kde přežíval v zapáchajícím keři. Žil v 

nechtěné kolonii dalších koček společně s 

Maceškou a Kerberem. Při příjmu byl plný 

klíšťat a měl po těle velmi bolestivá místa. 

  

5. 12. 2015 Kocourek Casper se přestěhoval 

do nového domova. Nyní bude lovit myšky 

na zahradě rodinného domku nedaleko 

Prachatic, a kdyby ho to náhodou nebavilo, 

může se přesunout do svého království s 

věčně plnou mističkou dobrot. 

Casper, evidenční číslo M 175/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: upřesníme 

Casper je velice milý černý kocourek, 

s bílým chmýřím na bříšku. Při příjmu byl 

doslova zbídačený – byl velice hubený 

(když se ho depozitní teta pokoušela prvně 

vyčesat, brnkala mu hřebínkem o všechna 

žebra), měl zanedbanou srst plnou lupů, 

špinavá ouška, sedřený nosánek a zánět v 

očičku. Vzhledem k tomu, že velice trpělivě 

snáší veškerou péči, značně za dobu 

strávenou v depozitu prokoukl. Postupem 

času krásně přibírá (tato část 

rekonvalescenčních procedur ho baví ze 

všech nejvíce!), srst se mu začíná krásně 

lesknout, ouška svědomitě čistíme, čímž 

svrab úspěšně likvidujeme, nosánek se hojí 

a i očičko se postupně lepší. Jediné, co nás 

trápí, je Casperova nečistotnost. Už od 

příjmu do depozita vykonává občasně 

potřeby mimo záchůdek. Pokud má 

k dispozici čistý (nepoužitý) záchůdek, 

použije ho. Jakmile ale už v jednom 



záchůdku byl, víckrát ho (do jeho vyčištění) 

nepoužije. V depozitu má pro sebe 3 toalety, 

ale bohužel ani to nestačí – Caspera trápí 

dlouhodobé zažívací problémy, které jsou 

způsobené jeho dosavadní životosprávou. 

Trávicí trakt se zatím, bohužel, nevyrovnal 

s přechodem na pravidelnou vhodnou 

stravu. Věříme, že je nečistotnost spojená 

s těmito potíži (možné bolesti při trávení či 

vyprazdňování) a že se nám podaří tento 

nešvar odstranit.  

Kocourek má zanedbaný chrup (s čímž by 

problémy s nečistotností taktéž mohli 

souviset – vše ukáží až výsledky potřebných 

vyšetření), zatím tedy nejsme schopni 

stanovit jeho věk. Z výše uvedených důvodů 

zatím kocourek není nabízen k přímé 

adopci, je pouze možná závazná rezervace 

či virtuální adopce.  

14. 10. 2015 jsme Caspera zachránili 

z nevyhovujících podmínek. Kocourek žil 

(pravděpodobně celý život) na černé skládce 

v opuštěné garáži v Suchém Vrbném. Lidé 

z okolních garáží často slýchali jeho nářky, 

nikomu z nich se však nepodařilo ho 

odchytit. 

  

29. 11. 2015 si ji na Adventních trzích na 

Výstavišti vyhlédla velmi milá rodinka z 

Prahy a tak odjela Nipsinka spolu s nimi 

domů, kde na ní čekal ještě jeden kočičí 

kamarád :-) 

Nipsa, evidenční číslo M 150/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: cca konec srpna 2015 

Nipsinka je krásná želvovinová holčička a 

vůdce kočičí smečky! Na to jaká je to 

křehká kočičí holčička, tak řádí jako čertík. 

Baští masíčko z konzervy i granulky. 

Čistotnost má v krvi ;-) V novém domově 

by uvítala parťáka na hraní :-) 

14. 11. 2015 Nipsinku nám bohužel její 

majitelé vrátili, prý byla tesknivá... anebo se 

jí málo věnovali??? :-/ Nyní čeká na novou 

rodinku ideálně s kočičím parťákem! ;-) 

6. 11. 2015 nahradila prázdné místo u jedné 

milé leč smutné rodinky z Brloha, kterým 

nedávno zemřel náš bývalý svěřenec 

Amiček... Přejeme všem hodně zdraví a 



radosti! 

6. 9. 2015 byla přijatá čtveřice kočičích 

miminek s jejich plachou maminkou z 

velice špatných sociálních podmínek. Po 

příjezdu do depozita měla všechny koťátka 

zanícená očička a právě Nipsa na tom byla 

nejhůř :-( Nemohla otevřít ani jedno očičko 

a tak jsme ihned nasadily lečbu s 

každodenním ošetřováním - dnes, jak 

můžete sami vidět, již po zánětu není ani 

památky :-) 

  

28. 11. 2015 Rozminka odjela do malé 

vesničky v Nákří a to díky umisťovací 

výystavě na českobudějovickém výstavíšti. 

Bude bydlet v domečku a za spolubydlící 

bude mít 3 pejsky a 2 kočičky. Bude 

oblíbencem pana domácího ;) 

Rozminka, evidenční číslo M 100/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE BUDOUCÍ 

KASTRACE 

Narozena: začátek května 

Rozminka je ukázkově souměrná trikolorka 

:) Je hravá, milá, ale zatím se v depozitu 

rozkoukává. Byla zvyklá na zahrádce, ráda 

by ji měla i v novém domově. Jistě uvítá i 

parťáka na hraní a dovádění. V jídle 

nevybíravá. Čistotnost samozřejmostí. 

23. 7. 2015 jsme z Protivína převzali do 

depozitní péče kočičku Rozminku, protože 

zbyla ze svých sourozenců jako poslední, 

kdo nenašel své "doma". Majitelé, kteří je 

měli, si nechali poradit a kočičí maminka už 

je po kastraci. 



 

29. 11. 2015 Kleťulka odjela s velice milou 

paní do nového domova! Nově bude bydlet 

v jako jedináček v bytě v Českých 

Budějovicích. 

Kleťulka, evidenční číslo M 180/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: cca 8/2015 

Kleťulka je malé, velice milé a hravé 

koťátko, které je přímo závislé na lidské 

společnosti. Je hodně zvědavá, ráda tak 

poznává vše nové. Miluje mazlení, po vzetí 

do ruky ihned spokojeně vrnká. Jako každé 

kotě si moc ráda hraje, nejraději má míček 

s rolničkou a plyšovou myšku. 

Kočička moc ráda baští, není vybíravá. 

Záchůdek používá svědomitě od první 

chvíle v depozitu. 

V budoucnosti by určitě ráda bydlela 

v nějakém domečku, nejlépe s možností 

občasných vycházek ven do terénu, ale ani 

v bytě jistě strádat nebude. Kočičí kamarád 

přijde vhod, ale podmínkou také není.  

22.11.2015 jsme převzali Kleťulku od 

hodných nálezců, ke kterým se připojila 

cestou z vrcholu Kleť. Kočička šla s nálezci 

z vrcholu až na parkoviště, nálezci poté 

zjišťovali, zda někomu v okolí nepatří, 

bohužel bezúspěšně. Kleťulka je dobře 

živené, čisté (bez jakýchkoliv parazitů), 

socializované koťátko s hygienickými 

návyky. V okolí nálezu nejsou (kromě 

restaurace a lanovky, kde o kočičce 

nevěděli) žádné domy, odkud by se mohla 

zatoulat, domníváme se tedy, že se jedná o 

domácího mazlíčka, který své majitele po 

čase omrzel a oni se ho tímto zbavili (v 

místě nálezu se přes den pohybuje velké 

množství lidí, mohli tedy kalkulovat s tím, 

že kočičku dříve nebo později někdo 

objeví). 



  

25. 11. 2015 Odjela Marjánka do svého 

nového domova do bytu v Č. Budějovicích, 

kde už na ni čekala naše bývalá svěřenkyně 

Šmudlinka a ještě jedna starší kočičí dáma. 

Podle prvních zpráv se Marjánka 

rozkoukala a první noc přenocovala u 

páníčků v posteli <3 

Marianna, evidenční číslo M 66/15; 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: přibližně 2013 

Mariánka je snad ta nejkouzelnější kočičí 

bytost na světě! Na to, co má nejspíš tato 

kočenka za sebou, je tak mazlivá, vděčná a 

obětavá! Adoptuje si každé koťátko, které 

se v depozitu objeví - má velmi silný 

mateřský instinkt <3 A jak je panečku 

hravá, není to žádná stará kočička! 

Vyhecuje totiž ke hře všechny obyvatele 

depozita, včetně depozitní tety :-D Když se 

chce pomazlit, tak za depozitní tetou chodí 

jako pejsek, vleze za ní všude a uvelebí se i 

v posteli a něžně ožužlává ruku při hlazení 

:-) Krásně si hraje, nejraději s plyšovou 

myškou - to jí pak nosí po bytě a mňouká, 

aby všichni viděli, co Marjánka ulovila! 

Určitě by se jí líbilo běhat venku, ale je 

velmi spokojená doma, kde má své pelíšky, 

své mističky a svého člověka. 

Baští vše, co dostane do mističky, dokonce i 

granulky, ale vzhledem k jejím chybějícím 

zoubkům jsou vhodnější měkké granulky 

(např. Sanabelle soft duck) anebo malé, 

protože je polyká celé. Je velice čistotná! 

26. 5. 2015 jsme přijali Mariannu a její dvě 

koťátka od dvou moc hodných nálezkyň, 

které je vysvobodily z dutiny stromu v 

Benešově n. Černou, kde přežívali několik 

dlouhých týdnů v mokru a zimě. Mariánka 

byla při příjmu značně podvyživená, v 

podstatě jen jako kosti obalené kůží. Trpěla 

rozsáhlým ušním svrabem, který jí způsobil 

zánět v uších. Má pouhé dva zoubky a 

netušíme, jak se jí to stalo... Tento handicap 

jí ale nikterak nevadí :-) 



  

25. 11. 2015 Měsíc před Vánoci dostal 

Purritek krásný dárek a to nový domov u 

dvou báječných mladých lidí, kteří se již na 

něho moc těšili <3 Bydlí nyní v bytě v Č. 

Budějovicích jako hýčkaný jedináček....ale 

moožná s vyhlídkou na kamaráda v 

budoucnu ;-) 

Puritto, evidenční číslo M 170/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: září 2015 

Purrito je veliký mazlík, který by nejraději 

celý den ležel depozitní tetě za krkem a 

vrněl jí do ucha...a pak by taky moc rád 

pořád baštil a pošťuchoval se se svými 

sourozenci :-) Prostě roztomilé rozverné 

koťátko. S virózou se statečně popral a tak 

nyní již nabírá na váze i síle, což denně 

dokazuje jak sourozencům, tak všemožným 

hračkám. Vzhledem k jeho slabší imunitě, 

protože ji nemohl získat z mateřského 

mléka tolik, kolik by potřeboval, ho vydáme 

do adopce pouze do bytu nebo domečku - 

prostě ne pouze na ven... V novém domově 

by uvítal parťáka, aby mu nebylo smutno, 

protože je to veliký závisláček, ale pokud se 

mu noví páníčci budou dostatečně věnovat a 

to hlavně zezačátku, jistě se brzy nechá 

rozmazlit jako jedináček :-) 

12. 10. 2015 jsme přijali 5 sourozenců od 

Lišova, kterým zemřela po nehodě s autem 

jejich maminka. Prckové byli podvyživení, 

podchlazení, dehydratovaní a trpěli 

průjmem. Dva nejmenší bohužel nepřežili 

první noc (jeden z nich byl nalezen až o den 

později, než ti předchozí) a zbylým byla 

naordinovaná intenzivní péče, antibiotika, 

zahřívání a zavodňování. 



  

23. 11. 2015 si Puminka změnila adresu 

bydliště - nyní bydlí u milého mladého páru 

a jejich kočičky - naší bývalé svěřenkyně 

Frankie! Holky si padly do oka a budou z 

nich jistě veliké kamarádky...a raubířky ;-) 

Pumička, evidenční číslo M 169/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: září 2015 

Pumička byla od začátku největší ze 

sourozenců, ale hodně se bála. Již však třetí 

den v náručí depozitní tety roztála a začala 

si jakýkoliv lidský dotek užívat (ano, 

statečně drží i na veterině při píchání 

injekcí, narozdíl od jejích hysterických 

brášků :-)). Je to krásná šikovná holčička, 

která svým vzhledem (a občas chováním ;-)) 

připomíná něco mezi pumou, rysem a 

kočkou divokou :-D Je to ale opravdu veliký 

mazel a miláček, naprosto úžasná kočičí 

bytůstka. Bude k adopci pouze do bytu, 

protože bude náchylnější k virózám, ale s 

těmi, které si doteď vytrpěla, se poprala 

velmi statečně a tak svou nedostatečnou 

imunitu jistě získá s věkem. Ve svém 

novém domově by uvítala kamaráda na 

lotroviny. 

12. 10. 2015 jsme přijali 5 sourozenců od 

Lišova, kterým zemřela po nehodě s autem 

jejich maminka. Prckové byli podvyživení, 

podchlazení, dehydratovaní a trpěli 

průjmem. Dva nejmenší bohužel nepřežili 

první noc (jeden z nich byl nalezen až o den 

později, než ti předchozí) a zbylým byla 

naordinovaná intenzivní péče, antibiotika, 

zahřívání a zavodňování. 



  

15. 11. 2015 našla Pihulka domov v bytě v 

Českých Budějovicích, kde jí společnost 

budou dělat nejen dva dvounožci, ale také 

tři kočičáci. 

Pihulka, evidenční číslo M 167/15, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: září 2015 

Kočička, kterou rodiče oblékli do černého 

kabátku a bílých podkolenek  a označili jí 

pihou krásy na bílém čumáčku, má úžasné 

kočičí vlastnosti: je odvážná, hravá, milá, 

vtipná, přítulná, něžná a samozřejmě 

čistotná. Pihule jako správné kotě i zlobí, 

ale když se tiše schoulí na klín a něžně se 

mazlí, vše je odpuštěno. K cizím lidem je 

prvních pár minut nedůvěřivá, ale vzhledem 

ke své povaze se neschovává a neutíká. S 

ostatními kočkami si chce hlavně hrát a 

kočkovat, proto by byla určitě vhodná jako 

parťačka k jinému koťátku, které se samo 

nudí. Hledáme pro ni domov v bytě nebo v 

domku s bezpečným výběhem ven. Pihulka 

by ale určitě dala přednost teplé posteli před 

senem. 

11. 10. 2015 bylo nalezeno asi 4 týdenní 

koťátko na sídlišti Vltava v Českých 

Budějovicích a přijato do depozita. Kočička 

byla velmi šikovná, sama baštila, okamžitě 

začala používat kočičí záchod a hlavně 

neměla žádné zdravotní problémy jako 

většina ostatních nalezenců. 

  

14. 11. 2015 nám odcestoval velký mazlík 

Romeo. Paníčci si na něj sice museli počkat, 

protože se léčil ze zánětu plic, ale už je na 

cestě do svého pelíšku v Praze u velmi 

sympatických dvounožců, kde zastoupí 

jejich zemřelého kocourka. Moc zdraví ti 

přejeme a páníčkům dalších 14 let s novým 

kočičákem. 

Romeo, evidenční číslo M 140/15, 

očkovaný, KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: cca 25. 6. 2015 

Romeo je velký šikula a venku musel od 

malička sestry hlídat a tak je velice otražitý. 

Po pár dnech v depozitu už se ale nechá 

hladit a hlasitě vrní. Baští vše, co mu padne 



pod tlamičku a zachůdek používá 

spolehlivě. Zjistili jsme také, že má 

přelomený ocásek, protože tak srandovně 

sedí:-D. Naštěstí ho to nijak neomezuje a 

hraje si s ostatními depoziťáčky jako velká 

voda. 

15. 9. 2015 Romeo k nám dorazil o měsíc 

později než jeho tři sestřičky, jelikož se ho 

nedařilo nalákat k odchycení. Byl přijat z 

Českých Budějovic. 

  

10. 11. 2015 se s depozitem rozloučil 

Bacardi. Odjel do milující rodiny do 

Českých Budějovic, kde nahradí bývalého 

pána domu. Bude se mít přímo královsky a 

mimo zimu ho čekají návštěvy letního sídla, 

kde bude mít k dispozici velikou zahradu. 

Bacardi, evidenční číslo M 112/15, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: 27. 4. 2015 

Bacardi je trošku bázlivý, ale jakmile ucítí 

spokojenost u svého brášky Cinzana, tak se 

uklidní také. Je zvědavý a hravý, ale jakmile 

je někde nějaký rámus, uteče. Potřebuje 

trochu času na aklimatizaci. Za poměrně 

krátkou dobu v depozitu se stal úžasným 

mazlíkem, nejdříve jen tak nesměle, ale teď 

už depozitní tetě dává pusinky ;) vrní a vrní 

a nakonec usne na klíně. Byl by velmi rád, 

kdyby si ho někdo vzal i s bráškou 

Cinzanem, jsou jak jedna ruka. Má rád 

jakoukoliv dobrou baštu, granulky jen v 

nejnutnějším případě. Přáli bychom si pro 

něho domeček se zahrádkou, jelikož ho 

neustále vyhlíží z okna a mňouká. Byl by 

vynikající lovec myšek. Na původním místě 

už prý myšky lovili. 

1. 8. 2015 byl odchycen v chatkové kolonii 

poblíž Nuzic u Týna nad Vltavou, kde ho 

lidé krmili s ostatními sourozenci. Porodila 

je zde kočička Mína (také v nabídce). 



  

9. 11. 2015 odjel Kuliferda do dlouho 

vyhlíženého nového domova. Bude bydlet v 

domečku v Ledenicích, kde bude 

rozmazlovaným jedináčkem. 

Kuliferda, evidenční číslo M 122/15, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: květen 2015 

Kuliferda je bílý kocourek s mourovatýma 

skvrnama. Je to moc milý kocourek, který je 

spokojený v lidském náruči. Ihned krásně 

přede a užívá si lidského dotyku. Kočičí 

záchůdek používá s naprostou 

samozřejmostí. Má rád dobré papání, papá 

granulky i konzervy. S ostatními kočičky v 

depozitu se chce ihned kamarádit a hrát si. 

Jako správné koťátko je hravý, u 

koulodráhy v depozitu tráví hodně času. Je 

vhodný do bytu a po zvyknutí si na novou 

rodinu i do domu se zahrádkou. 

9. 8. 2015 byl vyděšený Kuliferda nalezen 

na silnici (u kostela) na sídlišti Šumava v 

Českých Budějovicích hodným pánem, 

který nás informoval a přivezl Kulíška do 

depozita. Kulíšek byl špinavý, hubený a 

zablešený. 

  

5. 11. 2015 odjela Breberka s Dino do 

Českých Budějovic s hodnou slečnou, která 

poctivě sledovala jak se holky mají, zatím 

budou pod dozorem rodinného kocourka, 

ale později budou holky jen spolu. 

Dino, evidenční číslo M 152/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: cca. konec srpna 2015 

Dino je úžasná a rozdováděná kočičí 

holčička - v partě svých sourozenců 

jednoznačně začíná veškeré bitky a 

lumpárny :-) Jejím dalším koníčkem je 

nacpat si pupík k prasknutí a pak se uvelebit 

v pelíšku a nechat se hýčkat. Čistotnost má 

v krvi, stejně jako její sourozenci. Ráda by 

měla v novém domově parťáka na hraní 

anebo někoho ze svých sourozenců :-) 

6. 9. 2015 byla přijatá čtveřice kočičích 

miminek s jejich plachou maminkou z 



velice špatných sociálních podmínek z 

Křenovic z Dubného. Po příjezdu do 

depozita měla všechny koťátka zanícená 

očička. 

  

5. 11. 2015 odjela Breberka s Dino do 

Českých Budějovic s hodnou slečnou, která 

poctivě sledovala jak se holky mají, zatím 

budou pod dozorem rodinného kocourka, 

ale později budou holky jen spolu. 

Breberka, evidenční číslo M 151/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: cca. konec srpna 2015 

Breberka je ze svých sourozenců největší - 

však také zdatně baští, je těžké ji dostat od 

mističky :-D Je to úžasné hravé a mazlivé 

stvoření, které si umí říct o pozornost. V 

novém domově uvítá parťáka anebo 

jednoho ze svých sourozenců :-) 

Kontakt pro zájemce - 603 932 754 

(depozitum Brloh) 

 

6. 9. 2015 byla přijatá čtveřice kočičích 

miminek s jejich plachou maminkou z 

velice špatných sociálních podmínek z 

Křenovic z Dubného. Po příjezdu do 

depozita měla všechny koťátka zanícená 

očička. 

  

1. 11. 2015 Čičin se zakoukal do svého 

milého pečovatele...a on do něj - a tak se už 

nebudou dělit a zůstanou spolu :) 

Čičin, evidenční číslo M 46/15, kastrovaný, 

očkovaný 

Narozen: cca 2012/2013 

Čičin se dostal do depozita po odchycení v 

zahrádkářské kolonii „na Číně“ ve 

zbědovaném stavu. Značně vyplašený po 

nezbytné kastraci byl předán k domácímu 

léčení. Dodnes nese známky po místy 

opadané srsti pravděpodobně z důvodu 

zablešení a stále mu doléčujeme velký zánět 

oka. Za pomoci domácí kočičí slečny se 

naučil běžným potřebám a jak býti domácím 

mazlíkem :-) Po velmi plachých začátcích 

má za sebou obrovský kus práce a nyní je z 

něj pozornost vyžadující vůdce smečky. 

Čičin se velmi těší na nový domov, kde 



bude muset dostávat pravidelně „moře 

lásky“ v podobě mazlení a času věnovaného 

tomuto nádhernému kocourkovi. 

Nedoporučujeme ho k adopci do rodiny s 

malými dětmi, jelikož má rád svůj klid. 

Velmi si oblíbil pelíšek typu krabice či deky 

schované pod židlí. Na svůj věk je poměrně 

hravý ale jen v přítomnosti jiné kočky která 

by ho rozdováděla. Určitě by ho potěšila 

adopce do bytu, nejlépe se zahrádkou. 

25. 3. byl Čičin přijat do depozita. Trpěl 

rozsáhlým ušním svrabem, byl masivně 

začerven škrkavkami, byl podvyživený, 

špinavý a po těle měl rány a vylysalá místa. 

Takto živořil v jedné českobudějovické 

zahrádkářské kolonii, kam kočičky chodí 

krmit moc hodná paní, která nám ho předala 

do péče. 

  

31. 10. 2015 Běloocasý Šípek a černoocasý 

Don, dva věrní bráškové, odjeli do nového 

domova! Zůstanou v Budějcích a budou 

bydlet u mladého páru. Přejeme těmhle 

dvěma bohouškům do nového bydlení 

všechno nejlepší a hlavně hodně zlobení, že! 

Don, evidenční číslo M 96/15, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: začátek května 2015 

Don (Corleone) je hoden svého jména: 

sebevědomý kocourek, který si mezi 

ostatním zvířectvem okamžitě zjedná 

pořádek. Pod charizmatickým zevnějškem 

se ale skrývá mazlík – u jídla i v pelíšku je 

vždy první a netrpělivě čeká na pohlazení. 

Je naučený na kočkolit a stejně jako jeho 

bráška – Šípek – by určitě ocenil kočičí 

společnost! 

9. 7. 2015 našla dcera naší depozitní tety u 

silnice kousek od českobudějovického 

Tesca vedle přejeté kočičky dvě asi 

dvouměsíční vyděšená koťátka celá od krve. 

Na veterině se naštěstí zjistilo, že jsou 

nezraněná a že krev pochází od jejich mrtvé 

maminky. Okamžitě byla převezena do 

depozita, očištěna, nakrmena a teta začala 

vymazlovat. 



  

31. 10. 2015 Běloocasý Šípek a černoocasý 

Don, dva věrní bráškové, odjeli do nového 

domova! Zůstanou v Budějcích a budou 

bydlet u mladého páru. Přejeme těmhle 

dvěma bohouškům do nového bydlení 

všechno nejlepší a hlavně hodně zlobení, že! 

Šípek, evidenční číslo M 95/15, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: začátek května 2015 

Jakkoliv se Šípek tváří jako plachý 

kocourek, je to ďábel! Využije každou 

příležitost k tomu, aby si hrál nejen s 

bráškou Donem, ale i ostatními zvířátky - a 

po této náročné činnosti se s radostí uvelebí 

v peřinách nebo v pelíšku a nechal by se 

umazlit. Je naučený na kočkolit a v jídle si 

nevybírá (tzn. spořádá  úplně všechno). 

Šípek by k sobě ocenil kočičího parťáka, 

aby na všechny lotroviny nebyl sám! 

9. 7. 2015 našla dcera naší depozitní tety u 

silnice kousek od českobudějovického 

Tesca vedle přejeté kočičky dvě asi 

dvouměsíční vyděšená koťátka celá od krve. 

Na veterině se naštěstí zjistilo, že jsou 

nezraněná a že krev pochází od jejich mrtvé 

maminky. Okamžitě byla převezena do 

depozita, očištěna, nakrmena a teta začala 

vymazlovat. 

  

31. 10. 2015 Mercinka se rozhodla, že se jí 

v domečku u svých depozitních 

opečovávatelek tak moc líbí, že už tam 

vlastně chce zůstat...a tak se už stěhovat 

nebude a bude spolu s naší bývalou 

svěřenkyní Žofinkou chytat myšky u Sušice 

a v noci budou svým lidem zahřívat peřiny 

:-) 

Mercedes, evidenční číslo M 11/15, 

kastrovaná 

Narozena: 2013 

Mercedes se nám vrátila z adopce, jelikož se 

o ni nová majitelka z osobních důvodů již 

nemohla dál starat. Merci je pravá kočičí 

dáma, možná s kapkou urozeného původu. 

Má nádhernou hebkou dlouhou srst, díky 

níž bude ozdobou každého gauče. Moc ráda 

se mazlí a češe. Výborně se snáší a hraje si s 

ostatními kočičkami. Záchůdek je pro ni 



samozřejmost a co se jídla týče, smlsne 

cokoli. 

10. 2015 se Mercedes bohužel vrátila z 

vážných důvodů. 

29. 4. 2015 odjela Mercinka do nového 

báječného domova k moc milé paní. 

26. 1. 2015 byla odchycena v jedné 

protivínské firmě, kde jsme po celý leden 

odchytávali plaché a nechtěné kočičky. 

  

25. 10. 2015 se Čiko konečně dočkala své 

nové rodiny, a odjela začít nový život. 

Mladá slečna, která si ji adoptovala, má už s 

kočičkami bohaté zkušenosti, a hlavně má 

spoustu trpělivosti, kterou bude při 

společném žití s Čiko určitě potřebovat. 

A jelikož Čiko byla několikrát navštívit, než 

si ji adoptovala, Čiko se v novém domově 

velmi rychle rozkoukala, a už druhý den se 

kamarádila se všemi členy rodiny. Čiko, 

držíme Ti všechny palce, protože Ty si to 

zasloužíš :-))) 

Čiko, (pravé jméno) 

evidenční číslo M 75/15, kastrovaná 

Narozena: jaro 2012 

Tato nevšední polodlouhosrstá kočička je 

nejen velmi krásná, ale také velmi klidná a 

přátelská. Kdo hledáte mazlíčka, který Vás 

bude doprovázet do kuchyně, koupelny i 

ložnice, pak určitě uvažujte o Čiko. Bude se 

s Vámi mazlit, bude Vám vrnět do ouška a 

ještě Vás bude učit válet sudy :-) Ano, Čiko 

strašně ráda válí sudy :-)    

Jinak je vzorně čistotná, a pokud jí jednou 

za čas pročísnete srst, bude určitě moc ráda. 

Čiko tráví hodně času poleháváním na 

balkoně, takže by jí vyhovoval buď přístup 

na balkón a nebo na zahrádku. 

Čiko se po 3 měsících v depozitu pěkně 

rozkoukala, našla si své oblíbené místečko 

na spaní na kuchyňské lince, a s naprostou 

pravidelností si každý večer chodí pro 

pomazlení a podrbání za ouškem. Udělala 

velký pokrok i co se stravy týče, a pokud jí 

nabídneme kapsičku s rybou, nikdy 

neodmítne. V kombinaci s kvalitními 

granulemi jí tento jídelníček naprosto 

vyhovuje, takže budoucí páníčci to budou 

mít docela jednoduché. Jinak stále platí, že 

je pro ni hledáme umístění do klidné 



domácnosti, bez malých dětí a dalších 

kočiček nebo psů. 

15. 9. 2015 Čiko stále čeká v našem 

depozitu na svůj nový domov. Za tu dobu 

však udělala velké pokroky co se stravy 

týká. Dnes už s chutí baští veškeré kapičky, 

které jí naservírujeme a granulky si dopřává 

jako doplněk přes den. Vůči lidem je tato 

kočičí dáma velmi milá a přítulná, a velmi 

ráda asistuje v kuchyni u vaření :-). Jelikož 

se od ostatních kočiček v depozitu stále drží 

stranou, i nadále ji doporučujeme pouze 

jako jedináčka. Jinak je Čiko naprosto 

čistotná, klidná,a v bytě nic neničí. Ani ráno 

Vás nebude brzy budit, trpělivě počká, až se 

Vám bude chtít vstávat a uděláte jí snídani 

:-) 

Tak kdo z Vás by chtěl mít tuto jedinečnou 

kočičí krásku doma? 

12. 5. 2015 Čiko nám do depozita předali 

původní majitelé, u kterých nemohla nadále 

zůstat kvůli jejich zdravotnímu stavu. 

1. 8. 2015 Čiko si musela na svůj nový 

domov chvilku počkat, ale dnes přišel den s 

velkým D...  Přijela si pro ni paní, která si ji 

zamilovala na první pohled. Čiko bude mít 

doma kočičí kamarádku a také jedno hodně 

veliké úžasné škrabadlo na lenošení. 

Budeme se těšit na brzké zprávy z 

Havlíčkovy kolonie :-)) 

2. 8. 2015 Čiko se nám hned druhý den z 

adopce vrátila. Prý je agresivní a útočí i přes 

veškerý klid, který je jí v nové domácnosti 

poskytnut. Depozitum, ve kterém se Čiko 

celou dobu nacházela, s tímto tvrzením však 

nesouhlasí. Čiko je kočička, která se 

novému prostředí přizpůsobuje pomalejším 

tempem, ale rozhodně není bezdůvodně 

agresivní, pokud se necítí bezprostředně 

ohrožena. Je to velmi milá a introvertní 

kočička, a pokud noví budoucí majitelé 

budou dbát na rady depozitáře, rozhodně v 

Čiko časem najdou toho nejlepšího přítele... 



  

26. 10. 2015 odjela Rézinka s novou 

rodinou do domečku na Rudolfově, 

společnost jí bude dělat kočičí parťák a 

pejsek. 

Rézinka, evidenční číslo M 163/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU  

Narozena: červen 2015 

Rézinka je krásná dlouhosrstá želvovinová 

kočička. Má moc milou povahu, ihned po 

jakémkoli lidském dotyku začne krásně 

vrnět. V jídle není vybíravá a je vděčná za 

konzervy i granulky. S ostatními kočičkami 

v depozitu je nekonfliktní. Ráda si odpočine 

v pelíšku, občas si pohraje, ale nedělá žádné 

velké lumpárny. Je to jemná kočička, která 

je vhodná do bytu a i případně do domu se 

zahrádkou.   

15. 10. 2015 byla Rézinka odchycena v 

Malých Chrášťanech. 

  

26. 10. 2015 Velcí depozitní kamarádi 

kočička Lotynka a kocourek Pan Fifinka 

včera odjeli společně do nového domova! 

Nyní budou bydlet u mladého sympatického 

páru v bytě Českých Budějovicích, a až se v 

novém domově řádně rozkoukají a zabydlí, 

budou moci společně řádit i na zahrádce, 

kterou mají noví páníčci taktéž k dispozici. 

Lotynka, evidenční číslo M128/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: cca 5/2015 

Lotynka je krásná mladá kočička, která 

přímo prahne po lidské společnosti. Od 

první chvíle v depozitu se moc ráda mazlí. 

Za depozitní tetou buďto chodí jako pejsek 

nebo ulehá do její těsné blízkosti a čeká na 

pomazlení, během kterého nádherně přede. 

Stejně jako depozitní kocourek Pan Fifinka 

spí i Lotka v noci depozitní tetě obvykle na 

hrudi nebo někde blízko u hlavy. Velmi 

často u toho tetě něžně masíruje krk, sladce 

vrní a občas ji dokonce lehce žužlá uši nebo 



bradu.Více než lidská pozornost jí zajímá 

pouze plná mistička, její chuť k jídlu je 

fascinující. Dokud není miska prázdná, 

nehne se od ní ani na krok. Zpočátku baštila 

pouze masíčko z konzerv či kapsiček, nyní 

pomalu přecházíme na granulky.  

Po příchodu do depozita nebyla Lotka příliš 

nadšená ze společnosti ostatních zvířátek, 

avšak nyní je již vše jinak. Největší Lotčin 

kamarád je již zmiňovaný Fifáček, se 

kterým dokážou zlobit až do úplného 

vyčerpání. Jsou to hravá koťátka, jak se 

sluší a patří. Dalším kamarádem je roční 

domácí kocourek, kterého Lotka toleruje a 

ráda provokuje, ale běda, jak jí něčím naštve 

– to pak neohroženě zaprská a povýšeně 

odkráčí do některého z pelíšků, aby měla 

klid. Stejně tak se chová i k pejskovi, se 

kterým domácnost také sdílí. Možná proto, 

že se jedná o štěně, které je do všeho hrozně 

hrrrrr a Lotka má (pokud zrovna nelumpačí) 

ráda svůj klid. Jako každé kočičí miminko si 

i Lotynka moc ráda hraje, nejraději má 

míček s rolničkou a plyšovou myšku. 

Záchůdek používá výborně, je čistotná.  

V budoucnosti by určitě ráda bydlela v 

nějakém domečku, nejlépe s možností 

občasných vycházek ven do terénu, na 

kterých by se dostatečně vylumpačila. 

Avšak ani v bytě strádat jistě nebude. 

Kočičí kamarád přijde vhod, podmínkou ale 

určitě není. Nejlepší by byla adopce 

společně s Fifáčkem, ke kterému má velmi 

blízko.  

22. 8. 2015 jsme převzali Loty od hodných 

nálezců, kteří se o ní hezky a svědomitě 

starali po dobu, než mohla být (z 

kapacitních důvodů) přijata do depozita. 



  

26. 10. 2015 Velcí depozitní kamarádi 

kočička Lotynka a kocourek Pan Fifinka 

včera odjeli společně do nového domova! 

Nyní budou bydlet u mladého sympatického 

páru v bytě Českých Budějovicích, a až se v 

novém domově řádně rozkoukají a zabydlí, 

budou moci společně řádit i na zahrádce, 

kterou mají noví páníčci taktéž k dispozici. 

Pan Fifinka, evidenční číslo M 104/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: druhá polovina června 2015 

Fifáček roste jako z vody. Oproti konci 

července, kdy byl do depozita přijat, se 

změnil k nepoznání. Ze zuboženého prcka, 

který byl zachráněn na poslední chvíli, 

vyrostl úžasný kocourek s naprosto 

báječnou povahou. Je tak moc vděčný za to, 

že dostal od života druhou šanci, že by se 

pro člověka rozdal. Neustále za depozitní 

tetou chodí jako stín a mňoukáním se 

dožaduje pozornosti. Stejně jako depozitní 

kočička Lotynka v noci spí depozitní tetě 

obvykle na hrudi nebo někde blízko u hlavy. 

Velmi často u toho tetě něžně masíruje krk, 

sladce vrní a občas ji dokonce lehce žužlá 

uši nebo bradu. K ostatním zvířátkům je 

Fífáček naprosto nekonfliktní, v depozitu 

má mnoho kamarádů, včetně pejska. Již 

zmiňovaná Lotynka je jeho velkou láskou. 

Společně poznávají svět, lumpačí, baští i 

spinkají. Kde je jeden, tam je většinou i 

druhý. Jako každé správné kotě si i Fifinka 

rád hraje, nejraději má míček s rolničkou a 

plyšovou myšku. Nejraději má ale honičky 

po celém bytě s Lotkou. Člověk pak ani 

nestíhá uhýbat, je jich plný byt. Více než 

lidská pozornost nebo hry ho zajímá pouze 

plná mistička, jeho chuť k jídlu je 

fascinující. Dokud není miska prázdná, 

nehne se od ní ani na krok. Zpočátku baštil 

pouze masíčko z konzerv či kapsiček, nyní 

pomalu přecházíme na granulky. 

Fifinka je naučený na škrabadlo a také je 

plně čistotný. V budoucnosti by určitě rád 

bydlel v nějakém domečku, nejlépe s 

možností občasných vycházek ven do 

terénu, na kterých by se dostatečně 

vylumpačil. Avšak ani v bytě strádat jistě 



nebude. Kočičí kamarád přijde vhod, 

nejlepší by byla adopce společně 

s Lotynkou, ke které má velmi blízko. 

Fifinek je hodně společenský a jako 

jedináček by nejspíše strádal. Ale kdo ví? 

6. 9. 2015 – Další kontrola po provedeném 

zákroku dopadla lépe, než jsme všichni 

doufali. Rána se krásně zahojila, léčba 

nebyla ničím komplikována. Dne 6. 10. 

2015 čeká Pana Fifinku další narkóza, 

během níž mu bude odstraněna „záplata“ 

z oční rohovky. Díky tomu bude očičko 

„vypadat lépe“ a hlavně bude 100% 

funkční. 

26. 8. 2015 – První kontrola po zákroku 

dopadla dobře, další je plánovaná na 16. 9. 

2015. 

13. 8. 2015 – Pan Fifinka podstoupil 

chirurgický zákrok, během kterého mu byl 

odstraněn vřed na očičku. Rána byla 

překryta „záplatou“ z oční rohovky. Operaci 

zvládl dobře, z narkózy se rychle zotavil, 

bolesti neměl. Dne 26. 8. 2015 nás čeká 

kontrola a pokud půjde vše dobře, na očičko 

uvidí a nepřijde o něj.  

12. 8. 2015 – Fifinka není Fifinka, je to 

kocourek! Nově se tedy jmenuje Pan 

Fifinka  

30. 7. 2015 – Fifinčin zdravotní stav se 

během středy (29. 7.) zhoršil, depozitní tetě 

se nelíbilo jedno z jejích očiček. Pod třetím 

víčkem se nacházela “kapsa“ plná hnisu, 

rozsáhlá infekce očičko nevratně poškodila 

a veterinář bohužel konstatoval, že bude 

nutné očičko odebrat. 

21. 7. 2015 jsme převzali Fifinku od hodné 

nálezkyně, která ji nalezla na cyklostezce 

nedaleko Lučního jezu v Českých 

Budějovicích.  

Fifinka byla v žalostném stavu – 

v odhadovaných šesti týdnech stáří vážila 

pouze necelých 400g a trápí ji silná kočičí 

rýma. 



  

22. 10. 2015 v Nadině depozitu bylo 

rozhodnuto a Naďa zůstává jako domácí 

kočička :-) 

Naďa, evidenční číslo M 41/15, kastrovaná, 

očkovaná 

Narozena: 2014 

Naďa je krásná mourovatobílá kočička. Z 

počátku byla velmi plachá, každý hluk ji 

vyděsil, v depozitu se schovala v koupelně a 

vycházela jen, když byl hlad silnější než 

strach. Za pár dní však zjistila, že v posteli 

je lepší spaní a mistička je stále plná a že se 

už není čeho bát. 

Kočička vzorně chodí na svůj záchod a 

používá škrabadlo, jí kapsičky i granule a 

moc ráda má kočičí mléko. Hraje si se vším, 

co se jí dostane do drápků, nejvíc dovádí 

ráno, kdy prohání pingpongový míček nebo 

se pere s plyšovým myšákem. Miluje drbání 

v kožíšku, hlavně pod bradou, to hned 

spokojeně vrní, v náručí se jí ale zatím 

nelíbí a umí to dát najevo. Naďa je vhodná 

do bytu i domku s klidnou a bezpečnou 

zahrádkou. 

31. 5. 2015 byla Naďa vrácena z důvodu 

alergie a údajné nečistotnosti, ale u nás se 

projevuje jako stoprocentní čistotná 

princezna :-) 

2. 5. 2015 odjela Naďa do nového domova v 

Českých Budějovicích. 

31. 3. 2015 byla přijata kočička, která byla 

odchycena ve Zlivi na nádraží, kde ji 

ohrožovaly projíždějící vlaky i někteří 

kolemjdoucí lidé. 

  

22. 10. 2015 Na vědomost se dává, že naše 

vrchní myšilovka Míca získala své důležité 

lovící poslání u velmi milých kočkomilců u 

domečku na šumavě. Občasnou společnost 

jí budou dělat již zdomácnělí gaučáci-

kočičáci a tak jim jistě krásně ukáže, jak se 

to venku s těma myškama dělá. O zábavu 

má postaráno, včetně teplého pelíšku a 

dobrůtek. Tak se čiň ty naše slečno a pěkně 

se bav:-) 

Míca, evidenční číslo M 157/15, kastrovaná 

Narozena: cca. 2009 

Micinka je plachá kočička, která dlouhé 

roky žila u jedné firmy v Č. Budějovicích, 



kde měla zázemí i baštu. Jenomže vedení se 

rozhodlo, že tam Mícu ani její kamarády už 

nechce a že musí bezpodmínečně všichni 

pryč :-( 4 kočičky se nám již podařilo 

umístit jako zdatné myšilovce, na svůj 

domov teď čeká jen Kubík (stále v areálu 

firmy) a Míca, která se lapila místo Kubíka 

a tak putovala domů k depozitní tetě. Tady 

šťastná není ani trochu, proto se za tuto 

krásnou a statnou mourinku moc 

přimlouváme, aby co nejrychleji našla nové 

působiště, kde za "byt a stravu" poctivě 

odchytá všechnu hlodavčí haveť a časem se 

určitě i nechá pohladit ;-) 

6. 10. 2015 byla odchycena v jedné 

českobudějovické firmě. 

  

19. 10. 2015 pro malinkou Agátku si přijel 

mladý pár, který si ji odvezl do Kvasejovic, 

kde už na ní čekala kompletní koťátkovská 

výbavička, takže se bude mít holčička jako 

princezna :-) 

Agáta, evidenční číslo M 160/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: cca. začátek září 2015 

Agátka je krásná kočičí holčička s 

hedvábným kožíškem a pronikavým 

pohledem - v jediném okamžiku jí 

propadnete ;-) Je to mazlík, sice si chvilinku 

zvyká v novém prostředí, ale pak se z ní 

stává sebejistá dámička, před kterou se musí 

mít na pozoru každá hračka ;-) Umí si říct o 

baštu a zatím preferuje kapsičky...no jak 

jinak. Krásně spinká s depozitní tetou pod 

peřinou a je samozřejmě velmi čistotná. S 

ostatními kočičkami vychází, takže by v 

novém domově klidně uvítala i parťáka na 

hraní. Může žít v bytě, stejně jako v domku 

se zahradou, kde by si užáívala vycházky do 

přírody - avšak až po nezbytné kastraci! 

14. 10. 2015 jsme přijali od milé nálezkyně 

tuto rozkošnou holčičku, která byla 

nalezená u točny na Máji (Ant. Barcala). 

Bohužel u nálezkyně nemohla zůstat, ač by 

si to slečna moc přála...  



  

11. 10. 2015 si zabalil pověstný kufřík 

nejživější člen našeho depozita - Čertisko. 

Našli jsme pro něho naprosto odpovídající 

prostředí, kde se určitě nudit nebude - 4 

malé děti, pejsek, kocourek a k tomu všemu 

spoustu lásky, domácího pohodlí, a možnost 

pokračovat ve svých lumpárnách :-))). 

Podle prvních zpráv se zabydlel okamžitě a 

stal se miláčkem, stejně jako u nás, jak je 

vidět na fotce. Přejeme početné rodině 

hodně štěstí a společných radostí :-). 

Čertisko, evidenční číslo M 133/15, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: začátek července 2015 

Čertík je naprosto cíleně vybrané jméno pro 

tohoto malého neúnavného kocourka. Kdo 

z Vás hledá kamaráda, se kterým se 

rozhodně nebudete nudit (např. k dětem a 

nebo jako parťáka k jiné kočičce), pak se 

k nám určitě přijeďte podívat na Čertíka :-) 

Baští kapsičky i konzervy, a občas ochutná i 

granulky. Moc rád má kotěcí mlíčko.  Na 

záchůdek už se naučil a používá jej naprosto 

vzorně. 

Jelikož se k nám Čertík dostal jako velmi 

malé koťátko, zatím léčíme střevní potíže. 

Čertík je ale velmi statečný, léčba se 

postupně daří, takže brzy bude možné pustit 

ho do nového domova. 

4. 8. 2015 jsme přijali 3 malinká koťátka 

(kocourky), která byla odložena u popelnic. 

Bylo nutné je dokrmovat každé 4 hodiny 

kotěcím sunarem, ale práce se naštěstí 

zadařila a všichni 3 kluci to zvládli :-) 

 

6. 10. 2015 si pro Miminko přijela rodina až 

z Prahy, která má doma kočku se třemi 

stejně starými koťátky. Podle posledních 

zpráv, jejich kočka kotě okamžitě přijala za 

své a mladí manželé se rozhodli si malého 

kocourka nechat. Moc děkujeme novým 

majitelům i jejich kočičce. 

Miminko, evidenční číslo M 159/15 

Narozen: cca 15. 9. 2015 

Dne 1. 10. 2015 byl k nám do depozita 

přinesen malinký asi 14 dnů starý kocourek, 

který vážil pouze 220 g a neuměl sám jíst. 

Začali jsme hned krmit náhradním mlékem 



z lahvičky a zároveň hledat kojící kočku, 

která by ho adoptovala. Moc její péči 

potřeboval. 

 

10. 10. 2015 si pro kocourka Von Garfielda 

přijeli noví majitelé. Kocourek neměl 

problém se seznámit, zjevně i proto, že jeho 

nová majitelka pracuje s kočičkami. :) 

Garfield poputuje do nového domova ke 

Kaplici za dalším kočičím kamarádem do 

rodinného domečku :) 

Von Garfield, evidenční číslo M 155/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: srpen 2015 

Šlechtic Garfield dostáva svému jménu, 

jelikož je to trošku lenoch a velice rád papá 

:-D Nejraději se vyvaluje po jídle v křesle, a 

když se dostatečně vychrní, rád si hraje s 

kuličkami, chrastícími myškami nebo s 

plyšáky. Je to přítulný mladý kocourek 

který je na svůj věk větší, bude z něj PAN 

kocour :-) Tenhle pašak se jistě rád uvelebí 

u nové rodiny :-) 

24. 9. 2015 jsme od Písku přijali nádhernou 

trojku rezatých kloučků - jejich sestřička, 

která již nový domov našla, jakoby z oka 

vypadla siamské kočce, tak mají nejspíš 

všichni kapku ušlechtilé krve ;-) Garfield k 

nám přišel s kašlíkem a rýmičkou, kterou 

má již vyléčenou ;-) 



  

5. 10. 2015 bylo rozhodnuto a Trautenberk 

zůstává díky depozitnímu strejdovi na stálo 

u svých pečovatelů :-) 

Trautenberk, evidenční číslo M 177/14, 

kastrovaný 

Narozen: cca 2008 

Trautenberk (jak mu říká, dle jeho 

obrovských licousů, depozitní strejda) alias 

Břéťa Slinta (jak mu říká depozitní teta) je 

mohutný chlupatý kocour velikosti menšího 

psa. Přesídlení do bytu nebere jako 

katastrofu, naopak se mu v něm velice líbí - 

může se válet u topení, v posteli, na křesle... 

No prostě ráj. A hlavně - má u sebe lidi a ty 

Břéťa miluje. Je to obrovský závislák, 

nejraději ze všeho by pořád jen ležel na 

klíně a nechal se hýčkat. Velice rád se 

nechává česat, moc se mu líbí pozornost, 

kterou mu člověk věnuje. Také velice rád 

šlape zelíčko a nahlas u toho přede, hlavně 

okolo druhé ráno, čímž přivádí k šílenství 

depozitního strejdu. Depozitní teta se proto 

Břéťu pokouší naučit "masírování" zad, aby 

jeho talent nebyl promrhán. Zpočátku byl 

Břéťa vůči ostatním obyvatelům odtažitý a 

fackoval je, nyní již občas Oktarínce olízne 

ouško. Příliš se nekamarádí s Kardi 

nálem, bere jej jako konkurenci. Na pejsky 

si zvykl, ale pokud měl pocit, že by mu 

mohli sníst jeho milované jídlo, ihned jim 

nabančil. Také jsme zjistili, že si občas rád 

pohraje s míčkem - ovšem člověk mu ho 

musí hodit. To pak vyskočí do vzduchu a 

provede velice krkolomný obrat a míček 

bleskurychle uloví. Vzhledem k Břéťově 

sluchu pro něj připadá v úvahu nový domov 

pouze v bytě. 

29. 10. 2014 byl Trautenberk přijat z 

Bechyně z lokality, kde probíhala výstavba. 

Kocourek tam bivakoval pod popelnicí, 

vystaven všem vlivům počasí a několikrát 

jej málem přejela stavební technika. Břéťa 

byl ihned ohledán veterinářkou, která 

označila jeho stav za "dobitý". Všude po 

těle měl spoutu stroupků, kožíšek plný blech 

a všenek, uši úplně ucpané svrabem a byl 

silně začervený. Postupně jsme zjistili, že je 

Břéťa buď úplně hluchý, nebo slyší velice 



špatně - proto neuhýbal před pracujícími 

stroji, neslyšel je. Břéťa je opravdu enormě 

začervený - i více než měsíci v depozitu z 

něj padají červíci, ač odčervujeme, jak jen 

jeho zdravotní stav dovolí. Také jsme zjistili 

bouličku na hrudníku - zřejmě zlomené 

žebro, dle Břéťovi reakce stále ještě 

bolestivé. Bohužel se přidaly i trávící potíže 

a tak je Břéťovi ordinováno probiotikum, 

aby se zlepšil stav střevní mikroflóry. Břéťa 

si také vykusuje srst, bohužel zatím není 

známa příčina. Časem se také podařilo 

dopátrat Břéťův příběh - jeho majitelé 

zemřeli, dcera dům prodala a Břéťu 

"odvezla k někomu na vesnici". Pod tím si 

člověk může představit cokoliv, jisté však 

je, že Břéťa se za měsíc vráti zpátky do 

Bechyně. Pohyboval se v lokalitě, kde dříve 

žil. Domů zpátky nemohl, noví majitelé 

domečku mají pejska, který nemá kočičky 

rád a naopak jim ubližuje. Břéťa se tedy 

nějak protloukal, někdy třeba ležel i 3 dny 

na jednom místě... Až se usídlil naprosto 

nevhodně hned u probíhající stavby, kam 

mu hodní lidé nosili jídlo. 

  

4. 10. 2015 Gabana a Ricci nám odjeli do 

nového domova k milému manželskému 

páru do domečku ve Velešíně. Určitě si tam 

spolu užíjí spoustu legrace a budou 

páníčkům dělat jen a jen radost. Hodně 

štěstí holčičky naše :-)  

Ricci, evidenční číslo M 147/15, očkovaná, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: přibližně červenec 2015 

Ricci je černobílá fešanda, co se nechává 

mazlit nejlépe na klíně depozitních 

dvounožců, aby jí náhodou něco neuteklo. 

Ráda si hoví v pelíšku s ostatními a prohání 

hračky jako malý ďáblík. 

28. 9. 2015 Ricci k nám přijela se svými 

sestřičkami od hodné nálezkyně poblíž 

Sušice. Holčičky byly nalezeny v zoufalém 

stavu vyhozeny u krajnice v jutovém pytli. 

Všechny měly ušní svrab a byly 

podvyživené a některé měly zánět v očích. 



  

4. 10. 2015 Gabana a Ricci nám odjeli do 

nového domova k milému manželskému 

páru do domečku ve Velešíně. Určitě si tam 

spolu užíjí spoustu legrace a budou 

páníčkům dělat jen a jen radost. Hodně 

štěstí holčičky naše :-) 

Gabana, evidenční číslo M 145/15, 

očkovaná, KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: přibližně červenec 2015 

Gabana je černá holčička, která je 

k nerozeznání od své sestry Dolce a je také 

stejně hravá a přítulná. Taktéž trpělivě snáší 

léčbu oušek a provokuje depozitního 

kocourka ke hraní. Doufáme, že nám bude 

dělat i nadále jen radost a krásně poroste. 

28. 9. 2015 Gabana k nám přijela se svými 

sestřičkami od hodné nálezkyně poblíž 

Sušice. Holčičky byly nalezeny v zoufalém 

stavu vyhozeny u krajnice v jutovém pytli. 

Všechny měly ušní svrab a byly 

podvyživené a některé měly zánět v očích. 



  

3. 10. 2015 se konečně dočkala nového 

domova misis Anabelle :) A dokonce 

vytouženého statku se zahradou. Bydlet 

bude nedaleko Českých Budějovic ve 

společnosti starších páníčků. Bude pasována 

na hlavního myšilova ;) 

Anabelle, evidenční číslo M 99/15, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: 2011 

Anabelka je hodná milá dáma, ktará má 

raději klid. Hodně vysedává na okně a 

kouká po okolí. Chtěla by k domečku se 

zahrádkou, byla by velmi nápomocná v 

lovení myšek. Ostatní kočky moc nemusí, 

ale snese je. Má pod bedlivým dohledem 

partu kočičích puberťáků a když si moc 

dovolí, tak jim to packou stručně vysvětlí ;) 

není útočná, jen má ráda svůj klid. Je to 

velká mazlivka, nechá se hladit třeba hodinu 

v kuse a postupně se nastavuje, jak se jí 

zlíbí. Už se nechá i vzít do náruče, přestává 

se bát. Krásně se jí vyměnila srst, je 

hedvábně hladká. V jídle je nevybíravá, 

čistotnost samozřejmostí. 

8. 7. 2015 jsme převzali do depozitní péče 

maminku Anabelle a malou Becky od 

milých lidí ze Srnína. Anabel se tam 

přiloudala a porodila dvě krásná koťátka. 

Sestřička už domov našla a teď čeká na své 

"doma" i Becky. 

  

2. 10. 2015 odjela do nového domova k 

rodince z Radostic u Borovan, kde bude mít 

jako společníky nejen svoje dvounožce a 

jejich dětičky, ale také dvě čičiny, které jí 

budou náhradními rodiči dokud nevyroste 

do ještě větší krásy:-) 

Nina, evidenční číslo M 146/15, očkovaná, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: přibližně červenec 2015 

Trikolorka Nina ze maličko bojácnější než 

sestřičky ale také pilně baští co jí přijde do 

mističky a úžaně vrnká když se jí drbe 

kožíšek. Jako jediná bude mít nejspíše delší 

srst a i zánět v očičkách už se jí krásně 

zahojil. 

28. 9. 2015 Nina k nám přijela se svými 

sestřičkami od hodné nálezkyně poblíž 



Sušice. Holčičky byly nalezeny v zoufalém 

stavu vyhozeny u krajnice v jutovém pytli. 

Všechny měly ušní svrab a byly 

podvyživené a některé měly zánět v očích. 

  

2. 10. 2015 Koblížek byl v domácnosti 

velmi nešťastný a vysnil si svobodný život 

na statku, kde by byl obávaným myšilovem. 

Tento sen se mu dnes splnil, kocourek dnes 

odjel do nového domova, na statek do 

Boršova nad Vltavou. 

Koblížek, evidenční číslo M 132/15, 

kastrovaný 

Narozen: doplníme 

Koblížek se již zcela zotavil ze zranění, 

která při srážce s autem utržil. Během 

pobytu v depozitu byl vykastrován. Na 

pohyb předmětů v jeho blízkosti reaguje, 

pravděpodobně se mu tedy obnovil i zrak. 

Bohužel nebylo možné, aby toto potvrdilo 

vyšetření u veterináře. Za celou dobu léčení 

se ho totiž nepovedlo ochočit. Celé dny je 

zalezlý ve svém úkrytu, vylézá jen kvůli 

jídlu a nutnosti použití toalety. Při pokusu o 

fyzický kontakt je velmi zoufalý, prská, a 

pokud ani to člověka neodradí, je agresivní. 

Nelze posoudit, jaký bude mít vztah k 

ostatním kočkám, ony ho nevyhledávají a 

on si svůj úkryt dobře střeží. Pobyt v bytě je 

pro něj hotový trest, je ve velkém stresu, 

potřebuje svobodu. Z tohoto důvodu jsme se 

rozhodli, že bude dále nabízen jako 

myšilovka – bude mít tolik potřebnou 

svobodu, ale i zázemí (úkryt před zimou a 

plnou mističku). Je možné, že s nově 

získanou svobodou odejde nadměrný stres a 

zlepší se tím i Koblížkův strach z lidí. 

29. 8. 2015 jsme přijali Koblížka od 

hodných nálezců, kteří ho zachránili z rušné 

silnice v centru Č. Budějovic. Kocourek byl 

sražen autem a ačkoliv se kolem něj 

pohybovala spousta lidí, pomoci se mu 

dlouho dobu nedostávalo. Nálezci ho 

odvezli na veterinární kliniku a počáteční 

prognóza nebyla příliš přívětivá – mluvilo 

se i o uspání, bohužel. Koblížek byl 

apatický, nemohl se postavit a ani jakkoliv 

jinak hýbat. Rentgen neukázal žádnou 

zlomeninu a vše se jevilo tak, že byla 

zasažena pouze hlavička. Ošetřující lékaři 



započali léčbu a Koblížkův stav se po pár 

dnech hospitalizace začal pomaličku 

zlepšovat. Kocourek ale zatím nemá stále 

vyhráno, poslední vyšetření ukázalo, že je 

slepý. Zda je to jen dočasný nebo trvalý 

handicap bude známo nejdříve za 14 dní. 

Zatím existuje šance, že je to dočasný 

důsledek vážného zranění a zrak se tak 

postupně vrátí. 

 

1. 10. 2015 odjel do nového domova v 

Českých Budjovicích, kde bude mít k 

dispozici zahradu a spoustu schovek. 

Držíme palce, aby měl Teryk konečně 

štěstí! 

Teryk, evidenční číslo M 149/15, 

kastrovaný 

Narozen: cca 2013 

Teryk je plachý kocourek, který lidskou 

společnost nevyhledává a proto by byl 

vhodný na zahradu nebo na statek, kde bude 

výborně odvádět práci lovce myší. 

22. 9. 2015 jsme odchytili v centru Českých 

Budějovic mouratého kocourka, který zde 

bydlel již několik měsíců, ale místo, kde 

spal, mělo být zabetonováno, proto jsme 

kocourka museli odchytit, aby se nestalo, že 

bude za živa pohřben... 

 

2. 9. 2015 odjel do nového domova. 

Nastěhoval se k našemu bývalému svěřenci 

Kavíkovi ( nyní Mikimu). A podle zpráv, 

které máme, se z těch dvou stali nerozluční 

kamarádi. Bubáček už není podvyživený, 

jako když se dostal k nám do depozita, a 

roste do krásy :-) 

Bubáček, evidenční číslo M 117/15, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: začátek června 2015 

Bubáček je mazlíček největší. Tento 

mourovatý kocourek se od prvního 

okamžiku stále jen mazlí a krásně při tom 

vrní. Zatím je trošku hubenější, jelikož byl 

nalezen hodně podvyživený, ale kupodivu 

mu to na důvěře vůči lidem vůbec neubralo. 

Z tohoto důvodu budeme pro něj opravdu 

pečlivě vybírat budoucí adoptivní rodiče, 

aby na svou důvěru k lidem znovu 

nedoplatil. 



V jídle si nevybírá, baští kapsičky i 

granulky všeho druhu. Na záchůdek od 

samého začátku chodí naprosto vzorně, 

akceptuje stelivo všeho druhu. 

Bubáček může být umístěn v podstatě bez 

omezení – zvířátka, kočičí parťáci, malé 

děti, ale klidně i jako jedináček. 

Adopce je možná zhruba koncem srpna, po 

zaléčení ušního svrabu. Jinak je kocourek 

plně zdravý. 

30. 7. 2015 jsme přijali kocourka, který se 

několik dní potuloval kolem Vrbenských 

rybníků v Českých Budějovicích. Byl 

vyhublý, měl svrab, ale jinak je zcela 

zdravý. 

  

28. 9. 2015 bylo rozhodnuto a Uhlíček 

zůstává u své depozitářky :) 

Uhlíček, evidenční číslo M 74/14, 

kastrovaný 

Narozený: cca 2012 

Uhlíček je krásný, obrovský kocour, který 

žil po celý svůj život venku jako 

bezdomovec, takže kontakt s lidmi byla 

zezačátku pro něho veliká neznámá. 

Uhlíček je sice stále ještě plachý a z cizích 

lidí má strach, až se celý klepe. Od nového 

majitele to bude chtít velkou dávku 

trpělivosti a lásky. Trvalo mu dlouho, než 

nechal depozitní tetu, aby se ho dotkla, ae 

nyní už jsou kamarádi a sám ochotně 

nastavuje bříško k drbání :-) Pokud to tedy 

nový páníček vydrží a nevzdá to s ním, 

stane se z něj kocourek, který miluje drbání 

a pusinkování na hlavičce a pod krčkem (na 

zádech to stále moc nemusí, i když dělá 

pokroky ;-)). Každý večer chodí depozitní 

tetu uspávat do postele, kde se tulí a krásně 

u toho vrní. Někdy u toho usne a pak zabere 

celý polštář :-D Miluje hraní s ostatníma 

kočkama. A ven se mu vůbec nechce. 

Vzhledem k tomu, co si tam prožil by si 

zasloužil nový domov, kde by byl jen v 

bytě, v klidné domácnosti nejlépe s kočičím 

kamarádem ;-) 

Jinak pan doktor zjistil, že měl v minulosti 

zlámanou přední nožičku, takže když stojí, 

nebo jde, tak v došlapu ohybá pacičku tak, 

že to vypadá jako by byla stále zlomená. Za 

jedním ouškem mu po předchozích 



zraněních zůstala holá jizva. Průměr asi 

centimetr. 

31. 7. 2014 Uhlík má všechny rány téměř 

zahojené a skoro i osrstěné, takže už je zase 

velký fešák. 

7. 7. 2014 jsme odchytli kocourka, na 

kterého nás upozornila paní, která ho 

nějakou dobu krmila u sebe na zahradě a 

jednoho dne se přiblížil natolik, že si všimla 

obrovských a již zapáchajících ran na obou 

stranách hlavičky. Paní doktorka kocourka 

uspala, rány důkladně vyčistila, odstranila 

odumřelou tkáň a srst a konstatovala, že 

jsme přijeli tak akorát na záchranu. Rány 

Uhlíkovi zřejmě způsobil nějaký kocouří 

konkurent v boji. 

Lucie Procházková virtuálně adoptovala 

Uhlíčka a přispívá na jeho pobyt 200 Kč 

měsíčně. 

  

28. 9. 2015 odjela kráska Stříbřenka s 

mladým sympatickým párem do domečku 

na Srubci u Č. Budějovic :-) 

Stříbřenka, evidenční číslo M 142/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE KASTRACE V 

BUDOUCNU 

Narozena: srpen 2015 

Stříbřenka (...oslovujeme jí "myško" :-)) je 

nádherné koťátko, s bíle olemovanými 

očky, hustou šedo-mourovatou srstí a 

světlým puntíkatým bříškem :-) Je ještě 

docela opatrná, takže občas před depozitní 

tetou zmizí pod postel, ale vzápětí zase 

vyleze a začne jí cosi povídat :-) Tato malá 

kulička má pořád hlad, asi své dosavadní 

týdny života nestrávila zrovna u někoho 

doma v teplém pelíšku - to docela 

prozrazuje i kvalita její srsti. Nicméně je to 

veselé a velmi sociální zvířátko - s 

depozitníma kamarádkama si okamžitě 

sedly, jako by se znaly odjakživa. Je velmi 

milá a mazlivá, nechá se drbat na bříšku až 

do úplného usnutí...a spí samosebou v 

posteli :-) Na záchůdek chodí velmi 

poslušně a v jídle si nevybírá, slupne vám i 

špagetu :-) ale na granulky se musí ještě 

naučit. Bude ideální společnicí k jiné 

kočičce, je vhodná do bytu. 

22. 9. 2015 jsme odchytli na žádost 



zaměstnanců Billy na sídlišti Šumava v Č. 

Budějovicích malou stříbrnou kuličku, která 

se u jejich skladu hladově dožadovala 

něčeho k snědku. Je zdravá, odčervená a 

čeká ji očkování. 

  

28. 9. 2015 odjela Anuška s milým mladým 

párem do domečku v Ledenicích, kde 

nahradí zemřelou kočičku a bude 

opečovávaným jedináčkem. 

Anouk, evidenční číslo M 101/15, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: cca. duben/květen 2015 

Anuška je nádherná kočičí princezna s 

polodlouhou jemnou srstí (má roztomile 

chlupatá ušiska a také huňatý ocásek), která 

miluje mazlení a člověčí přítomnost. Je to 

ale i pěkná dračice, která miluje různé 

hračky a umí si hezky sama hrát...a lovit 

Vám ruce a nohy přes peřinu :-) Pokud se jí 

nedostává pozornosti, tak si o ní umí 

zamňoukat, ale v podstatě se od Vás nehne, 

u všeho musí být a vše musí vidět - jak 

vaříte, jak se sprchujete, čistíte si zuby... :-) 

Je neustále při chuti, a tak zbaští vše, co jí 

za doprovodu jejího zpívání nasypete do 

mističky ;-) Je to holčička šikovná a ví moc 

dobře, na co se záchůdek používá! Hledáme 

pro ní hodné páníčky, tato kočička bude 

vyžadovat častý kontakt se svým člověkem 

nebo nějakým klidným kočičím parťákem, 

ideálně i přístup na zahradu, ale rozhodně 

páníčkům do postele ;-) Kdo jí dá šanci, ten 

získá neuvěřitelně mazlivou a věrnou kočičí 

kamarádku <3 

23. 7. 2015 jsme přijali Anouk od nálezkyně 

z Dobré Vody. Tato paní krmí bezprizorní 

kočičky a jednoho dne se u ní na zahradě 

prostě objevila i Anouk. Paní se domnívá, 

že jí tam kočenku někdo odložil. Anouk 

byla při příjmu vystrašená, hubená a měla 

blešky... 



  

27. 9. 2015 odjela do nového domova k 

milé rodince z Boršova n. Vltavou, kde 

bude bydlet v domečku se zahradou. 

Pindruška, evidenční číslo M 143/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: srpen 2015 

Krásná malinká želvička, která zpočátku 

pouští výstrašně hrůzu, ale brzy si zvyká na 

nové prostředí a kočičí i lidské spolubydlící. 

Umí si vyšplhat do postele a vtírat se do 

Vaší přízně a u toho vrnět na celé kolo :-) Je 

to veliká šikulka, záchůdek si našla úplně 

sama a od začátku ho používala. Masíčko 

pro ni bylo zprvu jako kdyby nové, ale 

jakmile poprvé ochutnala, nešlo ji od 

mističky vystrnadit :-) 

25. 9. 2015 byla nalezena na Máji (Volfova 

ulice) v Č. Budějovicích. 

  

27. 9. 2015 Kočička Šmudlinka odfrčela k 

centru města v Českých Budějovicích ke 

své nové rodince. Bude tam na ni čekat 

kočičí kamarádka, která doma osiřela kvůli 

zákeřné rakovině. Ať se vám spolu holčičky 

krásně bydlí a páníčkům hodně radostných 

vzpomínek. 

Šmudlinka, evidenční číslo M 120/15, 

očkovaná, KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: okolo 25. 6. 2015 

Šmudlinka k nám přišla jako jedna ze tří 

ustrašených holčiček, které nebyly zvyklé se 

kamarádit s lidmi. Všechny se ale během 

prvního týdne ubezpečily, že jim nic nehrozí 

a plná mistička je pořád a tak se pomalu 

osmělily a chodily si pro pohlazení. 

Šmudla je ještě stále trochu nedůvěřivá a 

podrbání si užívá zatím jen, když je 

rozespalá, ale děláme pokroky a každý den 

je o kousek víc přátelská. Je největší 

z holčiček a je stejně čistotná jako ostatní a 

v jídle si nevybírá. Je zvyklá na byt, ale i 

v baráčku by se měla dobře a to nejlépe 

s jednou ze svých sester. 

27. 7. 2015 Koťátka nám odvezli hodní 

nálezci z Českých Budějovic, kterým byla 

hozena na zahradu přes plot. Při příjmu to 



byla vystrašená nepřátelská, ale jinak zdravá 

koťátka. 

 

23. 9. 2015 Kotrmínka se v depozitu příliš 

neohřála a dnes odjela do nového domova v 

Českých Budějovicích! Nově bude bydlet u 

moc milých lidí v bytě v Českých 

Budějovicích a společnost jí bude dělat 

domácí kocourek. 

Kotrmínka, evidenční číslo M 141/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: cca 7/2015 

Kotrmínka je moc krásná, milá a hravá 

kotěcí holčička. Její krásně heboučký 

kožíšek přímo vyzívá k pomazlení, které si 

tato malá princezna náležitě a hlasitě užívá. 

Kočička je zatím ze všeho nového trošku 

vyplašená, syčí na hračky i ostatní 

kamarády v depozitu, ale určitě je jen 

otázkou času, než se rozkouká a začne si vše 

nové plně užívat. Kotrmínka má velkou 

chuť k jídlu, mističku vždy naprosto 

vymyje.  

Záchůdek používá svědomitě. 

V budoucnosti by určitě ráda bydlela 

v nějakém domečku, nejlépe s možností 

občasných vycházek ven do terénu, ale ani 

v bytě jistě strádat nebude.  

23. 9. 2015 jsme převzali Kotrmínku od 

hodného nálezce, který ji zachránil z rušné 

silnice v Českých Budějovicích.  

Přímo před zrakem zachránce (téměř pod 

kola jeho vozu!) vypustila na silnici 

Kotrmínku paní, která ji ten den dostala od 

někoho z rodiny. Paní si ale kočičku nechat 

nechtěla a tak se rozhodla, že se jí tímto 

otřesným způsobem zbaví. 



  

20. 9. 2015 odjela do nového domova v Č. 

Budějovicích k milým kočkomilným lidem, 

u kterých bude rozmazlovaným a hýčkaným 

jedináčkem. Podle zpráv z nového domova 

si Zubejda velmi rychle zvykla, baští, 

spinká s paničkou v posteli, mazlí se a 

spokojeně vrní :) 

Zubejda, evidenční číslo M 139/15, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: cca 6/2015 

Zubejda je čarokrásná princezna, jak 

vzhledem, tak i povahou. Do našeho 

depozita přišla vyděšená, avšak již během 

několika dní se osmělila a přišla se 

pomazlit. Nyní je z ní přítulná mazlinka, 

vděčná za každé pohlazení. S bráškou 

Lotrandem jsou jedna packa, hrají si a 

vymýšlí lumpárny. Zubejda papá s velkou 

chutí, nejraději má konzervy nebo kapsičky, 

ale ani granulkami nepohrdne. Záchůdek 

používá skvěle, je čistotná. 

Zubejda bude na rozdíl od svého brášky 

Lotranda spokojená v bytě, kde bude moci 

trávit celé dny na gauči nebo páníčkovi na 

klíně. Z kočičího kamaráda by měla velkou 

radost. 

3. 8. 2015 jsme převzali Zubejdu s jejím 

bratříčkem Lotrandem od moc milé paní 

Květušky, která obě koťátka zachránila před 

utracením z velmi špatných podmínek. Při 

odebrání od původních majitelů byla 

koťátka zablešená a bříška měla plná červů. 



  

18. 9. 2015 jsme vydali Šmudlu z depozita 

do nového domova slečně Ječmenové. Bude 

bydlet v Čechově ulici se slečnou a jejím 

anglickým přítelem. Vypadá, že má ráda 

zvířata a že k nim má dobrý vztah, tak 

doufejme, že to Šmudlíkovi tentokrát 

vyjde:) 

Šmudla, evidenční číslo M 74/15, 

kastrovaný, očkovaný 

Narozen: cca 2012 

Hledáme pro Šmudlu milující paničku nebo 

páníčka. Je to kocourek zvyklý v bytě, je 

zvyklý na společnost malého dítěte i koček 

a psů, ale přednost dává domácnosti, kde je 

pánem zvířecí říše jen on sám. Strašně rád si 

povídá, a když se mu něco líbí nebo nelíbí, 

dokáže to dát dost jasně najevo a povídá a 

povídá :-) Když si někoho oblíbí, je mazlivý 

a nechá se drbat, dokud vás nerozbolí ruka. 

Taky je to svéhlavička, to znamená, že když 

náladu nemá, mazlit se nebude, ale přijde 

brzy sám. Neustále vyhledává společnost, 

motá se pod nohama a plete se do cesty, jen 

aby zaujal něčí pozornost a nechal se mazlit 

nebo si s ním někdo povídal. Zdravotně je 

na tom Šmudla výborně, má krásnou 

vypracovanou stavbu těla, hebkou zdravou 

srst a jasné oči. V jídle není vybíravý, rád 

papá čerstvé masíčko a granulky, občas 

klidně sní depozitním tetám kus svačiny 

nebo snídani a nezastaví se ani před ovocem 

a zeleninou:) 

16. 8. 2015 Bohužel se Šmudlík po měsíci 

vrátil. Sousedka nové paničky si stěžovala, 

že kocourek hodně mňouká a aby se nová 

majitelka vyhnula sousedským válkám, 

vrátila nám Šmudlu zpátky. Když je Šmudla 

s námi v depozitu mňouká jen když má hlad 

a žene se k misce:) 

1. 7. 2015 odfrčel Šmudlík do nového 

domova. 

22. 6. 2015 Šmudla původně pochází z 

útulku. Pak si ho osvojila mladá maminka s 

malou holčičkou, bohužel ze zdravotních 

důvodů a kvůli časté hospitalizaci majitelky 

byl Šmudla často sám. Proto se majitelka 

obrátila na nás, abychom Šmudlovi našli 

vhodný domov, kde bude mít společnost a 

lásku. 



  

20. 9. 2015 Héruška odjela se čtyřčlennou 

rodinkou do baráčku v Mazelově u 

Ševětína, kde bude opečovávanou domácí 

princeznou. Ať se ti krásně daří holčičko :-) 

Héra, evidenční číslo M 118/15, očkovaná, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: okolo 25. 6. 2 015 

Héra k nám přišla jako jedna ze tří 

ustrašených holčiček, které nebyly zvyklé se 

kamarádit s lidmi. 

Všechny se ale během prvního týdne 

ubezpečily, že jim nic nehrozí a plná 

mistička je pořád a tak se pomalu osmělily a 

chodily si pro pohlazení. 

Héra byla nejbojácnější, ale za to teď je to 

slečna žárlivá co si mňoukne, když se hladí 

jiná kočička, aby se na ní nezapomělo :). 

Ochotně baští konzervičky i granulky a 

hraje si se sestrami o sto šest. Nejraději 

spinká na škrabadle a užívá si drbání bříška. 

Je splehlivě čistotná a zvyklá na byt, ale i 

v baráčku by se měla dobře a to nejlépe 

s jednou ze svých sester, aby si měla s kým 

hrát.  

27. 7. 2015 Koťátka nám odvezli hodní 

nálezci z Českých Budějovic, kterým byla 

hozena na zahradu přes plot. Při příjmu to 

byla vystrašená nepřátelská, ale jinak zdravá 

koťátka. 

  

19. 9. 2015 Proužek a Black odběhli o pár 

ulic vedle k sympatické rodince v Českých 

Budějovicích. Budou mít skvělé zázemí a 

dva dětské kamarády na hraní:-) 

Black, evidenční číslo M 136/15, očkovaný, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: 8. 7. 2015 

Black se spolu se svými sourozenci narodil 

u nás v depozitu plaché kočičce Macey. Od 

narození byl největší a nejživější mezi 

sourozenci a zůstal takový dodnes. Jako 

první uměl lézt na židli, kousat své 

pečovatele do nohou a vymýšlel lumpárny 

spolu se svým bráškou. Je to malý čipera, 

jak vidí hračku, tak se s ní prohání po bytě. 

Strašně rád baští konzervičky, ale i 

granulkou nepohrdne. Je to čistotný fešák a 



největší radost mu dělá chování u tety na 

rameni, aby mohl žužlat vlasy :) 

8. 7. 2015 se narodil Black plaché kočičce, 

která se po odkojení a kastraci vrátila zpět 

do zahrádek v Českých Budějovicích, kde ji 

krmí místní lidé. 

  

19. 9. 2015 Proužek a Black odběhli o pár 

ulic vedle k sympatické rodince v Českých 

Budějovicích. Budou mít skvělé zázemí a 

dva dětské kamarády na hraní:-) 

  

Proužek, evidenční číslo M 137/15, 

očkovaný, KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: 8. 7. 2015 

Proužek se spolu se svými sourozenci 

narodil u nás v depozitu plaché kočičce 

Macey. Proužek je pan nesmělý ale umazlil 

by po chvíli každého do bezvědomí. Oproti 

bráškovi mu trošku déle trvalo, než se dostal 

do kondice, ale už to dohání se vším všudy. 

Když se připravuje bašta, je u toho první a 

hlasitě se dožaduje přídělu. Stejně jako 

bráška už prohání hračky a je spolehlivě 

čistotný. Po večerech, když zrovna neběhá 

v patách depozitnímu strejdovi, se tulí 

s bráškou v pelíšku nebo rejdí čumákem 

v mističkách. 

8. 7. 2015 se narodil Proužek plaché 

kočičce, která se po odkojení a kastraci 

vrátila zpět do zahrádek v Českých 

Budějovicích, kde ji krmí místní lidé. 

 

18. 9. 2015 si pro kočičky Bonnie a Safírka 

přijel moc milý manželský pár, se kterými 

naši malí sourozenci odjeli do nového 

domova do rodinného domečku v Českých 

Budějovicích. 

Safír, evidenční číslo M 116/15, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: konec června 2015 

Safírek je nádherný a moc šikovný kočičí 

klouček, neohrožený bráška Bonie. Je velmi 

živý a zvídavý, a nezalekne se ani psa :-) 

Rád si hraje s koulodráhou a chlupatým 

míčkem anebo se sestřičkou Bonie a jejich 

"kočičími pěstouny" z depozita :-) Na 



záchůdek svědomitě chodí a zbaští, co najde 

v mističce. Bylo by skvělé, kdyby šel do 

adopce spolu se svou sestřičkou, ale není to 

podmínka. Samozřejmostí je, že v prvních 

měsících života to bude hlavně domácí 

kocourek a případné vycházky do zahrady 

budou pod ostřížím dohledem nových 

pečovatelů :-) 

16. 7. 2015 jsme převzali dva sourozenečky, 

Bonie a Safíra, od moc hodné a 

duchapřítomné paní, která na poslední chvíli 

oba prcky vzala od sousedky, která šla 

nebohé sirotečky utopit :-( 

 

18. 9. 2015 si pro kočičky Bonnie a Safírka 

přijel moc milý manželský pár, se kterými 

naši malí sourozenci odjeli do nového 

domova do rodinného domečku v Českých 

Budějovicích. 

Bonie, evidenční číslo M 115/15, očkovaná, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: konec června 2015 

Bonie je moc šikovná a samostatná kočičí 

holčička, sestřička Safírka. Je neustále v 

patách svému bráškovi nebo jejich "kočičím 

pěstounům" z depozita :-) Nejraději lumpačí 

depozitní tetě v záclonách anebo prohání 

kuličku. Na záchůdek chodí svědomitě a 

zbaští cokoliv jí dáte do mističky. Bylo by 

skvělé, kdyby šla do adopce spolu se svým 

bráškou, ale není to podmínka. 

Samozřejmostí je, že v prvních měsících 

života to bude hlavně domácí kočenka a 

případné vycházky do zahrady budou pod 

ostřížím dohledem nových pečovatelů :-) 

16. 7. 2015 jsme převzali dva sourozenečky, 

Bonie a Safíra, od moc hodné a 

duchapřítomné paní, která na poslední chvíli 

oba prcky vzala od sousedky, která šla 

nebohé sirotečky utopit :-( 



  

14. 9. 2015 odjely společně Zlobilka i 

Plašilka do nového domova - do domečku v 

Nedabyli, k jedné úžasné rodince, která si je 

okamžitě zamilovala :-) 

Plašilka, evidenční číslo M 114/15, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: květen/červen 2015 

Plašilka se svou sestřičkou Zlobilkou jsou 

jako dvojčata a těžko je mezi sebou člověk 

rozezná :-) Jsou, jak se patří na koťátka, 

živé a velmi hravé :-) Plašilka je o něco 

zdrženlivější, než její sestřička, ale úspěšně 

se od ní učí lumpárnám :-) V jídle je 

nevybíravá a záchůdek používá svědomitě. 

Byla zvyklá žít venku, ale rychle si zvykla 

na život v bytě, bude tedy vhodná jak do 

bytu tak domečku se zahrádkou. 

24. 7. 2015 Byla přijata spolu se svou 

sestřičkou Zlobilkou z Malého Boru u 

Horažďovic. 

  

14. 9. 2015 odjely společně Zlobilka i 

Plašilka do nového domova - do domečku v 

Nedabyli, k jedné úžasné rodince, která si je 

okamžitě zamilovala :-) 

Zlobilka, evidenční číslo M 113/15, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: květen/červen 2015 

Zlobilka se svou sestřičkou Plašilkou jsou 

jako dvojčata a těžko je mezi sebou člověk 

rozezná :-) Jsou, jak se patří na koťátka, 

živé a velmi hravé...a vynalézavé ;-) 

Zlobilka se naučila skákat už do takové 

výšky a najít si vždy nějakou cestičku, aby 

se dostala tam, kam potřebuje :-) V jídle je 

nevybíravá a záchůdek používá svědomitě. 

Byla zvyklá žít venku, ale rychle si zvykla 

na život v bytě, bude tedy vhodná jak do 

bytu tak domečku se zahrádkou. 

24. 7. 2015 Byla přijata spolu se svou 

sestřičkou Plašilkou z Malého Boru u 

Horažďovic. 



  

13. 9. 2015 odjel do nového domova - k 

mladému páru do bytu v Č. Budějovicích, 

kde bude opečovávaným jedináčkem :-) 

Šmak, evidenční číslo M 38/15, kastrovaný 

Narozen: září 2014 

Šmak roste jako z vody a rychle si zvyká na 

lidskou přítomnost. Už ho neděsí každý 

zvuk nebo pohyb a také zjistil, že drbání za 

uchem a spaní v posteli je prostě nejlepší:-) 

Vzorně používá škrabadlo i záchod a sní 

všechno, co se mu dostane pod čumák 

(často i  z misky domácího kocoura, když 

není dostatečně rychlý). Zatím ale roste spíš 

do výšky.-) Je to zvědavý kocourek s 

přísným pohledem, který se odmění 

trpělivému pánovi mazlením a nekonečným 

následováním jeho kroků po bytě. Za kočičí 

kumpány bude jen rád. 

29. 3. 2015 byl přijat plachý kocourek od 

hodných lidí z Rapšachu, kteří se o něj 

dočasně starali. Při příjmu měl rýmu, 

zanícená očička a byl velmi podvyživený. 

  

10. 9. 2015 Frankie odjela k mladému páru 

v Českých Budějovicích. Bude bydlet v bytě 

jako jediná opečovávaná kočičí slečna a 

podle aktuálních zpráv už se zabydluje 

pěkně baští a mazlí se u svých 

sympatických dvounožců. Těm zároveň 

děkujeme za granulky a mňaminky pro naše 

zbylé svěčence a přejeme všem šťastné 

soužití :-) 

Frankie, evidenční číslo M 119/15, 

očkovaná, KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: okolo 25. 6. 2015 

Frankie k nám přišla jako jedna ze tří 

ustrašených holčiček, které nebyly zvyklé se 

kamarádit s lidmi. 

Všechny se ale během prvního týdne 

ubezpečily, že jim nic nehrozí a plná 

mistička je pořád a tak se pomalu osmělily a 

chodily si pro pohlazení. 

Frankie byla mazlící snad hned od druhého 

dne v depozitu. Zvykla si velice rychle na 

naše večerní posezení a s vrnkáním nám 

doteď už přichází naproti a to hned 

nastavuje bříško na pohlazení. Frankie měla 

od začátku trochu bublací dýchání, ale po 



antibiotikech se uzdravila a je z ní krásná, 

velmi netypicky zbarvená slečna. Stejně 

jako ostatní, je to čistotná holčička, co si 

nenechá ujít žádnou lumpárnu. 

27. 7. 2015 Koťátka nám odvezli hodní 

nálezci z Českých Budějovic, kterým byla 

hozena na zahradu přes plot. Při příjmu to 

byla vystrašená nepřátelská, ale jinak zdravá 

koťátka. 

  

10. 9. 2015 odcestovala do nového domova 

v Českých Budějovicích. Bude 

rozmazlovaným jedináčkem a o víkendech 

se může těšit na výlety do přírody. 

Mňoukalína, evidenční číslo M 70/15, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: konec dubna 2015 

Mňoukalína je zdravá a připravená na lásku 

v novém domově <3 Je z ní čiperná, 

neposedná kočičí slečna s dlouhýma 

nohama a velkýma ušima. Hodná je jen 

když se nadlábne a usne, aby vytrávila a 

nabrala síly. Pak se pustí do skopičin a 

lumpáren, které neberou konce. Nic a nikdo 

před ní neuteče. Brzy zjistila, že je lepší 

kousat do živého a když ji omrzela ségra 

Mžouralínka, ochutnává nohy a uši 

depozitního strejdy. Také se ujala funkce 

kontolora čistoty záchodků. Se všemi 

těžkými úkoly, které s tím souvisí. Takže 

vyčištění steliva trvá opravdu hóóódně 

dlouho :-) V novém domově by určitě chtěla 

parťáka, aby mohla dál vyvádět. 

26. 5. 2015 Mňoukalínu se třemi sourozenci 

a maminkou Madlou jsme přijali z Rožnova 

od lidí, ke kterým přišla porodit. Bohužel, 

všichni byli hodně nachlazení, nejslabší 

kotě i přes veškerou snahu zemřelo. Madla 

navíc dostala zánět mléčné žlázy, takže 

nemohla kojit a nezbývalo než krmit koťata 

instantním mlékem ze stříkačky, kašičkou z 

rozmixovaného masa z kapsiček a calopet 

pastou. Okamžitě byla všem nasazena 

antibiotika, která naštěstí hned zabrala a 

rýma a nachlazení ustupovaly. 

Mňoukalína měla zánět v pravém očku, 

antibiotika a pravidelná aplikace kapek a 

masti oko vyhojilo, že je bez následků. 



  

26. 8. 2015 odjela Borůvka do nového 

domova. Bude bydlet v bytě v Týně nad 

Vltavou a bude rozmazlovaným 

jedináčkem. Doma se prý okamžitě 

zabydlela a začala se chovat jako paní 

domácí ;)  

Borůvka, evidenční číslo M 84/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 6. 6. 2015 

Borůvka je malá buclatá chlupatá kulička, 

všechno ji zajímá. Na depozitní tetu 

neustále kulí ta svá nádherná modrá očiska. 

Zatím se jen batolí po místnosti, ale bude z 

ní pořádná dáma - jednou... až povyroste 

;)  Zatím papá od mámy Rozárky (též v 

nabídce). Na záchůdek chodí téměř vzorně, 

učí se :) 

20. 6. 2015 jsme do depozita přijali hubenou 

kočičku s pěti koťátky. Žili u Tesca v 

Českých Budějovicích, kam je lidé chodili 

krmit. Všichni byli masivně zablešení, 

začervení a koťátka měla silný zánět v 

očích. Bohužel do dalšího dne dvě z koťátek 

zemřela pravděpodobně na obrovský zánět 

dýchacích cest a očí. Ostatní (Borůvka, Nela 

a Žofré) se zatím těší pevnému zdraví. 

  

30. 8. 2015 odjela Smoky do nového 

domova - do Českých Budějovic k jedné 

úžasné paní, která za Smoky pravidelně 

jezdila a vozila jí dobroty. Paní pracuje z 

domova a tak bude mít Smoky paničku 

neustále po ruce :-D Doma na Smoky čekal 

ještě dva kočičí parťáci. 

Smoky, evidenční číslo M 27/15, kastrovaná 

Narozena: upřesníme  

Smoky je ta nejvíc milá a hodná kočičí 

dáma (budoucí maminka), kterou kdy 

depozitní teta poznala :-) Po příjezdu do 

depozita se jevila spíše zastrašeně, ale už po 

pár hodinách ukázala svou pravou tvář - je 

to neskutečný mazlík! Když teta přijde 

domů, tak ji vždy vítá mňoukáním, po 

kterém následují hodiny mazlení :-) Co se 

týče ostatních zvířátek, tak se s nimi snáší 

dobře, nijak zvlášť se o ně nezajímá. Na 

záchůdek chodí vzorně. V jídle má nejradši 

granulky a kapsičky. 



13. 4. 2015 večer Smoky porodila pět 

malinkých uzlíčků :-) 

19. 3. 2015 byla Smoky odchycena 

v zahrádkářské kolonii v Č. Budějovicích, 

kam chodí bezprizorní kočičky krmit 

obětavé paní. 

  

29. 8. 2015 odjela Bělinka s kámošem 

Sidem do nového domova do domku se 

zahradou. 

Bělinka, evidenční číslo M 127/15, 

kastrovaná 

Narozena: září 2014 

Bělinka je maličká, drobná kočička, sama 

skoro ještě kotě a už přivedla na svět další 

drobečky. Jak zjistila, že její děti se už o 

sebe postarají samy, přestala je kojit a 

odhání je, začala se věnovat sama sobě. Ani 

ostatní kočky nemusí, dovoluje si a vrčí i na 

velké kocoury v depozitu. Ale jak ji 

vezmete do náruče, začne vrnět a mazlí se. 

Pořád vyhlíží z okna, život v domku pro ni 

evidentně není. Nejšťastnější bude na 

venkově, na samotě, kde se bude moct 

toulat a u baráku bude mít zázemí s teplým 

teplíškem a miskou s nějakou dobrotou. I na 

to pomazlení určitě dojde :-) 

V jídle není vybíravá a s používáním 

záchodku nemá problém. 

3. 8. 2015 - jsme přijali Bělinku i se čtyřmi 

jejími ratolestmi od paní z Vimperka, které 

někdo vyčerpanou březí kočičku hodil na 

její pozemek. Kočička porodila a protože 

paní už má takových nalezenců doma 

vícero, stěhovala se celá rodinka do 

depozita. 

  

29. 8. 2015 odjel Sid s kámoškou Bělinkou 

do nového domova do domku se zahradou. 

Sid, evidenční číslo V 14/13, kastrovaný 

Narozen: červen 2013 

Sid je krásný, statný mourovatý kocour. 

Zatím je vyplašený ze změn, které se v 

poslední době v jeho životě udály. V 

depozitu má za spolubydlícího pána a 

vládce Gigimoura, se kterým už se trošku 

přátelí. Sice se tváří jako netykavka, nechal 

se pohladit asi třikrát, jinak veškerou 

činnost depozitního strejdy jako je úklid, 



čistění záchodků, plnění misek s jídlem, 

pozoruje z úkrytu, ale už byl načapán jak se 

vyvaluje s Gigim na křesle a v noci s 

parťákem pěkně řádí a dupou u toho, že je 

to slyšet po celém domě :-) 

Sida doporučujeme do klidné domácnosti 

bez dětí, nejlépe jako jedináčka nebo k 

psímu kamarádovi. S tím v předchozím 

domově neměl problém. Případní zájemci 

také musí počítat s tím, že Siďák jim hned 

neskočí do náruče a nebude hned kamarád, 

bude to chtít hodně trpělivosti než si získají 

jeho náklonnost a důvěru. Ale podle jeho 

minulé podnájemnice i depozitní tety je to 

nakonec obrovský mazlík. 

Siďánek dává přednost granulím a s 

používáním záchodku nemá problém. 

3. 7. 2015 - Sid, původním jménem 

Myšpulín, byl po roce a půl vrácen z adopce 

pro zdravotní problémy jeho nájemníka. 

7. 12. 2013 odjel do nového domova, kde 

bude bydlet v bytě s mladým párem a 

čtyřnohým psím kamarádem. 

1. 8. 2013 nám přivezla paní z jedné 

vesničky poblíž Prachatic čtyři kotěcí 

miláčky, které jim přivedla toulavá kočička, 

o níž se delší dobu i s manželem starali. 



  

16. 8. 2015 odjel do nového domova do 

Českého Krumlova, kde bude jako 

jedináček. Již máme zprávy, že je to 

pořádné zlobidlo :) 

Šklíba, evidenční číslo M 50/15, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: 13. 4. 2015 

Šklíbek je veliký miláček, moc rád se mazlí 

- jednoho by prostě umazlil až do vyčerpání 

;-) A už je z něj velký kluk! Zůstal v 

depozitu jako poslední koťátko od naší 

téměř legendární kočičí maminky Smoky, 

která rovněž stále čeká na ten svůj domov... 

Jako správný kočičí puberťák si moc rád 

hraje - prohání všechny možné hračky i 

svou maminku Smoky, a předvádí se na 

škrabadle :-) V jídle vybíravý není a 

používání záchůdku je pro něj 

samozřejmostí, nejspíš z něho roste malý 

gentleman. 

13. 4. 2015 Šklíba se narodil depozitní 

kočičce Smoky. 

  

14. 8. 2015 odjel Amigo spolu se Smítkem 

do Drahotěšic s moc laskavou a 

zvířátkomilnou paní. Kluci budou mít k 

dispozici celý veliký dům a půdu, kam se na 

zimu stahují myšky, takže se rozhodně 

nebudou nudit :-) Podle prvních uzpráv se 

mají kluci královsky a rychle si zvykají i na 

svého nového psího kamaráda. 

Amigo, evidenční číslo M 98/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: duben 2015 

Neřízená střela či Pekelník největší - to byly 

jedny z mnoha návrhů na jméno tohoto 

rozpustilého kočičího kluka :-D Amigo je 

velmi akční, nenechavé a neohrožené kotě, 

které každého nejprve šokuje, ale vzápětí 

vyhecuje ke hře. Roztomilý bílo-zrzounek, 

který si každou lumpárnu umí vyžehlit 

pronikavým pohledem svých jantarových 

očí a krááásným vrněním - je to mazlík 



první kategorie a to si pište, že každý malér 

mu ihned odpustíte, jen co se Vám stulí 

kolem krku a spustí motůrek ;-) 

Pokud zrovna nelumpačí, tak si sem tam 

něco zobne z mističky, vybíravý není. Na 

záchůdek také trefí spolehlivě, jen je pro 

jistotu musí mít zatím na každém rohu ;-) 

Amigo by se hodil do domácnosti ke 

zkušeným kočkařům, kde už jednoho 

podobného nezbedníka mají, protože by se 

jinak neuvěřitelně nudil a tak by zlobil. 

Bude to pravděpodobně dominantní 

kocourek, který si prostě bude umět říct, 

když se mu něco nebude líbit. Určitě by 

uvítal výběh na zahradě, zásadně však pod 

bedlivým dohledem svých lidských 

posluhovačů, alespoň do doby, než bude 

velký a vykastrovaný. 

10. 7. 2015 jsme přijali Amiga od 

nálezkyně, která si ho původně chtěla 

nechat, ale protože to byl chlapík nečistotný 

(a paní měla krátce před porodem a tak 

svých starostí dost), putoval k nám na 

"převýchovu" :-) 

  

14. 8. 2015 odjel Smítko spolu s Amigem 

do Drahotěšic s moc laskavou a 

zvířátkomilnou paní. Kluci budou mít k 

dispozici celý veliký dům a půdu, kam se na 

zimu stahují myšky, takže se rozhodně 

nebudou nudit :-) Podle prvních uzpráv se 

mají kluci královsky a rychle si zvykají i na 

svého nového psího kamaráda. 

Smítko, evidenční číslo M 67/15, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU! 

Narozen: duben 2015 

Smítko je krásný zdravý kočičí klouček s 

hustou srstí. Jako dospělý to bude jistě 

veliký statný kocour s parádním kožichem, 

který by mu mohl závidět lecjaký lední 

medvěd :-) Je velmi zvídavý a hravý a tak 

rád lumpačí se svou sestřičkou Bubetkou 

anebo zlobí maminku Mariannu. Když je 

dostatečně uběhaný, tak se schoulí k 

depozitní tetě a usne... Je čistotný a baští na 

jedničku s hvězdičkou - granulky, 

konzerované i vařené maso. 

26. 5. 2015 jsme přijali Smítka, jeho 

maminku Mariannu a sestřičku Bubetku od 



dvou moc hodných nálezkyň, které je 

vysvobodily z dutiny stromu v Benešově n. 

Černou, kde přežívali několik dlouhých 

týdnů v mokru a zimě. 

  

14. 8. 2015 Henessy se uzdravila tlapička a 

tak mohla odjet do domečku poblíž Tábora. 

Za parťáka má britského kocourka a už teď 

víme, že spolu velmi dobře vycházejí :). Má 

neomezený přístup ven a noví páníčci 

doufají, že sem tam uloví i nějakou tu 

myšku. Dále v rodině zastene funkci 

vrchního mazlíka ;) 

Henessy, evidenční číslo M 110/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 27. 4. 2015  

Nesi je mazlivá a vděčná kočička. Den před 

příjmem se jí stalo něco s tlapičkou, ale 

podle rentgenu se to spraví samo. V ničem jí 

to nevadí, běhá a skáče jak drak. Nejradši 

loví myšky na provázku a zkouší odolnost 

škrabadla :-) Je to mazlík, neustále přede, 

plete se kolem nohou a říká si o pohlazení. 

Depozitní tetě sama vleze na klín. Má ráda 

jakoukoliv dobrou baštu, granulky jen v 

nejnutnějším případě. Ze začátku jí trvalo, 

než přišla na to, k čemu jsou kočičí 

záchůdky, ale nyní chodí téměř spolehlivě 

na správné místo. Přáli bychom si pro ni 

domeček se zahrádkou. 

1. 8. 2015 byla odchycena v chatkové 

kolonii poblíž Nuzic u Týna nad Vltavou, 

kde ji lidé krmili s ostatními sourozenci. 

Porodila je zde kočička Mína (také v 

nabídce). 



  

9. 8. 2015 se usmálo štěstí na kočičkou 

Fáborku, a tak odjela do nového domova. 

Adoptovali si ji moc sympatičtí lidé z 

Tábora a v novém domově (domečku se 

zahradou) jí bude dělat společnost devítiletý 

kocourek. 

Fáborka, evidenční číslo M 103/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: druhá polovina června 2015 

Fáborka je malé, velice milé a hravé 

koťátko, které je přímo závislé na lidské 

společnosti. Je hodně zvědavá, ráda tak 

poznává vše nové. Když se jí něco nelíbí, 

umí to dát hlasitě najevo, jen tak něčeho se 

ale nezalekne. Miluje mazlení, po vzetí do 

ruky ihned spokojeně vrnká. Jako každé 

kotě si moc ráda hraje, nejraději má míček 

s rolničkou a plyšovou myšku.Fábí moc 

ráda baští, zatím upřednostňuje kvalitní 

kotěcí stravu, granulky statečně ignoruje. 

Záchůdek používá svědomitě, je ale trošku 

neohrabaná, takže do svého „díla“ občas 

šlápne a při odchodu z bedýnky pak 

orazítkuje i část podlahy. Svědomitě ale 

pracujeme na odstranění tohoto nešvaru a je 

tak jen otázkou času, kdy bude naprosto 

čistotná. 

V budoucnosti by určitě ráda bydlela 

v nějakém domečku, nejlépe s možností 

občasných vycházek ven do terénu, ale ani 

v bytě jistě strádat nebude. Kočičí kamarád 

přijde vhod, ale podmínkou také není.  

22. 7. 2015 jsme převzali Fáborku od 

hodných nálezců ze Suchého Vrbného. Fábí 

se přitoulala do místí trafiky a paní 

nálezkyně s celou svou rodinou se o ni 

svědomitě starali až do doby, kdy jsme ji 

mohli přijmout do depozita. 

 

7. 8. 2015 odjela Maceška s moc milou 

novou rodinou do domečku na Borku, kde 

bude mít svůj vlastní pokoj a bude 

rozmazlovaným jedináčkem. 

Maceška, evidenční číslo M 44/15, 

KASTROVANÁ  

Narozena: září 2014 

Mourovatá kočička Maceška je zatím ještě 

plachá, bojí se neznámých zvuků a lidí. 



Nechá se chovat a mazlit, po chvilce začne i 

vrnět, ale při sebemenším pocitu nebezpečí 

se utíká schovat do úkrytu. Věříme, že je to 

jen otázka času, než začne lidem důvěřovat 

a brzy z ní bude mazel. Od prvního 

okamžiku v depozitu vzorně používá kočičí 

záchod a je vděčná za každé papání. 

Hledáme pro ni domov v klidné domácnosti 

a majitele, kteří by měli dostatek trpělivosti 

na vymazlování. 

4. 4. 2015 Odrostlá koťata Maceška a 

Kerbík byla odchycena na hřbitově ve Zlivi 

poté, co nás oslovilo několik místních 

obyvatel s tím, že Městský úřad zakázal 

krmení koček (viz foto), a když žádali o 

odchyt a převezení do útulku, tak jim bylo 

sděleno, že město nic platit nebude, ať 

kočky zabijí. Maceška byla přijata do 

našeho depozita dne 4. 4. 2015 a Kerbík dne 

10. 4. 2015. 

 

7. 8. 2015 Puntík bude bydlet s mladou 

rodinou v domečku v Neznašově u Týna 

nad Vltavou, kde na něj již čeká kočičí 

kamarádka. 

Puntík, evidenční číslo M 107/15, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: květen 2015 

Přítulný, hravý, čistotný kocourek, který byl 

z počátku velmi plachý a většinu dne trávil 

schovaný pod kuchyňskou linkou se nyní již 

rozkoukal a je z něj správný kočičí parťák. 

Přijde si pro pomazlení a podrbání, ale 

chovat se zatím nechce. Jí vše, nejraději 

masíčko a kočičí mléko. Granule 

nepovažuje za jídlo, ale hračky, se kterými 

je báječná zábava. Pokud si zrovna nehraje, 

tak odpočívá na houpacím křesle nebo 

škrabadle. Je vhodný do bytu i domku, kde 

by přivítal kočičího kamaráda. 

25. 6. 2015 jsme přijali kocourka společně 

se svým bráškou a maminkou, odchycen byl 

na hřbitově ve Zlivi. 



  

8. 8. 2015 odjela Zrzinka do baráčku ve 

Zlaté Koruně k mladému páru s hluchým 

kocourkem. 

Zrzka, (pravé jméno), evidenční číslo M 

58/15, KASTROVANÁ 

Narozena: jaro 2014 

Zrzečka je roztomilá drobounká kočička, 

s malým handicapem v podobě 

atrofovaného pravého očička. Nějaký 

člověk si na ní asi vylil zlost… Původní 

majitelka nám popsala, v jak strašlivě 

zuboženém stavu jednou Zrzečka přišla 

domů… :-( Očičko je však již zhojené, nijak 

nehnisá, operace podle veterinářů není 

nutná, občasná péče a čištění je ale 

doporučená. 

Zrzečka se po příchodu do depozita moc 

bála, nebyla nijak agresivní, jen se choulila 

v koutku karanténní klece nebo v záchůdku 

a celá smutná se schovávala před celým 

světem. Přes noc ale vyjedla mističku a za 

tři dny se už při dotyku okamžitě rozvrněla 

a s chutí se pustila do masíčka :-) Granulek 

v mističce také trochu ubylo, ale protože 

byla ze začátku léčená na zánět v tlamičce 

(má rozsáhlý zubní kámen), tak jim snad 

přijde na chuť později. Na záchůdek chodí, 

jak už to čistotná kočička umí. 

Zrzka byla zvyklá chodit ven, určitě by tedy 

uvítala nový domov v domečku, 

s procházkami „pod dozorem“. Ale protože 

se z pochopitelných důvodů už více bojí 

cizích lidí, určitě by byla spokojená i pouze 

v bytě. Je zvyklá na pejsky a velkou kočičí 

společnost :-) 

14. 5. 2015 Zrzečku jsme převzali spolu 

s dalšími kočičkami od jejich majitelky 

z Netolic, která se bohužel musela 

přestěhovat do domova důchodců a vzdát se 

tak všech svých 10 kočiček a 2 pejsků :-( 



  

4. 8. 2015 Becky si odvezli noví páníčci! 

Nově bude řádit v bytě v Českých 

Budějovicích, kde na ni čeká zlenivělá 

domácí kočička. Majitelé doufají, že si 

spolu budou hrát a jejich domácí kočička 

přestane lenošit ;)  

Becky, evidenční číslo M 92/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: květen 2015 

Becky je takový všudybýlek. Jen co se 

vykulila z přepravky, tak si začala hrát, něco 

snědla a k večeru si našla oblíbené místečko 

na spaní a s vrněním spokojeně usnula. Je to 

nebojácné a zvídavé kotě, ničeho se 

nezalekne. Ráda se mazlí, hraje si, papá 

zatím převážně od mámy Anabelle (též v 

nabídce). Na záchůdek chodí spolehlivě. V 

novém domově by uvítala parťáka na 

lumpárny. 

8. 7. 2015 jsme převzali do depozitní péče 

maminku Anabelle a malou Becky od 

milých lidí ze Srnína. Anabell se na místo 

přiloudala a porodila čtyři krásná koťátka. 

Sourozenci nasli domov prostřednictvím 

nálezkyně a teď čeká na své "doma" i 

Becky. 

 

2. 8. 2015 odjela do nového domova 

Mínečka. Za společnici si ji vybrala milá 

paní v důchodu. Bydlet bude na Hosíně a 

celý domeček se zahradou bude jen její. Prý 

se od ní očekává, že bude dělat vyhřívací 

dečku v posteli ;) 

Mínka, evidenční číslo M 105/15, 

kastrovaná 

Narozena: podzim 2014 

Mínečka je mazlivá klidná kočička, s 

ostatními kočkami se snese na výbornou. Na 

svého člověka čeká trpělivě u dveří a pak ho 

chce jen mazlit a mazlit. Přede hlasitě už z 

dálky. V jídle je nevybíravá, slupne jak 

granulky, tak konzervu. Je naprosto 

čistotná.  

26. 4. 2015 byla odchycena v chatové 

kolonii poblíž Nuzic u Týna nad Vltavou, 

kde místní tvrdili, že byla na podzim 

vyhozena jako kotě. Lidé jí krmili, mysleli 

že je tuláček a proto jsme ji přijali. Ozval se 



nám majitel, ten se však Mínky a jejích tří 

koťátek zřekl. 

  

31. 7. 2015 odjela celá kočíčí rodinka. 

Maminka Rozárka a prcci Žofrá, Nela a 

Borůvka, která odjela také a na svou novou 

rodinku si počká ještě dva týdny u 

"pěstounů". Budou bydlet ve velkém bytě v 

Českých Budějovicích a k dispozici mají 

zasíťovaný balkón :)  Budou dělat 

společnost hodné paní a jejímu synovi, 

kterým kočičky odešly na stáří. 

Žofré, evidenční číslo M 85/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU, adopce možná po 

osamostatnění (polovina srpna) 

Narozen: 6. 6.2015 

Žofré je nebojácný kluk, už teď jako 

malinký morduje háčkované myšky. Zatím 

papá od mámy Rozárky (též v nabídce) a 

nutno říci že je vždy první u výčepu. Roste 

jak z vody, papat masíčko se mu nechce, má 

lepší ;) Na záchůdek chodí téměř vzorně, 

učí se :) 

20. 6. 2015 jsme do depozita přijali hubenou 

kočičku s pěti koťátky. Žili u Tesca v 

Českých Budějovicích, kam je lidé chodili 

krmit. Všichni byli masivně zablešení, 

začervení a koťátka měla silný zánět v 

očích. Bohužel do dalšího dne dvě z koťátek 

zemřela pravděpodobně na obrovský zánět 

dýchacích cest a očí. Ostatní (Borůvka, Nela 

a Žofré) se zatím těší pevnému zdraví. 



  

31. 7. 2015 odjela celá kočíčí rodinka. 

Maminka Rozárka a prcci Žofrá, Nela a 

Borůvka, která odjela také a na svou novou 

rodinku si počká ještě dva týdny u 

"pěstounů". Budou bydlet ve velkém bytě v 

Českých Budějovicích a k dispozici mají 

zasíťovaný balkón :)  Budou dělat 

společnost hodné paní a jejímu synovi, 

kterým kočičky odešly na stáří. Rozárka 

bude po dokojení koťátek ještě pod naším 

dohledem vykastrována. 

Rozárka, evidenční číslo M 73/15, adopce 

možná po odkojení koťátek a kastraci 

Narozena: 2013 

Rozárka je velký mazlík, důvěru v depozitu 

získala rychle. Je kamarádská, určitě by 

uvítala v novém domově zvířecí společnost. 

Momentálně má plné packy práce se svými 

4 dětičkami, které budou taktéž k adopci. 

Záchůdek používá na jedničku a v jídle je 

nevybíravá. 

20. 6. 2015 jsme do depozita přijali hubenou 

kočičku s pěti koťátky. Žili u Tesca v 

Českých Budějovicích, kam je lidé chodili 

krmit. Všichni jsou masivně zablešení, 

začervení a navíc mají koťátka silný zánět v 

očích. Bohužel do dalšího dne jedno z 

koťátek zemřelo pravděpodobně na 

obrovský zánět dýchacích cest a očí. Ostatní 

4 ( Borůvka, Nela, Žofré a Cipísek) se pilně 

uzdravují a budou přidáni do nabídky. 

  

31. 7. 2015 odjela celá kočíčí rodinka. 

Maminka Rozárka a prcci Žofrá, Nela a 

Borůvka, která odjela také a na svou novou 

rodinku si počká ještě dva týdny u 

"pěstounů". Budou bydlet ve velkém bytě v 

Českých Budějovicích a k dispozici mají 

zasíťovaný balkón :)  Budou dělat 

společnost hodné paní a jejímu synovi, 

kterým kočičky odešly na stáří. 

Nela, evidenční číslo M 86/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU, adopce možná po 

osamostatnění (polovina srpna) 

Narozena: 6. 6. 2015 

Nelinka je mírná šmudlinka, věčně spinká a 

nabírá síly. Capká po místnosti statečně, i 

když se jí nožky ještě třesou. Ale zdání 



klame, jen co zaleze do pelechu, už se 

pěkně pere se sourozenci Borůvkou a 

Žofrém. Na záchůdek chodí téměř vzorně, 

učí se :) 

20. 6. 2015 jsme do depozita přijali hubenou 

kočičku s pěti koťátky. Žili u Tesca v 

Českých Budějovicích, kam je lidé chodili 

krmit. Všichni byli masivně zablešení, 

začervení a koťátka měla silný zánět v 

očích. Bohužel do dalšího dne dvě z koťátek 

zemřela pravděpodobně na obrovský zánět 

dýchacích cest a očí. Ostatní (Borůvka, Nela 

a Žofré) se zatím těší pevnému zdraví. 

  

31. 7. 2015 odjela Granulka do nového 

domova se sympatickými majiteli, kteří na 

ní mají dostatek trpělivosti. Bude bydlet v 

domečku v Nemanicích a společnost jí bude 

dělat kočičí kamarádka. Granulka nebyla 

vykastrována kvůli nízké váze. Vše bylo 

však s novými majiteli projednáváno a sami 

ohlídáme, až bude čas, Granulka se 

vykastruje. Byla by škoda, aby u nás čekala 

několik měsíců na kastraci, když už si může 

užívat nový domov :-) 

Granulka, evidenční číslo M 39/15, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: září 2014 

Granulka je nádherná, mourovatá a zatím 

drobounká kočička, která má všechny 

pacičky a náprsenku bílou. Do depozita byla 

přijata ve značně podvyživeném stavu, 

krmena byla nejspíše pouze chlebem, a 

proto se dostatečně neosvalila. Granulka 

rychle získala k depozitní tetě důvěru a nyní 

je z ní obrovský mazlík, který si o pohlazení 

dokáže i mňauknout. Mazlení se pak oddává 

s velkou radostí a ráda dává depozitní tetě 

pusinky. Je vděčná za granulky i konzervy. 

Kočičí záchůdek používá vzorně od 

příchodu do depozita. Ráda si hraje s 

ostatníma kočičíma parťákama a s chrastící 

kuličkou. Stal se z ní takový malý lumpík, 

ale je vidět, že je ve společností lidí 

spokojená. Granulka i přes to, že k lidem 

získala důvěru, potřebuje majitele, který na 

ní bude mít trpělivost. Je možné, že si bude 

déle zvykat na nové prostředí. Velice jí v 

adaptaci pomáhá přítomnost jiné kočičky. 



Ihned se chce kamarádit. Granulka je 

vhodná do bytu, ale po získání důvěry k 

nové rodince by mohla i vyrazit do 

zahrádky. 

29. 3. 2015 byla Granulka vyzvednuta u 

hodných lidí v Rapšachu, kteří se o ní 

dočasně starali, a následně byla převezena 

do depozita. 

  

2. 8. 2015 se stal šťastným dnem pro 

Luďka, který odfrčel do domečku s moc 

milou paní až do Sadské u Českého Brodu, 

kde bude mít za parťáka thajského kocourka 

a hlavně dostatek času na rozkoukání se. 

Luděk, evidenční číslo M 78/15, 

kastrovaný, očkovaný 

Narozen: cca 7/2014 

Po měsíci v depozitu je z Luďka úplně JINÝ 

kocour! Zjistil, že večer, když je klid, je 

nejlepší skočit depozitní tetě na klín a mazlit 

a mazlit a teta se konečně dočkala 

"čumáčkových" pusinek :) Luděk si již 

zvykl na "cvrkot" v depozitu, takže psi jsou 

už jeho společníci, kterých není třeba se bát 

a dětí si nevšímá, ale nevadí mu. Velmi 

důkladně už také prozkoumal celý dům a 

celkově se přestal bát, i když 100% jistotu 

ještě nezískal, ale to vše spraví čas. V 

depozitu si našel kočičího parťáka, se 

kterým si rád zalumpačí, takže v novém 

domově by také uvítal kočičího společníka, 

který mu bude dodávat jistotu. 

Kocourek je jinak naprosto čistotný, baští 

kapsičky i granulky. Luděk by uvítal nový 

domov, ideálně s možností vyběhnout na 

zahrádku (samozřejmě až po důkladném 

zvyknutí v novém domově, jinak by určitě 

hned utekl), ale není to podmínkou i v bytě 

se chová vzorně, a nejlépe v klidné 

domácnosti, kde by dostal dostatek času k 

aklimatizaci, nový majitel se musí obrnit 

trpělivostí a pak se dočká nekonečného 

předení motůrku a čumáčkových pusinek... 

:) 

21. 6. 2015 jsme převzali dva asi roční 

kocourky (sourozence) od původních 

majitelů z Křenovic u Dubného. Kluky sem 

přivedla jejich maminka, která již bohužel 

uhynula, a původní majitelé si je nemohli již 

dále ponechat. Kocourci žili na zahradě v 



psím kotci. Luděk je velice krásný 

kocourek, bohužel, s velkými šrámy na duši. 

Od svého příjezdu do depozita se snažil 

dělat, jako by neexistoval, přes den ležel 

schovaný na okně, jen večer, když ztichnul 

dům, tak se Luděk osmělil a nechal se od 

depozitní tety pomazlit a nutno říct, že si to 

velmi užíval, ale vždy jen chvilku, než zase 

začal být ostražitý. Tento kocourek ve svém 

původním domově nezažil určitě nic 

dobrého a že ruka je nástroj určený 

výhradně k mazlení a hlazení, to zjišťuje 

teprve nyní, vždy se nejdříve přikrčí a čeká, 

co se stane... 

  

1. 8. 2015 Jako poslední ze sourozenců 

odjela do nového domova Madlenka. A to 

považte - až na samotu u lesa u Vyššího 

Brodu. Spousta zvířátek, louky, lesy, a 

hlavně sympatická rodina, která se na ni 

moc těšila. Až se Madlenka zabydlí, bude 

moci chodit na zahrádku a pomáhat kolem 

kytiček. Jinak se ale bude válet doma na 

gauči a užívat si tepla domova. 

Madlenka, evidenční číslo M 88/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 2. 5. 2015 

Madlenka je ze všech 4 sourozenců jako 

jediná podobná svým zbarvením své 

mamince. Její sourozenci už brzy poputují 

do nových rodin, takže pokud by někdo 

chtěl Madlenku i s maminkou, byl by to pro 

obě kočičky ten nejlepší vstup do nového 

života.  

Madlenka zatím tráví hodně času 

s ostatními sourozenci a vymýšlejí spoustu 

lumpáren. Je to velmi zvídavá a skotačivá 

mladá slečna, ze které vyroste nádherná 

polodlouhosrstá kočička. 

Je čistotná, v jídle nevybíravá. Zatím je 

drobnějšího vzrůstu, ale i to se může v 

budoucnosti ještě změnit. Je zvyklá na 

přítomnost dalších kočiček a morčat. 

Madlenka se dostala do depozita se svojí 

maminkou a ostatními 3-mi sourozenci od 

hodné paní, která ji našla na ulici a dočasně 

se o celou kočičí rodinku postarala. 

Nemohla si je však ponechat nastálo. 



  

25. 7. 2015, odjel do domečku v 

Hrdějovicích u Českých Budějovic. 

Jonáš, evidenční číslo M 93/15, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: cca duben 2015 

Jonáš je krásný kocourek s parádním 

kožíškem a s velkou chutí k jídlu a 

lumpárnám. Zatím si v novém prostředí 

zvyká, čas nejraději tráví spánkem, nebo 

honičkami se ségrou, na záchod chodí 

spolehlivě. 

25. 6. 2015 kocourek Jonáš byl odchycen na 

hřbitově ve Zlivi společně se svou 

maminkou Ixie a bráškou Puntíkem 

  

30. 7. 2015 převzal Herry funkci hlavního 

myšilovčího na koňské farmě :) 

Herry, evidenční číslo M 18/15, kastrovaný 

Narozen: srpen 2014 

Herry je kocourek se zajímavě zbarveným 

kožíškem. Po příchodu do depozita se 

nadlábnul a dobře ukryl. Jen zvědavě 

vykukoval, co se děje a co dělají ostatní 

kočky a kocouři. Po dvou měsících se 

osmělil a také se pustil do řádění, u jídla se 

nechá párkrát pohladit, pak raději zdrhne. Je 

vidět, že si na přítomnost člověka zvyká, ale 

pořád mu ještě zcela nevěří. 

Herry je zvyklý baštit úplně vše, kočičí 

záchod používá vzorně. 

28. 5. 2015 Herry je pořád plachý a tak 

trochu jako aprílové počasí. Jednu chvilku 

se nechá u jídla pohladit a hraje si. Nejradši 

má míček na provázku, který s velkým 

zaujetím loví. Pak se najednou sebere, 

schová se, nenechá na sebe sáhnout a syčí 

jako kobra. Podle stavby těla z něj bude 

krásný kocour a myšobijec. Doporučujeme 

ho do venkovního prostředí s teplým 

pelíškem, kde  bude šťastnější než v bytě. 

21. 12. 2014 byl Herry přijat se svojí 

maminkou Lady a dvěma sourozenci z obce 

Rataje. Majitelka prodala nemovitost a ač 

měla slíbeno, že kočičky mohou zůstat, tak 

v okamžiku, kdy se podepsala kupní 

smlouva bylo všechno jinak a noví majitelé 



trvali na odstranění koček, protože mají své 

dvě vlastní a jiné nechtějí. 

  

22. 7. 2015 odjel Kryštůfek Robin do 

nového domova ve Vodňanech. Vybrali si 

jej za svého společníka úžasně milí lidé, 

kteří cíleně hledali starší kočičku, nebo 

kočičku handicapovanou! 

Kryštůfek Robin, evidenční číslo M 55/15, 

kastrovaný 

Narozen: cca 2004 

Kryštůfkovi, ač to byl celý život kocour 

venkovní, změna naprosto nevadí, naopak je 

na něm vidět, jak je rád, že je v teplíčku a 

bezpečí, baštu mu servírují pod nos a ještě 

se může kdykoliv přitulit k člověku. Rád si 

zašmíruje z okna, to ano, ale pobyt venku 

jej již nijak neláká a otevřeným vchodovým 

dveřím se zdaleka vyhýbá. Nejraději spinká 

na škrabadle, nebo na gauči a občas si 

pohraje s okozlíkovanou myškou. Povahově 

je to naprosto úžasný závislák, který rád 

tráví čas s lidmi - nejlépe válením se po 

nich, či vedle nich. Miluje pozornost, rád se 

mazlí a tiskne k hrudi, otírá tvářičkami o 

obličej a občas žižlá prsty. K ostatním 

kočičkám není naprosto agresivní, jen se 

bojí, když na něj některá syčí - bojí se, že 

bude vypuzen z toho, co považuje za ráj. 

Sice má orvaná ouška a vypadá jako drsňák, 

ale opak je pravdou, Kryštůfek je kocourek 

submisivní, je to naopak on, kdo dostával 

nakládačku od ostatních koček - proto má 

orvaná ouška (jen si to zkuste, bránit se, 

když vám zbylo jen pár stoliček). Také 

občas reaguje na některé prudší pohyby 

leknutím, ale vzhledem k tomu, že byl celý 

život bit, tak to není až tak překvapivé (jeho 

předchozí majitel si s kočičkami opravdu 

žádné servítky nebral, zvířátka si pořídil, ale 

pak je trápil hlady a bitím). Když byla v 

depozitu Oktarínka (již je v novém 

domově), tak se o ní i otcovsky staral a 

umýval jí kožíšek. Hledáme pro něj domov 

v bytě u hodných lidí, po kterých se bude 

moci válet a kteří netrpí předsudky vůči 

starším kočičkám. 

V září 2014 se Kryštůfek objevil v 

prázdném domečku po zemřelém pánovi v 

Hvožďanech. Byl v příšerném stavu a 



doslova na pokraji sil, do půl těla obalený 

exkrementy, totálně dehydrovaný, zablešený 

takovým způsobem, že výška blešího trusu 

byla vysoká několik milimetrů. Kocourek 

byl ihned odvezen na veterinu, kde dostal 

prášek proti bleškám, byla mu napíchán 

hydratační roztok pod kůži a dostal velice 

silná antibiotika. Léčba trvala několik 

měsíců, zpočátku byl u paní, která jej našla, 

ta má však bohužel zdravotní problémy a 

tak byl Kryštůfek přijat na doléčení do 

našeho depozita. Vzhledem k jeho 

problémům s chronickým průjmem mu 

musela být nasazena drahá dieta od Royal 

Canin, aby se jeho trávící soustava 

vzpamatovala. Poté byl velice opatrně a 

granulku po granulce několik měsíců 

převáděn na "obyčejnější" Sanabellky. 

 

31. 7. 2015 odjela Raketka do domečku se 

zahradou a spoustou dalších zvířátek v 

Černém Dubu. 

Raketka, evidenční číslo M 109/15, 

kastrovaná 

Narozena: cca 2010 

Raketka je drobná a krásná kočička, která 

potřebuje čas, aby si na člověka zvykla. Je 

čistotná a dlabe všechno, co jí naservírujete. 

24. 7. 2015 jsme přijali z českobudějovické 

firmy plachou kočičku, která zde žila 

několik měsíců. Kočička byla v nebezpečí 

kvůli místním strojům a frekventované 

silnici. 

  

22. 7. 2015 odfrčel po velice dlouhé době 

do nového domova, kde bude pánem všech 

myšek :-D 

Piškvůrek, evidenční číslo M 4/14, 

kastrovaný, očkovaný 

Narozen: květen 2013 

Piškvorek je přibližně dvouletý kocourek. Je 

čistotný a v jídle si nevybírá. Čas od času ho 

potrápí pravé oko, ale to stačí 

jednou/dvakrát ošetřit očními kapkami. Ve 

skrytu duše je to velký mazel, má rád ostatní 

kočky a ještě radši s nimi dovádí. Jelikož si 

s lidmi jako koťátko nezažil nic hezkého, je 

jeho jediným problémem psychický blok, 

díky kterému si u něj lidé velmi dlouho 

získávají důvěru. Potřebuje trpělivé 

páníčky, kteří budou respektovat jeho 



samotářskou povahu a kteří zároveň ocení 

jeho případnou touhu po mazlení, protože to 

je pro kocourka motivace k dalšímu 

kontaktu. Dosud žil v bytě, ale postupem 

času jsme usoudili, že mu bude lépe venku, 

na statku nebo na chalupě jako myšilovce. 

Nevíme, jestli se jeho plachost časem zcela 

vytratí, nebo jestli již takový zůstane. 

Každopádně k sobě potřebuje minimálně 

jednu kočičí kamarádku, aby se rychleji 

přizpůsobil novému prostředí. 

1. 12. 2014 Chtěli bychom zdůraznit, že je 

třeba dát Piškvůrkovi opravdu čas, aby se 

otrkal a zvykl si. Nám trvalo něco přes 

měsíc, než se nechal pohladit. Dnes se také 

bojí (přesně jak píšete s tou jistotou a 

nesjitotou, když si není jistý, tak uteče), ale 

když jsem rychlejší a pohladím ho dřív než 

uteče, tak se mazlí. Válí se po zemi, 

nastavuje bříško a vrní. Pak kolikrát uslyší 

nějaký divný zvuk a lekne se (kolikrát mi 

přijde, že se lekne toho, jak moc si užívá 

mazlení, jako by udžoval sám sebe neustále 

na pozoru). Očičko začalo zase zlobit, ale 

dva dny jsem mu kapala a je to dobré. 

Nějaký muž  mu musel něco udělat. Tolilk 

se jich bojí. Na mě reaguje skoro bez 

problémů, nechá se pomazlit hlavně před 

krmením, ale od přítele utíká. 

6. 1. 2014 jsme odchytili Piškvůrka v 

českobudějovické firmě. Podle 

zaměstnanců, kteří se o něj starali, je 

mazlivý. V depozitu se zatím takto 

neprojevuje, je stále schovaný a syčí na tetu, 

jako na největšího nepřítele. Myslíme si ale, 

že to je stresem z odchytu, protože pokud se 

depozitní teta odváží ho podrbat, spokojeně 

položí hlavičku. Papká sušené i konzervu a i 

přes to, že dosud žil venku, umí si již dojít 

na kočičí záchůdek. 



  

20. 7. 2015 Bubetka odjela se svou novou 

rodinkou do jedné vesnice u Č. Budějovic, 

kde bude hýčkanou kočičí princeznou. 

Rodina za Bubetkou pravidelně jezdila a 

vozila jí samé dobroty. Doma na Bubetku 

čekala další kočičí dáma a také jeden koník 

:-D 

Bubetka, evidenční číslo M 68/15, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU! 

Narozena: duben 2015 

Bubetka je roztomilé klubíčko kotěcího 

chmýří - vypadá to, že z ní bude dlouhosrstá 

princezna :-) Je velmi šikovná - neohroženě 

trajdá po bytě, zkouší baštit z mističky a 

ukázkově již umí chodit na záchůdek. 

26. 5. 2015 jsme přijali Bubetku, její 

maminku Mariannu a brášku Smítka od 

dvou moc hodných nálezkyň, které je 

vysvobodily z dutiny stromu v Benešově n. 

Černou, kde přežívali několik dlouhých 

týdnů v mokru a zimě. Bubetka měla při 

příjmu zcela slepené pravé očičko, vypadalo 

to, jakoby ho snad neměla vůbec. Na 

veterině jsme však dostali mastičku a po 

poctivém mazání se očičko začalo 

rozlepovat a Bubetka tak opět vidí na obě 

očička a je z ní moc hezká holčička :-) 

  

20. 7. 2015 Siňor Pupkalini odjel až do 

Pardubic! Zamiloval si ho jeden milý pán, 

když malého mouráčka viděl v pořadu 

Chcete mě? :-) Pupkalini bude bydlet v 

domečku se zahrádkou a dvěma hodnými 

pesany. 

Siňor Pupkalini, evidenční číslo M 87/15, 

očkovaný, KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: květen 2015 

Siňor Pupkalini si své jméno vysloužil 

velice záhy po přijetí do depozita - ačkoliv 

jsou jeho adoptivní sourozenci Bubetka a 

Smítko minimálně o jeden týden starší, on 

jako první ponořil svůj čumáček do misky s 

masíčkem...a v podstatě ho za svůj pobyt v 

depozitu z misky ještě nevynořil... Ano, pan 

Pupkalini rád baští a je na "své mističky" 

velice háklivý :-D A tak baští a baští a 

krásně se mu klene jeho strakatý pupík, 



který pak rád vystavuje všem na obdiv. A 

má být na co pyšný, však posuďte sami! 

Nenechte se však zmást jeho roztomilým 

kukučem a originálním zbarvením! Toto je 

vlk převlečený za ovečku - čiré záškodnické 

zlo vložené do takového hodného hnízdečka 

Mariánnky a jejích ratolestí! S Pupkalinim 

nebude nikdy nuda, nouze o lumpárny avšak 

ani o uvrněné mazlení! <3 On je vše v 

jedném - v jedném krásném strakatém 

kožíšku, s velikým zřetelným "M" na 

čumáčku... Kdo by odolal - i když zlobí... ;-) 

Tento panáček bude jednou veliký frajer! 

S mističkou je kamarád - baští granulky i 

masíčko, v podstatě jakékoliv. Záchůdek 

používá bezchybně, jak se na italského 

gangstera sluší a patří ;-) 

2. 6. 2015 jsme přijali malinké osiřelé 

koťátko od majitelů ke kočičí mamince 

Mariánnce na "dokojení". Týdny ubýhaly, 

kocourek rostl a majitelé se nakonec 

rozhodli, že kocourka dají k adopci. 

  

19. 7. 2015 Pišpetka udělala s depozitní 

tetou úmluvu, že se jí nechce zvykat na 

novoty a tak zůstanou spolu :-) 

Pišpeta, evidenční číslo M 172/14, 

kastrovaná 

Narozena: červenec/srpen 2014 

Pišpetka má pravděpodobně vrozenou 

vývojovou vadu mozečku, což se vyznačuje 

ataxií: má tzv. husí krok (komicky 

našlapuje), někdy zavrávorá a když se 

rozparádí, tak lítá nekoordinovaně po bytě a 

naráží do věcí (a tak má věčně odřený 

čumáček). Také špatně odhaduje 

vzdálenosti, ale umí si vtisknout "mapu" a 

pak už se ve známém prostředí pohybuje 

jistě a dokonce, když má dobrý den, tak i 

skáče na velké vzdálenosti a do výšky. Spíš 

ale často ode všad padá - takže se jí musí 

celá domácnost přizpůsobit: je potřeba mít 

škrabadla různých výšek a to hlavně u oken, 

kde nejraději tráví svůj čas; pod škrabadly je 

nejlepší mít naskládané pelíšky, deky a 

krabice pro případ pádu. V novém prostředí 

bude hodně dezorientovaná, rozhodně nikdy 

nebude moct chodit ven, už by se nevrátila. 

Další z Pišpetčiných ne zrovna příjemných 

specifik je fakt, že občas čůrá mimo 



záchůdek - důvodem je pravděpodobně 

„depozitní tety prohřešek v podobě prázdné 

mističky“.... Pišpetka totiž miluje jídlo, 

mohla by baštit klidně celý den! Takže 

běda, jak je jednou vynecháno - pozdní 

návraty domů a vynechaná večeře se prostě 

trestají ;-) 

Od té doby, co je Pišpetka v depozitu, 

udělala obrovitánský pokrok! Bylo to při 

příjmu prostě jen apatické kotě, které špatně 

chodilo a vypadalo, že je hluché a slepé. 

Pišpetka zkraje nepoužívala záchůdek, 

neměla ráda lidský kontakt a vůbec o sebe 

nepečovala. Byla trochu jak šílená, dospělé 

kočky ji mezi sebe nepřijaly - takže jí v 

socializaci pomohl stejně starý kocourek - 

rozhodně tedy bude potřebovat parťáka 

stejného ražení, protože Pišputka je opravdu 

živel, kterého málokdo pochopí :-) Nyní je 

to obrovský mazel a závisláček na člověku a 

jeho hlazení, takže za depozitní tetou 

neustále všude chodí a dožaduje se hlazení a 

drbání mezi lopatkami - to Pišpetku uvádí 

do stavu nevýslovné euforie a blaženosti :-) 

Pišpetka je nádherná, má hedvábnou hustou 

srst, kulaté oranžové oči, veliké uši, stavba 

těla je robustní s krátkýma nožkama - trochu 

připomíná britskou kočku. Potřebuje 

někoho, pro koho jsou kočky opravdu 

srdcová záležitost, aby měl s tímto šaškem 

trpělivost a měl pochopení pro jeho maléry. 

Je to rozený optimista, ničeho ani nikoho se 

nebojí (pes, vysavač, fackující naštvaná 

kočičí spolubydlící - vše má „na párku“ ;-)) 

a tak nenechá jedno oko suché :-) 

5. 12. 2014 byla Pišpetka přijata do našeho 

depozita od hodných nálezců, kteří se o ni 

dočasně starali, než se nám uvolnilo místo. 

Pišpetka měla rozsáhlou infekci v uších 

vlivem svrabu, strašně začervená a v těle 

měla schovaný neurčitý zánět. Pišpetce byla 

okamžitě podávána antibiotika, která 

naštěstí začala okamžitě působit a v průběhu 

několika týdnů se Pišpetce jakoby začala 

projasňovat hlavinka. 



  

18. 7. 2015 Vildík konečně dočkal a odjel 

do nového domova! Nově bude bydlet s 

moc milými páníčky a dalšími čtyřmi 

kočičkami v domečku až v dalekém v 

Přerově. 

Vilda, evidenční číslo M 86/14, kastrovaný 

Narozen: polovina dubna 2014  

Mladý kocourek Vilda si za svůj krátký 

život prožil mnoho nepěkných věcí. I přes 

všechno špatné je ale stále velmi kontaktní a 

vyhledává společnost lidskou i zvířecí.  

Během půlročního pobytu v depozitu se 

hodně zklidnil – ostatní kočky již nebere 

jako soupeře, které je nutné okamžitě 

zlikvidovat.  

Aktuálně si ostatních obyvatel v depozitu 

spíše nevšímá, což ovšem neplatí 

v momentech, kdy se společně prohání 

s domácím kocourkem Diorkem. Kluci jsou 

přibližně stejně staří a společnost vrstevníka 

jim oběma moc vyhovuje. Člověku až 

zůstává rozum stát nad tím, co spolu ti dva 

dokážou vymyslet za lotroviny. :-) 

Dne 29. 1. 2015 prodělal Vildík dlouho 

plánovanou operaci poraněného očička. 

Během zákroku bylo Vildovi z poraněného 

očička odstraněno třetí (vnitřní) víčko a 

následně došlo k sešití dvou zbývajících 

(vnějších) víček k sobě. Dále byl Vilda 

rovnou i vykastrován, díky čemuž nebude 

muset v dohledné době znovu pod narkózu.  

Rekonvalescence po zákroku probíhala lépe, 

než jsme všichni doufali. Vildík skvěle 

dodržoval klidový režim a vděčně snášel i 

veškerou pooperační péči. Pár dní po 

operaci už dokonce provokoval ostatní 

obyvatele domácnosti k hraní. Depozitní 

teta mu ale zatrhla většinu oblíbeným 

lumpáren, takže se vždy po chvilce 

skotačení odebral na svůj oblíbený gauč, 

kde se stočil do klubíčka a znovu odpočíval. 

Hold zlobení pod dozorem není zlobení. :-) 

I přes úspěšně prodělanou operaci a skvělé 

zahojení rány zůstává Vildík stále v léčení – 

bohužel se mu vrátila chronická rýma, 

s kterou budeme dál bojovat.  

Vzhledem k výše uvedenému hledáme 

Vildovi milujícího majitele, který mu svou 

láskou a péčí vykompenzuje všechno 



špatné, co si prožil. V bytě nijak nestrádá, 

potřeba chodit ven se u něj neprojevila, ba 

naopak. V jídle je nenáročný, nejraději má 

konzervy a taky syrové nebo vařené 

masíčko, ale jinak zbaští všechno. Kočičí 

toaletku používá od začátku bez problémů. 

21. 8. 2014 byl Vilda donesen do 

českobudějovické veterinární ordinace, poté 

přijat do našeho depozita. 

  

18. 7. 2015 Po sourozencích Garfíkovi a 

Šmoulince si svůj batůžek na cestu zabalil i 

jejich bráška Kavík. Dva malí bratři 

lidského stvoření se ho už nemohli dočkat a 

každý den si s depozitní tetou dopisovali :-) 

Takže Kavíku, Tvůj nový příbytek ve 

Velešíně je jen a jen Tvůj... A prý můžeš 

spát v posteli :-)) 

Kavík, evidenční číslo M 91/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 2. 5. 2015 

Kavík je mladý kocourek, netradičního 

zbarvení, polodlouhosrstý. Část jeho 

kožíšku má barvu jako bílá káva, proto jsme 

mu dali toto jméno. 

Uzavírá kruh našich 4 depozitních mazlíčků 

– sourozenců. Dovádí s nimi a ukazuje, že 

do budoucna z něho vyroste určitě krásný a 

mazlivý kamarád.  

Stejně jako všichni 3 ostatní sourozenci 

chodí Kavík vzorně na záchůdek a baští vše, 

co dostane na mističku. 

Kavík se dostal do depozita se svojí 

maminkou a ostatními 3-mi sourozenci od 

hodné paní, která březí maminku našla na 

ulici a dočasně se o celou kočičí rodinku 

postarala. Nemohla si je však ponechat 

nastálo. 

  

16. 7. 2015 odjela Boschská Kiki do nového 

domova s mladým párem, do bytu v Č. 

Budějovicích. Tam už na ní čeká kočičí 

parťák :-) 

Boschská Kiki, evidenční číslo M 97/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: květen 2015 

Kiki je krásná malá mourovatá slečna s 

velice originálním zbarvením kožíšku. Je 



poslušná a velmi roztomilá :-) Po krátkém 

otrkání už zvídavě šmejdí po celém bytě a 

krásně si umí hrát i s ostatními kočkami. Je 

mazlivá a ráda spí v posteli spolu s 

depozitní tetou. Na záchůdek chodí bez 

problémů a co dostane do mističky, to 

pěkně zbaští :-) 

8. 7. 2015 jsme přijali malou Kiki z 

českobudějovické firmy Bosch, kde se již 

pár dní bezprizorně potulovala a dožadovala 

se azylu. 

  

16. 7. 2015 Madlenka odjela do známého 

prostředí v Rožnově s mladou rodinou. Na 

webu a FB poznali kočičku, která k nim 

chodila na baštu a teď se rozhodli ji u sebe 

ubytovat. Bude bydlet jen o ulici dál než 

porodila svá koťata a bude rozmazlovaným 

jedináčkem. 

Madla, evidenční číslo M 69/15, kastrovaná 

Narozen: 2013 

Madla je již zdráva, chutná ji naprosto vše a 

hned od začátku je čistotná. V současnosti 

její největší starostí je čelit nájezdům 

rozjívených koťat a jejich výchova. 

26. 5. 2015 Madlu se čtyřmi koťátky jsme 

přijali z Rožnova od lidí, ke kterým přišla 

porodit. Bohužel, všichni byli hodně 

nachlazení, nejslabší kotě i přes veškerou 

snahu zemřelo. Madla navíc dostala zánět 

mléčné žlázy, takže nemohla kojit a 

nezbývalo než krmit koťata instantním 

mlékem ze stříkačky, kašičkou z 

rozmixovaného masa z kapsiček a calopet 

pastou. Okamžitě byla všem nasazena 

antibiotika, která naštěstí hned zabrala a 

rýma a nachlazení ustupovaly. Madla i přes 

bolestivé bříško stále pečovala o své 

ratolesti, masírovala bříška a prťata čistila. 



  

15. 7. 2015 Kocourek odjel s velmi milou a 

zvířátkomilnou paničkou do svého nového 

domova - do domečku v Č. Budějovicích. 

Milá paní má ještě jednoho kocourka a tak 

oba kluky bude pomalinku seznamovat, a 

my jim držíme palce ;-) 

Ninja, evidenční číslo M 94/15, kastrovaný 

Narozen: cca. 2014 

Kocourek Ninja je nádherný černý panter, 

mladý kocouří kluk plný elánu a strááášně 

moc nevymazlený :-) Je ze spousty věcí 

ještě vyjukaný - s lidmi je sice velký 

kamarád, ale ostatních kočiček se bojí a 

výhružně na ně syčí. Stejně tak tuze nerad 

nastupuje do přepravky, nemluvě o eldorádu 

na veterině, když měl dostat včeličku... Co 

ho ovšem náramně baví je kozlík a šanta - 

tandem kočičích bylinek, které tomuto 

kocourkovi zajistí hodně srandy, a když k 

tomu nabídnete kocourkovi navíc 

koulodráhu, nemusíte vůbec zapínat televizi 

:-) 

Tento kocourek by si moc přál láskyplný 

domov u trpělivého člověka, v domečku ze 

zahrádkou (i když možná se projeví i jako 

pouze gaučový ;-)). Každopádně chce být 

hlavně se svým člověkem a to je oč tu jde ;-

) V jídle je nevybíravý a použití bedýnky s 

kočkolitem je pro něj samozřejmost. 

9. 7. 2015 jsme od laskavých nálezců přijali 

kocourka z Prachatic, kde se poslední dobou 

bezprizorně potuloval na rušné silnici a tak 

o něj měli lidé strach. Při příjmu byl ve 

skvělé formě - zdravý, odčervený, ale 

špinavý, zasvrabený, zablešený a sem tam si 

na něm hovělo klíště. Prostě kočičí dítě 

ulice. 



  

12. 7. 2015 Sourozenci Garfík a Šmoulinka 

si už zvykají na svůj nový domov. Podle 

prvních zpráv od nových adoptivních rodičů 

jsou to zlatíčka, která spinkají v posteli. 

Jelikož mají své pelíšky v podkrovním bytě, 

mají k dispozici spoustu střešních trámů, 

kde si mohou užívat lotroviny a šplhat až k 

nebesům... 

Garfík, evidenční číslo M 89/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 2. 5. 2015 

Garfík je zrzavo-bílý kocourek, nejsilnější 

ze 4 sourozenců. Je to velký jedlík a úžasný 

společník pro krásné chvíle všedních dnů. 

Garfík se dostal do depozita se svojí 

maminkou a ostatními 3-mi sourozenci od 

hodné paní, která ji našla na ulici a dočasně 

se o celou kočičí rodinku postarala. 

Nemohla si je však ponechat nastálo. 

  

12. 7. 2015 Sourozenci Garfík a Šmoulinka 

si už zvykají na svůj nový domov. Podle 

prvních zpráv od nových adoptivních rodičů 

jsou to zlatíčka, která spinkají v posteli. 

Jelikož mají své pelíšky v podkrovním bytě, 

mají k dispozici spoustu střešních trámů, 

kde si mohou užívat lotroviny a šplhat až k 

nebesům... 

Šmoulinka, evidenční číslo M 90/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 2. 5. 2015 

Šmoulinka je tříbarevná kočička, zvláštního 

zbarvení, polodlouhosrstá. 

Je velmi živá, a v depozitu se účastní všech 

her se svými sourozenci, ale i s domácími 

kočičáky. Ze všech 4 sourozenců je 

nejmazlivější. 

Jinak je čistotná, v jídle nevybíravá. 

Šmoulinka se dostala do depozita se svojí 

maminkou a ostatními 3-mi sourozenci od 

hodné paní, která březí maminku našla na 

ulici a dočasně se o celou kočičí rodinku 

postarala. Nemohla si je však ponechat 

nastálo. 



  

10. 7. 2015 odjel do nového domova. Nově 

bydlí u milé rodinky v Malšicích u Tábora a 

až se rozkouká, bude moci vyrážet na 

výpravy do terénu. 

Edgar, evidenční číslo M 77/15, 

KASTROVANÝ  

Narozen: cca 7/2014 

Edgárek je krásný, černobílý, statný 

kocourek. V depozitu se již trošku 

rozkoukal a tak opouští svou oblíbenou 

kukaň častěji a častěji.  

Každý hlasitější zvuk ho stále velmi děsí, 

ale když je klid, podniká výpravy po celém 

bytě a opatrně zkoumá vše nové.  

Postupem času získává důvěru i 

k dvounožcům, od depozitní tety se již 

nechá pomazlit, a když má zrovna náladu, 

tak i krátce pochovat.  

Ostatních lidí se zatím bojí, není ale vůči 

nim agresivní – k lidem si určitě cestu 

najde, jen to bude nějaký čas trvat. Jiných 

kočiček v domácnosti si nevšímá, je to 

takový vlk samotář. Edgárek je velký 

milovník jídla, pořád kouká, co by kde 

slupnul. Baští masíčko z konzerv, ale s chutí 

si dá i granulky. Kočičí toaletu Edý používá 

svědomitě už od prvního dne v depozitu.  

V budoucnosti by určitě rád bydlel 

v nějakém domečku, s možností občasných 

vycházek ven do terénu. Zájemci musí 

počítat s tím, že si bude v novém domově o 

něco déle zvykat, určitě to ale bude jednou 

skvělý společník. 

21. 6. 2015 jsme převzali dva asi roční 

kocourky (sourozence) od původních 

majitelů z Křenovic u Dubného. Kluky sem 

přivedla jejich maminka, která již bohužel 

uhynula, a původní majitelé si je nemohli již 

dále ponechat. Kocourci žili na zahradě 

v psím kotci. 



  

7. 7. 2015 odjela Žofinka do nového 

domova až k Sušici! Zamilovali si jí dvě 

sestry - naše depozitní tety :-) Žofinka se u 

nich bude mít jako v ráji - bude mít spoustu 

zvířecích kamarádů, možnost trajdat po 

venku (což jí v bytě chybělo), ale zároveň 

bude mít přístup i do peřin a to kdykoliv se 

jí zachce ;-) 

Žofie Nádherná, evidenční číslo M 25/15, 

KASTROVANÁ, OČKOVANÁ 

Narozena: 2013/2014 

Ne náhodou patřilo jméno Žofie k 

evropským šlechtičnám - tato kočenka je 

prostě jednou z nich ;-) Žofinka je krásná, 

černá kočička s bílou hvězdičkou na čele, 

bílými fousky, bílou bradou a náprsenkou a 

rovněž všechny čtyři packy jsou bílé. Je to 

neuvěřitelně mazlivá, "upovídaná" a milá 

kočička, také velice čistotná a způsobná 

dáma, prostě kočičí šlechtična ;-) 

Od jejího dubnového zhoršení zdravotního 

stavu Žofinka přestala baštit masíčko z 

konzerv a jí jen granulky nebo vařené či 

syrové kuřecí maso, které ovšem miluje 

nade vše! V novém domově by uvítala 

možnost courání po venku, avšak rozhodně 

přístup i domů do tepla a náruče páníčků :-) 

Nevadí jí společnost jiných kočiček, ačkoliv 

si na ně musí zezačátku pomalu zvyknout. 

22. 3. 2015 Žofinka přivedla na svět 

nádhernou černobílou čtveřici kočičích 

miminek: Otíka, Čendu, Elisku a Vincenta 

11. 3. 2015 byla přijata od majitelky, která 

se jí z důvodu alergie jejího malého dítěte 

vzdala. K majitelce přišla v prosinci 2014. 

Při příjmu byla v dobrém stavu, jen jí bylo 

odstraněno jedno klíště, jinak je bez 

vnějších parazitů. Náš veterinární lékař ji 

prohlédl a hned odčervil. Byla v zhruba 45. 

dni březosti. 

KOCOURKA SE NÁM NEPOVEDLO ANI 

VYFOTIT 

6. 7. 2015 odjel Chuck spolu se svým 

bráškou Colombem na statek do 

Ohrazeníčka, kde budou pomáhat panu 

statkáři zbavovat se nechtěných hlodavčích 

návštěvníků :-) 

Chuck, evidenční číslo M 82/15, 

KASTROVANÝ 

Narozen: cca září 2014 



Chucka je velice plachý kocourek, který se 

urputně vyhýbá kontaktu s člověkem. 

Doporučujeme ho jako lovce myšek! 

29. 3. 2015 byl odchycen v Rapšachu, kde 

živořil spolu s dalšími kočičkami v 

přitoulané kočičí kolonii na pozemku 

jednoho pána. Kocourek trpěl kočičí rýmou, 

měl ušní svrab a vnitřní parazity.  

  

6. 7. 2015 odjel Colombo spolu se svým 

bráškou Chuckem na statek do Ohrazeníčka, 

kde budou pomáhat panu statkáři zbavovat 

se nechtěných hlodavčích návštěvníků :-) 

Colombo, evidenční číslo M 56/15, 

KASTROVANÝ 

Narozen: cca. září 2014 

Kocourek Colombo (alias Kozlík :-)) je 

zatím ještě plachý, nikoliv však agresivní 

krásně zbarvený kocourek, s černými 

polštářky na packách. Z kontaktu s 

člověkem má ještě ze začátku strach, ale již 

se osměluje a po pár chvílích hlazení a 

drbání za oušky začne vrnět a pomalinku 

"roztávat":-) V depozitu je sice ještě po 

většinu dne zalezlý ve skrýši, ale když 

depozitní teta někde sedí a nevšímá si ho, 

tak vyleze třeba na okno, kde rád lehává, 

nebo k akváriu, kde pak dlouho pozoruje 

dění uvnitř. Jinak už s ostatními depozitními 

kočičkami řádí, jakoby se nechumelilo, to je 

ho najednou plný byt a sem tam i hupsne 

depozitní tetě do postele! :-) 

Za baštu je moc vděčný, zbaští úplně 

cokoliv. Zbožňuje třeba i kočičí křupavé 

polštářky nebo přímo z tuby líže 

maltózovou pastu. Sice neochotně ale nechá 

si čistit ouška i aplikovat odčervovadlo, je 

tedy podle všeho na velmi dobré cestě k 

úplnému vymazlení :-) 

Na levém očičku má jizvičku po vřídku, 

nijak ho však v lumpárnách neomezuje. V 

novém domově by jistě uvítal parťáka 

podobného ražení, čili odrostlého kočičího 

puberťáka. Ačkoliv žil venku, strach z 

cizích lidí ho možná nikdy nepustí a tak by 

byl vhodný pouze do bytu, alespoň 

zezačátku, aby se neztratil. 

29. 3. 2015 byl odchycen v Rapšachu, kde 

živořil spolu s dalšími kočičkami v 

přitoulané kočičí kolonii na pozemku 



jednoho pána. Kocourek trpěl kočičí rýmou, 

měl ušní svrab a vnitřní parazity. 

  

5. 7. 2015 Lara odjela s moc milými a 

zodpovědnými lidmi na statek do Prachatic 

:-) 

Lara, evidenční číslo M 49/15, očkovaná, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 13. 4. 2015 

Lara je malý ďáblík :-D Stále vymýšlí, 

komu by co provedla a co by snědla - je to 

velký jedlík... Když si s ní už nikdo nechce 

hrát, přijde na řadu koulodráha nebo rolička 

toaletního papíru :-D 

13. 4. 2015 Lara se narodila depozitní 

kočičce Smoky. 

  

27. 6. 2015 odjel do nového domova k 

mladé rodině. 

Salem, evidenční číslo M 53/15, 

KASTROVANÝ 

Narozen: cca červenec 2014 

Jakmile jsme uplakaného kocourka 

přivolali, okamžitě přiběhl a vyhledával 

kontakt. Nechal se vzít do náruče a odvézt 

do depozita jednoduše v náručí. V depozitu 

se ihned spřátelil jak s depozitním 

osazenstvem, tak s lidskými členy. Je moc 

přítulný a hravý, vynikající společník, 

strašlivý mazel. Je tak úžasný, že si ho obě 

depozitní tety okamžitě zamilovaly. 

28. 4. 2015 Salem se potuloval v ulici 

Kostelní V Českých Budějovicích a plakal. 

Na zavolání přiběhl a vyhledával lidskou 

pozornost. Nebyl nijak zvlášť hladový, ani 

žíznivý, tedy pravděpodobně se někomu 

ztratil ještě téhož dne nebo nanejvýš pár dní 

před. Po očištění a odstranění klíšťat byl 

odčervený a dostal pipetu proti parazitům. 

Jinak vypadá zdravý, srst i uši má čisté. 



 

28. 6. 2015 odjel Monty s milou rodinou do 

okolí Nových Hradů, kde na něj čekají dva 

kocouři, kteří ho provedou po jejich statku a 

naučí ho odbornému kočičímu správcování 

:-) 

Princ Monty, evidenční číslo M 63/15, 

OČKOVANÝ, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: 22. 4. 2015 

Monty je zvídavý, mazlivý a velice statečný 

kočičí klouček. Život mu sice naložil již od 

začátku hodně těžký úděl, ale Monty se s 

ním hrdinně popral a nyní ho čeká už jen 

báječné kočičí dětství a doufáme, že i 

úžasný nový domov :-) Rád baští masíčko a 

učí se na záchůdek. 

22. 4. 2015 Monty se narodil spolu se svými 

dvěma sourozenci kočičce Princezně, kterou 

našla jedna hodná paní v Písku. Princezna 

však byla už tou dobou velmi vážně 

nemocná (měla rakovinu). Měla málo síly i 

mlíčka a tak ti druzí prckové bohužel 

zemřeli velmi záhy po porodu. Po různých 

peripetiích s hledáním nových či dočasných 

domovů pro Princeznu s Montíkem, po 

různých vyšetřeních a cestováním až do 

našeho depozita v Budějovicích, jsme 

nakonec museli Montíka od maminky 

odstavit, protože už pro něj neměla mlíčko. 

Ujala se ho však úžasná kočička Smoky, 

která sama pečovala tou dobou o svých 5 

koťátek. Monty do téhle nové rodinky 

krásně zapadl a téměř okamžitě začal držet 

krok ve vývoji (a lumpárnách) se svými o 2 

týdny staršími novými sourozenci :-) 

  



  

24. 6. 2015 odjel Aminek do nového 

domova a to jen o pár bytovek vedle! :-) 

Bude hýčkaným princátkem v rodince s 

dětmi v Brlohu. 

Aminek, evidenční číslo M 47/15, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: 13. 4. 2015 

Aminek je moc šikovný kočičí klouček, 

který se asi měl narodit jako pes 8-) Vždy 

něco sebere depozitní tetě (ponožku, 

tričko...), tahá to po celém bytě a pak si to 

nechává od brášky Syslíka aportovat :-D 

Pěkně baští granulky i masíčko a vzorně 

chodí na záchůdek. 

13. 4. 2015 Aminek se narodil depozitní 

kočičce Smoky. 

 

14. 6. 2015 odjela Kančetka s milým 

mladým párem do bytu v Č. Budějovicích. 

Bude se mít jako paša, protože bude 

rozmazlovaný jedináček :-) 

Kančetka, evidenční číslo M 51/15, 

OČKOVANÁ, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: 13. 4. 2015 

Je to zatím malé ustrašené chlupaté 

klubíčko, kterému je nejlépe u své 

maminky. Sourozeneckých bojů se raději 

neúčastní, nemá na to ještě moc síly. 

13. 4. 2015 Kančetka se narodila depozitní 

kočičce Smoky. 



  

13. 6. 2015 odjela Chloé do bytu v Českých 

Budějovicích. Bude mít za kamarádku 2 

letou krásnou kočičku. 

Chloé, evidenční číslo M 60/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: duben 2015 

Klouí je, stejně jako ostatní sourozenci, 

pěkný ďáblík. Řádí spolu jak tornádo. Baší 

o sto šest, spí spolu v pelíšku... prostě 

klasická malinká tlupa koťátek. Budou 

socializovaní, jsou čistotní, moc rádi se 

mazlí. Na klíně spokojeně vrní. V novém 

domově by uvítala parťáka na hraní. 

17. 5. 2015 Nechtěná černá koťátka někdo 

vyhodil před naším depozitem v Brlohu. 

Zavřená v krabici. Odtrženi od mámy. 

Naštěstí už samostatná. 

  

13. 6. 2015 odjela Chelsea, ze které je od 

teď velká zahraniční dáma. Bude dělat 

okrasu až ve vesničce podlíž Linze. Odvezla 

si jí milá mladá rodinka.  

Chelsea, evidenční číslo M 61/15, 

OČKOVANÁ, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: duben 2015 

Chelsea je, stejně jako ostatní sourozenci, 

pěkný ďáblík. Řádí spolu jak tornádo. Baší 

o sto šest, spí spolu v pelíšku... prostě 

klasická malinká tlupa koťátek. Budou 

socializovaní, jsou čistotní, moc rádi se 

mazlí. Na klíně spokojeně vrní. V novém 

domově by uvítala parťáka na hraní. 

17. 5. 2015 Nechtěná černá koťátka někdo 

vyhodil před naším depozitem v Brlohu. 

Zavřená v krabici. Odtrženi od mámy. 

Naštěstí už samostatná. 



  

13. 6. 2015 odjel Chico, který bude dělat 

parťáka naší bývalé svěřenkyni Želvičce. 

Bude bydlet na statku v obci Tichá u 

Kaplice, kde zastane funkci vesnického 

kocourka ;)  

Chico, evidenční číslo M 62/15, 

OČKOVANÝ, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: duben 2015 

Chico je, stejně jako ostatní sourozenci, 

pěkný ďáblík. Řádí spolu jak tornádo. Baší 

o sto šest, spí spolu v pelíšku... prostě 

klasická malinká tlupa koťátek. Budou 

socializovaní, jsou čistotní, moc rádi se 

mazlí. Na klíně spokojeně vrní. V novém 

domově by uvítal parťáka na hraní. 

17. 5. 2015 Nechtěná černá koťátka někdo 

vyhodil před naším depozitem v Brlohu. 

Zavřená v krabici. Odtrženi od mámy. 

Naštěstí už samostatná. 

  

12. 6. 2015 si přišli pro Barušku milí lidé z 

Týna nad Vltavou. Bude mít celý domeček 

jen pro sebe :) Až se trochu otrká, bude 

moci chodit i na zahradu. 

Barunka, (pravé jméno), evidenční číslo M 

59/15, KASTROVANÁ 

Narozena: 2013 

Bára je velmi smrtící. Umazlila by každého 

k smrti. Po pár dnech v depozitu se z ní 

vyloupla nádherná, milá a mazlivá kočička. 

Má hodně za sebou, přišla o koťátka a je 

velmi hubená. Postupně přibírá. Stále baští 

jako menší traktor. Doufáme, že brzy 

přibere na požadovanou váhu, aby mohla 

podstoupit kastraci a pak bude už jen 

spokojeně vyhlížet nové páníčky. Vrní 

hodně nahlas, jako menší diesel. Velmi ráda 

se stulí na klíně, zavře oči a nastaví bříško k 

drbání. Na záchod chodí spolehlivě, je 

čistotná. 

14. 5. 2015 Barunka je jednou ze 

zachránených kočičinek z Netolic, které 

přišly o domov. Po přijetí to bylo hubené 

vystrašené pískle, co se hned schovalo do 

botníku a posléze do teploučkého škrabadla. 

Druhý den bylo nutné zahájit léčbu ATB, 

jelikož se kvůli vyhublosti nedočistila po 



porodu koťátek, tak jak měla. Léčba zabrala 

a nyní nám Barunka dělá už pouze radost. 

  

11. 6. 2015 Syslík se odstěhoval do bytu do 

Č. Budějovic k jedné milé slečně, u které 

bude hýčkaným jedináčkem :-) 

Syslík, evidenční číslo M 48/15, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: 13. 4. 2015 

Syslik se narodil jako první, takže je to 

vůdce celé kotěcí tlupy ;-) Musí byt všude 

tam, kam jde i depozitní teta, jeho poté 

následuje jeho zástupce Amiček, no a když 

se pánové náhodou nudí, tak jdou šikanovat 

nejmladšího Montíka ;-) Zbaští vše a na 

zachůdek chodí vzorně. 

13. 4. 2015 Syslík se narodil depozitní 

kočičce Smoky. 

  

9. 6. 2015 odjela Marry s Máťou do nového 

domova v Kvítkovicích. Společně budou 

čelit myší invazi na statku na samotě 

uprostřed luk, polí a rybníků. 

Marry, evidenční číslo M 19/15, 

KASTROVANÁ 

Narozena: srpen 2014 

Marry je nejplašší ze sourozenců. Po 

příchodu do depozita se schovala jak nejlíp 

mohla a podnikala pouze noční výpravy za 

potravou. Po dvou měsících se konečně 

osmělila, účastní se her a lumpáren s 

ostatními kočičáky v depozitu, ale je pořád 

ostražitá. Před člověkem se raději schová a 

sleduje ho z bezpečné vzdálenosti. Ale i tak 

je znát velký pokrok. 

Marry je zvyklá baštit vše, kočičí záchod je 

samozřejmost. 

28. 5. 2015 Mary je po kastraci připravena 

vykonávat funkci myšilovky nejlépe na 

venkově u domku, kde by mohla realizovat 

své lovecké výpravy. Bude vděčná za 

možnost teplého pelíšku a misku s dobrotou. 

21. 12. 2014 byla Marry přijata se svojí 

maminkou Lady a dvěma sourozenci z obce 

Rataje. Majitelka prodala nemovitost a ač 

měla slíbeno, že kočičky mohou zůstat, tak 

v okamžiku, kdy se podepsala kupní 

smlouva bylo všechno jinak a noví majitelé 



trvali na odstranění koček, protože mají své 

dvě vlastní a jiné nechtějí. 

  

9. 6. 2015 odjela Marry s Máťou do nového 

domova v Kvítkovicích. Společně budou 

čelit myší invazi na statku na samotě 

uprostřed luk, polí a rybníků. 

Máťa (pravé jméno), evidenční číslo M 

65/15, KASTROVANÁ 

Narozena: 2013 

Máťa je krásná drobná tříbarevná kočička. 

Žila celý svůj život venku a své paničce 

pomáhala s redukcí myšáků okolo domku. 

V této činnosti je velmi zdatná, ulovila 

několik hlodavců denně. Je velmi plachá, s 

ostatními kočkami v depozitu moc 

nekamarádí, raději se skrývá, ale na 

přítomnost dalších koček a psů byla zvyklá. 

Nejlíp je bude někde venku u domku, kde 

bude mít svůj pelíšek a taky něco na zub. 

Baští úplně vše a je hned od začátku 

čistotná, záchůdek pro ni není problém. 

14. 5. 2015 Máťu jsme převzali spolu s 

dalšími kočičkami od jejich majitelky z 

Netolic, která se bohužel musela 

přestěhovat do domova důchodců a vzdát se 

tak všech svých 10 kočiček a 2 pejsků :-( 

  

Rampík se už natolik zotavil, že dne 3. 6. 

2015 odjel do nového domova v Českých 

Budějovicích. Jeho spolubydlícími jsou 

Bára a Vojta (přátelé depozitní tety), kteří 

Rampíka pravidelně v depozitu navštěvovali 

a kocourek měl velmi brzy jasno, s kým 

chce bydlet.:-) 

Rampík, evidenční číslo M 42/15, 

KASTROVANÝ 

Narozen: cca září 2014 

V sobotu 25. 4. 2015 byl na cyklostezce v 

Bavorovicích nalezen malý, vyhublý, 

špinavý a zablešený kocourek s vážně 

poraněným ocáskem. Kocourek byl 

okamžitě převezen na veterinu, kde mu byl 

ocásek amputován. Rampík měl už vysokou 

horečku a ocásek uhníval. Dostal 

antibiotika, byl odblešen a nyní se zotavuje 

v našem depozitu. Je moc hodný, dobře 

baští a zatím to vypadá nadějně. Prosíme, 

držte mu palce! Děkujeme. 



  

7. 6. 2015 Poslední ze Žofinčiných koťátek, 

Otík, se přestěhoval do nového domova - a 

to o pouhý vchod vedle :-) Bydlet nyní bude 

u jedné moc hodné paní a jejích dvou 

kočičáků v bytě v Č. Budějovicích. 

Otík, evidenční číslo M 34/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: 22. 3. 2015 

Otík se sice narodil jako poslední, ale má se 

velmi čile k světu a je neukřičenější ze 

všech svých sourozenců - ne, že by pořád 

naříkal, ale vždy když do bedýnky 

nakoukne depozitní teta a promluví, tak 

jediný Otík začne kníkat a drát se k tetě :-) 

Je to prostě zvídavý a nebojácný kočičí 

klučík. Je velice podobný Čendovi, ale má 

navíc tmavou skvrnku na hlavičce. 

11. 3. 2015 jsme od majitelky přijali 

kočičku Žofinku, která nám 22. 3. porodila 

4 koťátka Vincenta, Otíka, Čendu a Elisu. 

  

6. 6. 2015 odjela Maňána se svou novou 

rodinou (vyzbrojenou velkou trpělivostí) do 

domečku ve Strážkovicích, kde bude 

rozmazlovaným jedináčkem. 

Maňána, evidenční číslo M 185/14, 

KASTROVANÁ, OČKOVANÁ 

Narozena: 2012 

Maňána je sympatická mourovatá kočička 

menšího vzrůstu. Po příchodu do depozita 

byla hodně vystrašená a delší dobu 

získávala k novému prostředí a depozitní 

tetě důvěru. Nyní její strach z velké části 

ustoupil. Nerada se chová v náruči, ale jinak 

má mazlení velice ráda. O mazlení si umí 

říct, pokud si jí nikdo nevšímá, mňoukne si 

a na zavolání se přiběhne pomazlit. Při 

mazlení úplně nadskakuje a užívá si 

lidského dotyku. Ráno depozitní tetu budí 

jemným šťoucháním do obličeje, aby jí 

trochu pomazlila a vstala do práce. 

Depozitní teta se domnívala, že na 

zahrádkách mohl do ní někdo i kopat, 

protože se měla na pozoru před nohama a už 

při malém pohybu byla v pozoru. Nyní se 

již nebojí. Je to klidná a čistotná kočička, 

kočičí záchůdek používá s naprostou 

samozřejmostí. Ráda si také chvíli 



zaskotačí, ke hře jí stačí třeba zmačkaný 

papír do kuličky, který honí po celém bytě a 

velice si oblíbila koulodráhu. Papá konzervy 

i granulky. Maňána je vhodná do 

klidnějšího prostředí a pro majitele, který na 

ní bude mít ze začátku trpělivost, může být 

v bytě i v domku se zahradou, také jí 

nebudou vadit další kočičí kamarádi. Větší 

přednost by dala dospělým kočičím 

kamarádům, protože proti útokům kočičích 

„puberťáků“ se neumí moc bránit a byla by 

tedy více zalezlá např. v kočičím domečku, 

který si moc oblíbila. 

11. 12. 2014 byla Maňána odchycena v 

zahrádkářské kolonii u Kauflandu v 

Českých Budějovicích. Byla nachlazená, ale 

jinak v celkem dobré kondici. Ihned byla 

vykastrována. 

  

2. 6. 2015 Bráškové Vincek s Čendou dnes 

odjeli do nového domova! Budou bydlet v 

domečku u Prahy s dalším kočičím 

kamarádem a jedním děsivě hodným 

retrívrem :-D 

Čenda, evidenční číslo M 36/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: 22. 3. 2015 

Čeněk je až na chybějící černou skvrnku na 

hlavičce velice podobný bráškovi Otíkovi, 

ale povahově je úplně jiný (alespoň 

prozatím) - proto jsou také "pracovně" oba 

kluci nazvaní Hot a Čehý ;-) Čenda totiž na 

návštěvu depozitní tety většinou reaguje 

odstrašujícím syčením :-) Jinak je to takový 

malý valibuk, mlíčko má evidentně moc rád 

a má ze všech sourozenců největší bříško ;-) 

11. 3. 2015 jsme od majitelky přijali 

kočičku Žofinku, která nám22. 3. porodila 4 

koťátka Vincenta, Otíka, Čendu a Elisu. 



  

2. 6. 2015 Bráškové Vincek s Čendou dnes 

odjeli do nového domova! Budou bydlet v 

domečku u Prahy s dalším kočičím 

kamarádem a jedním děsivě hodným 

retrívrem :-D 

Vincent, evidenční číslo M 35/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: 22. 3. 2015 

Vincent je nejtmavší z Žofinčiných koťátek, 

narodil se jako třetí v pořadí. Vincek se 

zatím nijak neprojevuje, ale on ani na žádné 

projevy nemá čas - je v podstatě neustále 

přisátý k mamince a dopřává si mlíčko :-D 

Bude to jednou určitě nádherný a statný 

kocourek ;-) 

11. 3. 2015 jsme od majitelky přijali 

kočičku Žofinku, která nám 22. 3. porodila 

4 koťátka Vincenta, Otíka, Čendu a Elisu. 

  

29. 5. 2015 Na vědomost se dává, že Jeho 

šedá eminence, Kardinál Richelieu, 

odcestoval do rezidence v Hradci 

Jinřichově, kde paničku jen a pouze pro 

sebe míti bude. 

Kardinál Richeliue, evidenční číslo M 

115/14, KASTROVANÝ 

Narozen: cca 2008 

Kardinál Richelieu prošel za svůj pobyt v 

depozitu dlouhým vývojem. Nejdříve se 

jevil jako mazlík, poté vyšlo najevo, že se 

bojí mužů (zřejmě byl bit). Díky pevné vůli 

a péči depozitního strejdy dnes Kardinál již 

nemá problém s mužskou částí populace a 

dokonce si zvykl i na chování v náručí. To 

má i celkem rád, zvláště, když je při tom 

hlazen na hlavičce a toto je doprovázeno 

ujišťováním, že je krásný kocourek - to se 

vždycky začne tvářit velice důležitě. Ráno 

chodí budit tetu do postele a na pozdrav 

"dobrá ráno" vychovaně odpovídá 

mňouknutím. Rád se otírá kolem nohou, což 

dělá velice jemně a důstojně a dává najevo, 

že už bylo na čase, aby se ta chrápající 

mrtvola konečně zvedla a bude se mu 

věnovat. Také se naučil vítat, když teta nebo 

strejda příjdou domů, dokonce odpovídá i 

na pozdrav a provádí vstupní kontrolu 

přinesených tašek. Vše co dělá, dělá s grácií 



a důstojností, proto člověka velice překvapí, 

když uslyší dupot a Kardinál najednou 

kolem prohopsá jako rozverné kotě. Ale 

běda, jak si všimne, že ho pozorujeme, 

okamžitě přechází zpět do módu 

"veledůležitý a veledůstojný" a odkráčí 

středem, přičemž dává pohledem najevo, že 

to, co jsme viděli, jsme v žádném případě 

vidět nemohli. Také rád zabíjí myšky a 

občas si dokonce pohraje i s koulodráhou. 

Jak teta vytáhne dráždilo, nebo myšku na 

provázku, to je z něj lovec a hračka nemá 

šanci. Rád lehává v různých krabicích a na 

vyvýšených místech, občas až tetu překvapí, 

kde všude jej najde spát. Je vidět, že jeho 

život musel být opravdu drsný, protože je 

schopný se stočit do klubíčka v rohu na 

parketách a tam několik hodin spinkat. Je 

třeba říct, že Kardinál v takových případech 

spinká velice tvrdě - vyloženě je na něm 

vidět, že si bezpečí během spánku 

vychutnává. Také musíme konstatovat, že si 

na život v bytě zvykl a po venku již netouží. 

Vyhovuje mu bezpečí a neustálý přístup k 

potravě, teploučko a přítomnost člověka. 

Občas si zašmíruje z okna, ale ne moc často, 

raději se někde rozloží a tváří se 

veledůležitě. I vzhledem k jeho drobným 

potížím s ledvinami je proto byt pro něj 

nejvhodnějším prostředím. Určitě by mu 

nevadilo, pokud by měl nějakou mladou a 

fešnou kamarádku (s depozitní Oktarínkou 

si občas zablbli a dokonce jí i opečávával, je 

tedy vhodný i ke koťátku), spíše je to i 

vhodnější, je vidět, že se pak cítí lépe. 

16. 3. 2015 Kardinálův krk se již krásně 

zahojil, pouze občas se na místě rány ještě 

objeví drobné stroupky - kůže stále ještě 

pracuje. Bohužel, jeho stav při nálezu 

nezůstat bez následků a tak nemá úplně v 

pořádku ledviny. Nejde o nic drastického, je 

buď třeba dodržovat urinární dietu, nebo 

jednou za čas udělat rozbor krve a upravit 

stravu podle hodnot. Kardinál se i hodně 

změnil povahově, v bytě si zvykl a 

venkovní svět nepostrádá. Oproti dřívějšku 

nemá problém s chováním v náručí a 

dokonce se chodí mazlit i na klín. Dokonce 

začal i prohánět myšky a koulodráhu. 



Zlepšila se mu srst a z původní štětky, co 

měl místo ocasu se stala úžasná a důstojná 

ozdoba jeho majestátu. 

19. 9. 2014 proběhla již třetí kontrola, rána 

je již viditelně menší než při příjmu a na 

zahojených místech se začíná dokonce 

objevovat srst. Nadále bude mazána 

mastičkou a jemně potírána roztokem 

Betadine, antibiotika již nejsou potřeba. 

Nyní je nutné se soustředit na to, aby Jeho 

šedá eminence přibrala.   

12. 9. 2014 při další kontrole paní doktorka 

konstatuje, že se Kardinálův stav celkově 

zlepšuje. Rána se viditelně zatahuje a 

Kardinál již nepůsobí na dotek jako 

papírový pytlík s kostmi. 

8. 9. 2014 proběhla první kontrola. 

Antibiotika zabírají, protože téměř zmizel 

"mrtvolný" puch i hnis z rány. Kardinál se 

chová jako vzorný pacient, rehydratační gel 

mu vysloveně chutná. 

6. 9. 2014 našla Kardinála Richeileu 

depozitní teta v Klášterní ulici v Bechyni. 

Zcela vysíleně ležel pod autem, na krku měl 

obrovskou ránu, která byla celá pokrytá 

hnisem a zapáchala i na velkou vzdálenost. 

Byl okamžitě převezen k paní doktorce, 

která konstatovala, že rána rozhodně není 

čerstvá, spíše bude staršího data. Proto byl 

kocourek i silně zablešený, podvyživený a 

velice dehydratovaný - tím, jak jeho tělíčko 

dlouhodobě bojovalo s infekcí, bylo velice 

vyčerpané a Kardinál si tak nemohl hledat 

ani potravu, ani zdroje vody. Je proto 

možné, že by mu mohl selhat některý z 

vnitřních orgánů. Protože kvůli svému stavu 

nemohl být Kardinál přispán, aby mu byla 

ošetřena rána, byla nasazena velice silná 

antibiotika a ránu bylo nutné postříkávat 

několikrát denně naředěnou desinfekcí 

Betadinou. Byl také nařízen klid na lůžku a 

dostatek jídla i pití, což Jeho šedá eminence 

poctivě dodržovala. 



  

29. 5. 2015 odjela Elisa do svého nového 

domova! Nyní bude bydlet v prostorném 

bytě v Č. Budějovicích u jedné moc 

sympatické kočkomilné rodinky, jako 

opečovávaný jedináček :-) 

Elisa, evidenční číslo M 37/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: 22. 3. 2015 

Lízinka je jedinou holčičkou z Žofinky 

koťátek - ale rozhodně to není žádná 

křehotinka! Už se umí před návštěvou 

pěkně naježit a zasyčet, a se svými brášky 

se pere, dokud všichni neusnou ;-) 

11. 3. 2015 jsme od majitelky přijali 

kočičku Žofinku, která nám 22. 3. porodila 

4 koťátka Vincenta, Otíka, Čendu a Elisu 

  

29. 5. 2015 Maya bude bydlet v bytě v 

Českých Budějovicích, kde bude dělat, jako 

opečovávaný jedináček, společnost moc 

milé paní a jejím třem dětem. 

Maya, evidenční číslo M 54/15, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: cca konec 10/2014 

Maya je malinká, krásná, velice mazlivá a 

na společnosti člověka téměř závislá mladá 

dáma. Během mazlení ochotně nastavuje 

celé svoje tělíčko a vrnká do vyčerpání. 

Miluje válení v posteli! 

Během krátké chvilky se v depozitu 

rozkoukala, ostatní obyvatele už nebere jako 

soupeře o plnou misku a postupně si zvyká 

ne jejich přítomnost. Mayuška má 

obrovskou chuť k jídlu, když má na výběr, 

upřednostňuje masíčko z konzerv. Granulky 

chroupe jen v časech „nouze“ – to když se 

depozitní teta opozdí s pravidelným 

chodem. V jídle se musí určitě trošku hlídat, 

nikdy neví, kdy má dost – cpe si bříško až 

k prasknutí, obvykle se pak „odvalí“ do 

nejbližšího škrabadla a tam spokojeně 

vyspává. Kočičí toaletku používá bez 

problémů od první chvíle.  

V depozitu bylo zjištěno, že má Maya 

drobnou vadu v tlamičce – jeden z horních 

špičáků vyrostl ve vodorovné pozici, spodní 

špičák na stejné straně se díky tomu vyklání 



lehce stranou a nadzvedává Maye horní ret. 

Díky tomu vypadá Maya pořád „lehce 

naštvaně“ :-) 

Vše jsme konzultovali s veterinářem -  jedná 

se pouze o „kosmetickou vadu“, během 

kastrace dojde ke zbroušení či vytrhnutí 

horního zoubku. 

V bytě se hodně zajímá o kytičky (pro 

pobavení vyhazuje zem z květináče, ale 

vykonává do něj potřebu!) a o herní prvky, 

kterých zde má dostatek - zbožňuje lezení 

po škrabadlech, nahání myšky, loví míček 

s rolničkou. Vzhledem k její extrémně 

mazlivé povaze a závislosti na člověku bude 

Maya určitě spokojená v bytě bez možnosti 

vycházek. 

7. 5. 2015 jsem Mayu přijali od hodného 

nálezce, který ji měl dočasně ve své 

péči.  Nalezena byla v Plzeňské ulici 

v Českých Budějovicích, případný majitel 

se zatím neozval, kočičku tedy nabízíme 

k adopci. 

  

28. 5. 2015 odešel kocourek zpět ke svým 

majitelům, kteří byli ze shledání nadšení! 

Jeho pravé jméno je Mony :-) 

Děda Tonda, evidenční číslo M 64/15, 

KASTROVANÝ 

Narozen: cca 2006 

Tonda je statný černý kocour, který byl 

odchycen s obojkem na krku. Řemínek měl 

nejspíš od mládí, protože byl kocourkovi 

hodně těsný a zůstala mu po něm na krku 

lysina. Od začátku chodí vzorně na záchod, 

sní vše, co dostane do misky, konzervy, 

kapsičky i paštiky. Zoubků vzhledem k 

svému stáří (8 až 10 let) moc nemá a proto 

nejspíš granule ignoruje. Toník je 

vykastrovaný, odčervený a byl zbaven 

klíšťat. Budou mu ještě vyšetřenou ouška, 

jestli není hluchý. Kocourek v bytě není 

šťastný, líbilo by se mu někde, kde by měl 

plnou misku a zároveň mohl odpočívat na 

sluníčku. 

21. 5. 2015 Kocour byl nalezen v 

českobudějovické ulici Netolická na sídliště 

Máj u popelnic, ale v okolí se podle svědků 

pohyboval již minimálně od začátku května. 



 

18. 5.2015 odjela Misty zpět do rodného 

Protivína, ale tentokrát  do nového domova. 

Bude bydlet se svými lidmi v domečku a 

časem bude mít k dispozici i zahrádku. 

Misty, evidenční číslo M 12/15, 

KASTROVANÁ 

Narozena: 2013 

Misty je krásná mourovatá kočička se 

zeleno-žlutýma očima. Je poměrně plachá, 

ale od druhého dne v depozitu se malinko 

otrkala a nastavuje hlavičku k mazlení. Na 

rozdíl od ostatních plašanek se zdá 

spokojená. Pokud se necítí bezpečně, raději 

se schová. Byla by skvělou společnicí v 

domečku se zahrádkou, kde by mohla lovit 

myšky. Pochází z početné kočičí „bandy“, 

tudíž s ostatními kočkami vychází dobře. 

Záchůdek používá na jedničku. Baští vše, 

není vybíravá. 

29. 1. 2015 byla odchycena v jedné 

protivínské firmě, kde jsme po celý leden 

odchytávali plaché a nechtěné kočičky. 

  

17. 5. 2015 Mr.Mascarpone bude mít k 

dispozici velký dům a bude milovaným 

jedináčkem.  Za služebnictvo bude mít 

milou mladou rodinu. Bydlet bude na Dobré 

Vodě u Českých Budějovic :) 

Mr. Mascarpone, evidenční číslo M 40/15, 

KASTROVANÝ 

Narozen: cca 2012 

Tento kocourek je snad ten nejhodnější tvor 

na světě! Mazání očí i odstraňování 

zplstnatělé srsti snáší statečně a ještě u toho 

vrní! Již je vidět chuť na hraní... jen ještě na 

to nemá dost sil. Jí s chutí, zatím jen 

konzervy. Snad nemůže uvěřit tomu, že teď 

má pořád plnou mističku... Je velmi 

čistotný, svá dílka zahrabává až moc pečlivě 

;-) 

12. 4. 2015 byl přijat do depozita "velký 

bílý chuchvalec chlupů". Několik měsíců 

přežíval u hlavní silnice v Dolním Dvořišti, 

kde čekal u popelnic, až mu někdo něco 

dá... Bývalá majitelka se prý odstěhovala a 

nebohého kocourka nechala napospas 

osudu. Kocourka místní lidé na místě 

nechtěli a tak se ho zželelo jedné hodné paní 

a poprosila nás o pomoc. Kocourek trpí 



zánětem očí, je hluchý a stav zadredované 

srsti se ani nedá popsat.... Nejvýstižnější by 

asi bylo jednolitá krusta :-( 

  

17. 5. 2015 Árés odjel do nového domova! 

Bude bydlet s fajn lidičkama ve Vodňanech, 

kde bude mít za kámše párek vlčáků (nejedí 

kočky ;) a dům se zahradou. Již se prý 

vyvaluje na gauči ;) 

Árés, evidenční číslo M 16/15, 

KASTROVANÝ, OČKOVANÝ 

Narozen: 2013 

Árés je prostorově výrazný obřík. Měl 

nelehký život, jakási sousedka ho několikrát 

přetáhla násadou od nářadí, prý proto, že jí 

lezl na záhonky. Pohyb mu ale nedělá 

problém, dle veterináře je naprosto zdráv. 

Pouze ve stáří by uvítal doplňky pro lepší 

pohyblivost typu Alavis. Má složitější 

povahu, je to velký mazel, ale jakmile se mu 

něco nelíbí, tak to dá jasně najevo. Chvíli 

mu trvá než si na svého "člověka" zvykne, 

pak se od něj nechce hnout. Byl by vhodný 

do domečku do klidného prostředí. Ostatní 

kočky mu nevadí, o některé se dokonce 

stará. V jídle není vybíravý a je čistotný. 

11. 2. 2015 byl přijat do depozita od paní z 

Třeboně, která se stěhovala do domova 

důchodců a nemohla si vzít kocourka s 

sebou. 

  

16. 5. 2015 v rámci umisťovací výstavy 

jarního Hobby si Siríka vyhlédla parádní 

rodinka s domkem ve Vodňanech. 

Siríček (pravé jméno), evidenční číslo M 

57/15, KASTROVANÝ, OČKOVANÝ 

Narozen: 24. 7. 2007 

Kocourek Sir je zvyklý žít pouze v bytě, je 

zvyklý na ostatní kočičky a psy menšího 

vzrůstu. Sir je ohromný mazel, využije 

každou chviličku k tomu, aby Vám sedl na 

klín, koukal Vám do očí a užíval si hlazení. 

Miluje veškerou pozornost, mazlení. 

Nepohrdne zajímavou hrou s alobalovou 

kuličkou :-) vzorně používá kočičí wc a 

kočičí škrabadlo. 

Siríček je vhodný pouze do bytu, zahradu 

by uvítal, ale pouze v přítomnosti nového 

páníčka. 

13. 5. 2015 Krásného, mohutného mourka 



jsem přijali od slečny, která se kocourka 

musela vzdát kvůli vážným zdravotním 

důvodů. 

 

7. 5. 2015 po 374 dnech strávených v 

depozitu odjela Zira do nového domova! 

Nově bude bydlet u velice sympatického 

mladého páru v bytě v Suchdole nad 

Lužnicí, kde bude rozmazlovaným 

jedináčkem. 

Zira, evidenční číslo M 27/14, 

KASTROVANÁ, OČKOVANÁ 

Narozena: jaro 2012 

Ziruška je pořád tak trošku plašánek, avšak 

plašánek vděčný za každý vlídný dotek. 

Pokud jí člověk hladí, tak se mazlí až do 

úplného vyčerpání a vrní jako bláznivá. 

Musí se ale přijít pomazlit sama – před 

člověkem v pohybu stále prchá do 

bezpečného úkrytu, prudké pohyby či 

neznámé zvuky jí děsí. Pokroky ale dělá 

veliké, když už za svým člověkem přijde, 

nechá se i chvilku pochovat. Za cokoliv 

dobrého k baště zapomíná občas i na svůj 

strach. Největší mazel se z ní stává v 

posteli, kterou prostě miluje. Tu chvíli 

našlapává polštář, tu zase „rovná 

prostěradlo“ válením sudů :-) Jen co si k ní 

někdo lehne, už je u něj – tře se člověku o 

ruce, olizuje mu prsty a občas ho do nich 

něžně kousne. Povaluje se na zádech, prostě 

se vyloženě předvádí. I tak je ale ostražitá, 

avšak určitě mnohem méně, než normálně.   

Co se týká jídla, Zira je tak trošku otesánek 

– kdyby mohla, baští pořád, ale výhradně 

pouze masíčko z konzerv, syrové či vařené. 

Granule ignoruje a hlasitě se domáhá 

„něčeho na úrovni“ :-) 

Záchůdek používá s naprostou 

samozřejmostí. Vzhledem k její plachosti 

doporučuji Ziru spíše do bytu bez možnosti 

volného pohybu venku. 

12. 8. 2014 Ziruščina koťátka už jsou v 

nových rodinách a mladá maminka zase 

objevila svou svobodu a hravou povahu. 

Přestože je v depozitu už čtvrt roku, teprve 

teď se konečně naplno projevila. Je stále 

hravá, dovádí s míčky, papírovými 

kapesníčky a vlastně s čímkoliv, co je 

zrovna „po ruce“. Stále vyhledává lidskou 



společnost a pohlazení. 

1. 5. 2014 nám porodila večerní nadílku čtyř 

sourozenců. 

28. 4. 2014 jsme přijali ze sběrného dvora v 

Českých Budějovicích vysoce březí 

kočičku. Tato kočička byla poslední ze 

všech, kteří ve sběrném dvoře přežili. 

Všechny ostatní kočičky prý postupem času 

skončily pod koly pracovních aut nebo byly 

zabity padajícími těžkými balíky... 

  

7. 5. 2015 Zásuvka odfrčela k milým lidem 

až do Jeseníků, kde zaplní místečko po 

zemřelé kočičce. Bude bydlet ve velkém 

domě s velikou zahradou a bude 

jedináčkem, což se jí bude určitě velmi líbit. 

Zásuvka, evidenční číslo M 43/15, 

KASTROVANÁ 

Narozena: cca 2011 

Zásuvka je velice milá a přítulná kočičí 

dáma, která si ráda občas "popovídá" se 

svým člověkem :-) . V jídle upřednostňuje 

granulky a svůj záchůdek používá vzorně od 

prvního okamžiku. Při příjmu byla kočička 

špinavá a měla velké množství klíšťat, to 

vše je již minulostí, klíšťata jsou pryč a 

kočička již absolvovala i koupel ve vaně. 

Zásuvka by uvítala nový domov nejlépe v 

bytě a bez dalších koček. Přítomnost 

ostatních koček ji rozčiluje, má strach, že jí 

sežerou jídlo v mističce. Přítomnost psů 

toleruje bez problémů, stejně jako malé děti. 

21. 4. 2015 jsme přijali kočičku, která se 

pohybovala kolem jedné firmy ve Veselí 

nad Lužnicí, kde ji krmili zaměstnanci, ale 

místo pro ni nebylo bezpečné, proto jsme ji 

přijali k nám. 



  

1. 5. 2015 Na 1. máje v podvečer si Amálku 

vyzvedli noví majitelé a všichni společně 

odjeli do Týna nad Vltavou. Zde už má 

Amálka připraveno vše pro spokojený 

kočičí život, a také bude moci trávit čas 

pozorováním rybiček ve velikém akváriu. 

Oba majitelé se na Amálku moc těšili a my 

se budeme těšit na zprávy, jak si Amálka 

vede :-))) 

Amálie, evidenční číslo M 30/15, 

KASTROVANÁ 

Narozena: jaro 2014 

Milá, mazlivá, a navíc moc krásná – tak to 

je slečna Amálka. Je jí zhruba 1 rok a je 

menšího vzrůstu. Amálka se do depozita 

dostala nemocná a podvyživená, ale vše 

pečlivě dohání a baští zkrátka neustále :-). 

Zatím jen kapsičky, o granulky nestojí. Ale 

to se může časem změnit, jelikož prodělala 

onemocnění, které jí možná díky bolavé 

tlamičce nedovolilo granulky chroupat. 

Na kočičí záchod se učí chodit a docela jí to 

jde, i když zatím se to občas nepovede. 

Amálku bychom rádi nabídli do klidné 

domácnosti, bez malých dětí a ostatních 

kočiček, ze kterých má respekt a moc se 

s nimi nekamarádí. Ale jinak bude pro 

nového páníčka krásným, milým a 

heboučkým potěšením. 

23. 3. 2015 byla v ulici Jana Čarka v 

Českých Budějovicích nalezena kočička. 

Byla zanedbaná, podvyživená a měla 

kalicivirozu. V současné době probíhá 

úspěšná léčba a její stav se rychle zlepšuje. 



  

30. 4. 2015 odjel do nového domova do 

Ševětína, kde bude dělat společnost ročnímu 

kocourkovi a milým manželům. 

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. V 

kočičím kolektivu je nekonfliktní i když v 

novém domově může být i jako kočičí 

jedináček. Je to mazlík do každé 

kočkomilné domácnosti:-). 

Dne 26. 4. 2015 byl kocourek vrácen. 

Apollon totiž projevuje velkou touhu chodit 

ven a to v jeho novém domově nebylo 

možné. Hledáme tedy pro něj nový domov, 

kde bude bezpečné okolí a bude moci 

zkoumat i venkovní svět. Není to však 

pouze venkovní kocourek, za své místečko 

u krbu a páníčka je velmi vděčný. 

Dne 5. 12. 2014 odjel do nového domova 

kocourek Apollon. Bude bydlet se 

sympatickou rodinkou v domečku v 

Kvítkovicích společně se dvěma pejsky. 

Dne 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. 

  

25. 4. 2015 odjela Bobinka s novou rodinou 

do bytu v Českých Budějovicích ke dvě 

kočičím parťákům, tak budeme doufat, že ji 

kočičky přijmou a Bobinka tak bude mít 

konečně nový a úžasný domov s velice 

sympatickými páníčky :-) 

Bobina, (pravé jméno) 

evidenční číslo M 138/14, kastrovaná, 

očkovaná 

Narozena: cca 2010 

Bobinka je handicapovaná kočička. 

Přibližně před 1,5 rokem utrpěla úraz – asi ji 

srazilo auto, nožička se jí dobře nehojila a 

proto veterinář doporučil částečnou 

amputaci levé přední nohy, nemá sice 



ladnou kočičí chůzi (připomíná spíše 

hopkajícího zajíce), ale je dost pohyblivá a 

troufne si i na plot. V důsledku úrazu je 

ostražitější, je to kočička mazlivá, ale když 

už si myslí, že jste ji drbali dost, neváhá 

použít drápky. Není tudíž příliš vhodná k 

malým dětem. Na ostatní kočičky je přísná. 

Ráda polehává na sluníčku, bylo by pro ní 

tudíž vhodné bydlení v domku se 

zahrádkou, na což byla doposud zvyklá, ale 

ven smí až poté, co si zvykne na své nové 

majitele. Papká granulky i konzervy, která jí 

chutnají více. Kočičí záchod používá na 

venkovní kočičku velmi vzorně. 

4. 10. 2014 Bobina k nám byla dovezena od 

původních majitelů, kteří přišli o domek a 

již není v jejich silách se o ní postarat. 

  

25. 4. 2015 Melichar se dočkal svého 

domova! Bude bydlet na Orlíku, prozatím v 

bytě s baklónem, ale asi za 3 roky bude mít 

k dispozici celý statek ;)  Moc milým 

lidičkám nahradí zemřelého kocourka, 

kterému jako by z oka vypadl :) 

Melichar, evidenční číslo M 17/15, 

kastrovaný, očkovaný 

Narozen: 2014 

Melichar je úžasný mazel a nejraději má 

drbání na bříšku. Za depozitní tetou chodí 

jako pejsek. Moc rád prohání cinkací míčky 

a drbe plyšové myšky. Byl by vhodný i k 

dětem, nechá si vše líbit a ještě si to užívá ;) 

Je zvyklý na ostatní kočičky, pouze je 

neškodně prohání. V jídle je nevybíravý a 

záchod používá na jedničku. Melichar trpí 

chronickým zánětem dásní, ale nijak ho to 

neomezuje. Je pouze nutná častější kontrola 

jestli se stav nehorší (pak případně nasadit 

antibiotika). Není to život omezující, nijak 

ho problém netrápí. Měl by přijít do 

společnosti očkovaných jedinců. 

11. 2. 2015 byl přijat do depozita od paní z 

Třeboně, která se stěhovala do domova 

důchodců a nemohla si vzít kocourka s 

sebou. 



  

23. 4. 2015 se po dlouhých 8 měsících v 

depozitu Knírka konečně dočkala. Bude 

bydlet v bytě v Českých Budějovicích s moc 

milou a hodnou paní, které před pár dny 

zemřel v 15 letech její kocourek Pepa. 

Věříme, že naše báječná Knírka pomůže 

paní vyrovnat se se ztrátou milovaného 

kocourka. 

Knírka, evidenční číslo M 118/14, 

KASTROVANÁ, OČKOVANÁ 

Narozena: cca 2007 

Knírka je milá a přítulná kočička, která je 

šťastná v bytě a hlavně v posteli :-) Je 

nenáročná, v bytě nic neničí a vzhledem ke 

svému věku hodně odpočívá. S ostatními 

kočkami vychází bez problémů, ale 

nejraději by měla svého člověka sama pro 

sebe. Kočička je vhodná spíše do klidné 

domácnosti, ideálně ke staršímu člověku, 

kterému se za jeho péči odvděčí milou 

společností. 

31. 8. 2014 byla nalezena originálně 

zbarvená kočička v ulici Mánesova v 

Českých Budějovicích. Kočička byla 

vyhublá s rozsáhlým zraněním na boku a 

rýmou. První dny v depozitu trávila u misky 

s jídlem a doháněla ztrátu váhy. Zranění se 

naštěstí dobře hojilo a po nasazení antibiotik 

se brzy zbavila i rýmy. Od prvního dne byla 

naprosto čistotná a mazlivá. 

  

15. 4. 2015 odešel Fazůlka do nového 

domova, kde bude mít kámošku Mínu, která 

byla také naší svěřenkyní, a pejska 

Deisinku. Nová panička mu bude říkat 

Bubu. 

Fazůlka, evidenční číslo M 32/15, 

KASTROVANÝ 

Narozen: srpen/září 2014 

Fazolka, ačkoliv byl venkovní, se okamžitě 

naučil chodit na záchod bez jediné 

chybičky. Z počátku byl zalezlý a vyhýbal 

se ostatním zvířátkům. Nyní už mu kočičky 

nevadí, ale pejskům se snaží jít z cesty :-) I 

když to ze začátku vypadalo, že bude velmi 

plachý, po dvou dnech si přišel pro 

pomazlení. Má velmi rád lidský kontakt. 

Mazlí se a spí s depozitní tetou v posteli. V 

jídle není vybíravý, zbaští, co dostane :-) Je 



velmi rozvážný a klidný, určitě někomu 

udělá velikou radost. 

3. 4. 2015 jsme přijali z černou kočičku z 

okolí Českých Budějovic od pána, který se 

na chalupě stará o více nalezenců. 

  

13. 4. 2015 odjel Flíček do nového domova! 

Bydlet bude v krásné krajině 

Novohradských hor, kde bude dělat 

společnost kočičím kráskám a užívat si 

svobody i mazlení. 

Flíček, evidenční číslo M 31/15, 

KASTROVANÝ 

Narozen: cca 2012 

Hodný, trpělivý, mazlivý kocourek Flíček. 

Přesto, že Flíček prozatím neprožil nic 

dobrého, nad lidmi ani zvířaty nezanevřel. 

Flíček nemá levé očičko. Zřejmě o očičko 

přišel při potyčce s ostatními kocoury, ale 

spíš si myslíme, že si očičko poranil o plot 

nebo ostrý předmět. Flíčkovo očičko je 

zaléčené a nemělo by dojít ke komplikacím. 

S ostatními kočky vychází bezproblémově, 

nevadí mu ani přítomnost menšího pejska. 

Flíček potřebuje nabrat na váze, zesílit a 

naučit se žít pouze s jedním očičkem. V 

novém domově by měl mít Flíček stálý 

přístup do domu. Na zahradě bude 

spokojený, ale z důvodu jeho handicapu je 

vhodný spíše do bytu, domu, s možností 

chodit ven. Kočičí wc používá 

bezproblémově. V jídle není vybíravý. 

1. 4. 2015 jsme přijali zraněného kocourka z 

obce Libníč, kde se o něj starala hodná paní. 

  

11. 4. 2015 Trasa Zátoň - Č. Budějovice - 

Tábor, tuto cestu během tří týdnů 

absolvovala Uzenka, aby dnes na trvalo 

zakotvila u nové paničky v bytě v Táboře. 

Takže tímto hlásíme, že Uzenáč je vydaný :-

) 

Uzenka, evidenční číslo M 28/15, 

KASTROVANÁ 

Narozena: cca 2013 

Uzenka je krásná pohodová bytová kočičí 

dáma. Od prvního okamžiku je naprosto 

čistotná, v jídle si nevybírá, baští konzervy i 

granulky, je mazlivá a přítulná a skoro 

nemňouká :-), prostě ideální kočka :-D . V 

depozitu si zvykla na přítomnost dvou psů a 



malých dětí, s obojím nemá žádný problém. 

Po prožitém traumatu v komíně, kam 

zapadla a strávila zde zřejmě několik dní, si 

užívá tepla a nejraději odpočívá na akváriu 

nebo trochu "překáží" před monitorem 

počítače. Vzhledem ke své dlouhé srsti by 

Uzenka uvítala nový domov nejlépe v bytě. 

Její srst ještě není úplně dokonalá, ale už 

jsou vidět malé pokroky. Depozitní teta 

Uzence trochu vystříhala zplstnatělou srst a 

po zotavení po kastraci ještě čeká Uzenku 

koupel, aby její bílé chloupky byly opravdu 

bílé a ne šedé, jako nyní. 

21. 3. 2015 jsme přijali kočičku, která byla 

několik dní zaklíněná v komíně chalupy v 

Zátoň u Lenory. Majitelé chalupy, kteří tam 

náhodou přijeli, slyšeli zoufalé mňoukání, 

ale kočičku nemohli najít, až se nakonec 

ukázalo, že vězí v komíně a je doslova černá 

jako bota. Nálezci předpokládali, že Uzenka 

má jistě majitele a tak se ještě poptávali v 

okolí, zda kočička někomu neschází, ale bez 

úspěchu, proto jsme Uzenku přijali k nám. 

Po týdnu se nakonec původní majitelé 

přihlásili s tím, že Uzenka je jejich kočička 

Káča. Káča/Uzenka byla ryze venkovní 

kočkou myšilovkou se spaním na seně a 

podle toho její srst vypadala. Po několika 

poradách se původní majitelé rozhodli 

Uzenku/Káču přenechat naší organizaci, 

která se postará o nalezení toho nejlepšího 

nového domova pro ni. 

  

10. 4. 2015 odjela Colettka do nového 

domova do bytu v Č. Budějovicích. 

Vyhlídla si jí rodinka s dvěma dcerkami, 

které si jí vymazlí a Colettka tak bude mít 

výhody plynoucí ze života opečovávaného 

jedináčka :-)  

Colette, evidenční číslo M 8/15, 

KASTROVANÁ, OČKOVANÁ 

Narozena: jaro 2014 

Colettka je krásná mourovatá mladá kočičí 

dáma se zelenýma očima. V depozitu se 

úspěšně rozkoukává, většinu dne již netráví 

v pelíšku pod postelí, ale na okenním 

odpočívadle. Už si hezky zvykla na hlazení 

a drbání a když se k ní člověk pomalu 

přibližuje, tak už neuteče, ale nastaví 

hlavičku :-) Když se ale potká s depozitní 



tetou někde jinde v bytě, než na jejích 

"bezpečných místech", tak se stále bojí a 

raději se schová zpátky pod postel - kde se 

ale už opět nechá mazlit :-) Ráda si hraje, 

využívá všechny možné hračky, které v 

depozitu má, ale nepotřebuje k tomu ostatní 

kočičky - možná by jí bylo fajn i jako 

jedináčkovi, s kočičkama ale vychází 

naprosto bez problémů. S pomocí trpělivé 

péče bude jistě dělat čím dál větší pokroky. 

Je neuvěřitelně čistotná. Z jídla má nejraději 

granule, ale sem tam si zobne i 

konzervovaného masa - hitem je tuňák od 

Cosmy :-) 

21. 1. 2015 byla odchycena v jedné 

protivínské firmě, kde jsme po celý leden 

odchytávaly plaché a nechtěné kočičky. 

 

10. 4. 2015 odjel kocourek, kterého si paní 

rovnou u nás pojmenovala, se staršími lidmi 

do domku se zahrádkou v Českých 

Budějovicích. Nahradí tak zemřelého 

kocourka Aďase, kterého si původně 

adoptovali od nás. 

Kryštof, evidenční číslo M 33/15, 

KASTROVANÝ 

Narozen: 2010 

Nádherný kocourek má velice originální 

zbarvení. Zatím je trochu ustrašený, ale je 

vidět, že to bude mazlík tak, jak nám řekli 

nálezci. Zvyklý na další kočky, vhodný do 

bytu i do domku se zahrádkou. 

9. 4. 2015 jsme přijali dalšího přitoulaného 

obyvatele statku v Drahotěšicích, od paní, 

ke které se stahují kočičky z širokého okolí. 

 

7. 4. 2015 odjel s milou rodinkou do 

Popelína do bytu, kde nahradí zemřelou 

kočičku. 

Pidižvík, evidenční číslo M 29/15, 

kastrovaný 

Narozen: 2011 

Pidižvík je drobný zrzavý kocourek, který 

potřebuje vykrmit a bude z něj fešák. Z 

počátku se ostýchá a dělá, jako by nebyl, ale 

po pár dnech se začne mazlit. Je zvědavý, 

čistotný, zvyklý na ostatní kočky a rád se i 



pochová. Může být jak v bytě, tak v domku 

se zahrádkou. 

2. 4. 2015 jsme přijali dalšího přitoulaného 

obyvatele statku v Drahotěšicích, od paní, 

ke které se stahují kočičky z širokého okolí. 

  

7. 4. 2015 odjel do nového domova, kde 

bude opečovávaným jedináčkem v bytě v 

Českých Budějovicích. 

Marco, evidenční číšlo M 92/14, 

KASTROVANÝ, OČKOVANÝ 

Narozen: 1. 6. 2014 

Marco je milý a přítulný kocourek, který má 

rád lidskou společnost a rád si hraje i s 

dětmi. K ostatním kočkám se chová 

dominantně, proto by byl vhodný jako 

jedináček. V novém domově by uvítal 

možnost občas se proběhnout po  zahrádce, 

ale jinak je to domácí kocourek, který rád 

spí v posteli se svým člověkem.  

Marco 21. 1. 2015  odjel do nového 

domova, ale dne 4. 4. 2015 byl vrácen z 

adopce, neboť jeho panička onemocněla, je 

hospitalizována v nemocnici a nikdo z 

rodiny se o kocourka nedokázal postarat. 

15. 8. 2014 jsme přijali do depozita dva 

kočičí sourozence. 

  

5. 4. 2015 se usmálo štěstí na Marcipánku, 

která odjela do nového domova do 

Jindřichova Hradce se svou sestřičkou 

Marokánkou. Společnost jim budou dělat 

kromě sympatických dvounožců i domácí 

kočička a pejsek :-) 

Marcipánka, evidenční číslo M 38/13, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: cca půlka května 2013 

Marcipánka je úžasná kočičí povaha a 

mazel, která i přes to, jak se k ní lidé na 

začátku zachovali, neztratila důvěru a na lidi 

nezanevřela. V jídle upřednostňuje 

konzervy a masíčko. Je vhodná jak do bytu, 

tak do domku se zahrádkou. Ideální by bylo, 

kdyby mohla odejít do nového domova se 

svojí sestřičkou, se kterou se báječně 

doplňují. 

Marcipánka i její sestřička byli již jednou 

adoptované, ale bohužel majitel bytu 

nesouhlasil, aby v něm byla jakákoliv 

zvířátka a tak je museli noví majitelé vrátit. 



15. 6. 2013 nám městská policie přivezla ze 

skládky v Českých Budějovicích dva malé 

čtyřtýdenní ranečky, které tam někdo 

pohodil. Koťátka měla být v tomto věku 

ještě u maminky, byla vyhladovělá, špinavá 

a měla hrozný průjem, který musel být léčen 

antibiotiky. Z počátku se bála o jídlo a tak 

lezla do mističky celá, postupně se však 

naučila, jak správně stolovat. 

  

5. 4. 2015 se usmálo štěstí na Marokánku, 

která odjela do nového domova do 

Jindřichova Hradce se svou sestřičkou 

Marcipánkou. Společnost jim budou dělat 

kromě sympatických dvounožců i domácí 

kočička a pejsek :-) 

Marokánka, evidenční číslo M 37/13, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: cca půlka května 2013 

Marokánka je chlupatý vrnící pytlík dobré 

nálady a energie. Neustále dovádí se svojí 

sestřičkou, honí se, škádlí a pak spolu 

spokojeně usínají. Je jedno kde, v posteli, v 

pelíšku, na trávníků.. Hlavně, že jsou spolu. 

Když jí hraní omrzí, přiběhne si pro 

pomazlení a dává čumáčkové pusinky. 

Marokánka je vhodná do bytu i do domečku 

se zahrádkou, ideální by bylo, kdyby mohla 

odejít do nového domova spolu se svojí 

sestřičkou, se kterou se skvěle doplňují. 

Marokánka i její sestřička již byly jednou 

adoptované, majitel bytu si ale nepřál, aby 

byla v bytě jakákoliv zvířátka a tak je 

museli noví majitelé vrátit. 

15. 6. 2013 nám byla městskou policií ze 

skládky v Českých Budějovicích přivezena 

dvě malá čtyčtýdenní klubíčka, která tam 

někdo pohodil. Koťátka měla být v tento čas 

ještě u maminky, byla vyhladovělá, špinavá 

a trpěla průjmem, který musel být léčetn 

antibiotiky. Z počátku lezla při krmení do 

mističky celá, jak se bála, že jí jídlo zase 

někdo vezme a bude hladová. Nyní se ale již 

naučila správnému stolování. 



  

5. 4. 2015 bylo v depozitu rozhodnuto, že si 

Bertušku ponechají. Velice se skamarádila s 

domácí kočičkou Vanilkou a také si zvykla 

na depozitní tetu i strejdu, kteří usoudili, že 

jí již nedají :-) 

Bertuška, evidenční číslo M 68/14, 

kastrovaná 

Narozena: cca 2009 

Krásně urostlá mohutná mourinka je z 

počátku bázlivější, ale po přivyknutí je to 

klidná a nenáročná kočička. Z počátku se 

před vším schovávala, ale i to se rychle 

zlepšilo. Přijde se i pohladit, a to nejraději 

ráno k depozitní tetě do postele a nenápadně 

při mazlení i přede :-) Má ráda klid a když ji 

něco vyruší, tak se běží schovat, ale stále se 

to zlepšuje. Stačí jí plná miska granulí a 

občas kapsička. Moc ráda se dívá z okna, 

občas se honí s naší Valinkou a hraje si s 

plyšovými myškami. Bertuška by určitě v 

novém domově uvítala společnost klidné 

kočičky, aby jí pomohla s přivykáním. 

Doporučujeme ji pouze do bytu do klidného 

prostředí k člověku, který bude mít 

trpělivost a Bertušce ukáže, že svět lidí není 

pouze o ubližování. 

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 Bertušku a Pavlínu z 

Vimperka, kde byly díky psu nalezeny 

zavřené v přepravce ve křoví u řeky. 

  

5. 4. 2015 Angie našla domov. Stěhovala se 

ve vsi jen o pár domů vedle depozita, takže 

třeba se někdy při svých toulkách zajde 

podívat na strejdu a jeho svěřence :-) V 

novém domově ji budou dělat společnost 

dvě starší kočenky. 

Angie, evidenční číslo 166/14, kastrovaná 

Narozena: srpen 2014 

Angie je krásná tříbarevná kočička, která při 

příjmu do depozita bojovala s rýmou a 

obrovským nachlazením. Léky, dobrá bašta 

a teplý pelíšek pomohly v léčbě a nemoc je 

snad už definitivně zažehnána. V průběhu 

léčení byla Angie trpělivá pacientka, 



nechala se hladit a mazlit. Když se jí však 

udělalo lépe, začala řádit s ostatními 

obyvateli depozita a stala se z ní plašší číča. 

Chvilku to trvá, ale nechá se ukecat a pak 

nastaví hlavinku k pohlazení. Ale i tak je 

pořád ostražitá. Vhodnější by pro ni bylo 

žití prozatím v teple bytu či domku a na jaře 

by si určitě moc ráda vyběhla ven na 

zahrádku, poznat všechny vůně a barvy, 

ulovit si myšku, zkusit lapit motýla.. 

Angie je zvyklá baštit cokoliv dobrého, 

maso, paštiky i granule, kočičí záchod 

používá vzorně. 

19. 10. 2014 byla Angie přijata do depozita 

od lidí z Týna nad Vltavou, kteří se o 

nechtěná koťata nechtěli starat. 

  

28. 3. 2015 Asterix se v depozitu skoro ani 

neohřál a už frčel do nového domova :) 

Odvezla si ho moc milá rodinka. Svorně si 

ho vybrali na internetu a po té také osobně ;) 

Bude bydlet v baráčku poblíž Českého 

Krumlova. Nahradí nedávno zemřelou 

kočičku. Později bude mít k dispozici 

zahradu a spoustu kočičích kamarádů z 

dědiny ;) 

Asterix, evidenční číslo M 26/15, 

kastrovaný 

Narozen: květen 2014 

Asterix je úžasný mazel, postelová kočka 

Emotikona smile Aklimatizace kocourka 

probíhá pozvolna, musí si zvyknout na nové 

prostředí. Byl zvyklý chodit na zahradu a 

nebýt sám - měl za parťáka jiného kocourka. 

Rád si hraje, provázky ho přímo fascinují. V 

jídle je nevybíravý. Kočičí záchod používá 

na jedničku. 

18. 3. 2015 byl přijat do depozita. Pochází z 

Třeboně, kde měl své místečko u domečku a 

milého pána, který jej měl jako "postelové 

ohřívadlo". Bohužel pán zemřel a příbuzní 

už nemohou nadále jezdit kocourka krmit. 

Byl na zahradě nešťastný, snažil se dostat 

domů do baráčku. Potřebuje společnost, 

nechce být sám. 



  

29. 3. 2015 odjela do nového domova k 

sympatickým mladým lidem kočička Iška. 

Bude bydlet v bytě v Táboř a bude 

opečovávaným  jedináčkem. 

Iška, evidenční číslo M 22/15, kastrovaná 

Narozena: 2011 

Iška je nádherná želvovinová kočička s 

roztomilým čumáčkem a uhrančivýma 

očima :-) Je to klidná, milá a velice mazlivá 

kočička. Je čistotná, nic neničí - je prostě 

vděčná za to, že má "své lidi", a tak by byla 

vhodná určitě jak do bytu, tak do domku ze 

zahrádkou. S ostatními v depozitu (tři kočky 

a pes) vychází bez problémů. Vybíravá 

holka to není - baští granule i konzervy. 

Velice rádá asistuje v kuchyni, kde si občas 

něco vyloudí :-) 

13. 2. 2015 jsme Išku přijali od hodných 

nálezců. Potulovala se velmi dlouhou dobu 

v Č. Budějovicích na sídlišti Vltava, kde jí 

lidé přikrmovali. 

  

26. 3. 2015 Platánek odjel do nového 

domova. U nové majitelky se rychle 

osmělil, vysmejčil všechna zákoutí a 

hupsnul rovnou na gauč a mazlil se, takže 

myslíme, že se přizpůsobí velmi rychle :) 

Platan, evidenční číslo M 165/14, očkovaný, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: konec července 2014 

Platánek má v depozitu dva kočičí 

kamarády a hraje si s nimi jakoby je znal 

celý život. Lítá jak utržený ze řetězu a 

nenechá se zastrašit ani domácím 

osmikilovým Maiňákem, s přehledem mu 

jednu ubalí .-) Před člověkem utíká, ale 

když se tetě podaří ho ulovit, leží jako 

miminko a mazlení si užívá. Platánek měl 

potíže s parazity, všichni si na něm s gustem 

pošmákli, ale depozitní tetičky si ho 

vypiplaly a už se léčí jen očička. Pomalu 

přibírá na váze a stává se z něj velký fešák. 

11. 11. 2014 jsme přijali 3 kočičí 

sourozence od našeho veterináře, kde byli 

odhozeni z důvodu průjmu a neochoty 

majitele kocourky léčit. 



 

20. 3. 2015 se na Martinku usmálo veliké 

štěstí. Našla nový domov, kde se bude mít 

jako v ráji. Bude bydlet v bytě v Českých 

Budějovicích a zvířecí společnost jí bude 

dělat hodná starší kočičí dáma. 

Martinka, evidenční číslo M 173/14, 

kastrovaná 

Narozena: cca 2013 

Martinka je nádherná zrzavá holčička – což 

je u kočiček rarita! Martinka byla přijata v 

zoufalém stavu, byla enormně podvyživená, 

začervená, trpěla ušním svrabem a velice 

silným zablešením, které mělo za následek 

vylysalá místa v kožíšku a jizvičky po těle. 

Nyní již po tomto stavu není ani památky. 

Vyléčila se, kožíšek jí dorostl a stala ze z ní 

krásná kočička, která má ráda lidskou 

společnost, velice ráda se oddává mazlení a 

chování. Lidí se nebojí, hned je s každým 

kamarádka. Je to klidná kočička, která je za 

všechno moc vděčná. Papá granulky i 

konzervy. Ráda si hraje s koulodráhou a 

velice si oblíbila klubíčko vlny. Na kočičí 

záchůdek si postupně zvyká, občas se stane, 

že se do záchůdku nestrefí, ale velice se 

snaží, takže depozitní teta doufá, že se teď 

po kastraci stane čistotnější. Nejraději by 

byla rozmazlovaným jedináčkem, ale pokud 

budou další zvířecí kamarádi dosti hodní a 

nebudou jí ohrožovat, tak jí vadit také 

nebudou. Martinka není bohužel ve smečce 

moc průbojná. Ale o to větší kamarádka je s 

člověkem, který o ní pečuje, takže s 

Martinkou nová rodina získá oddanou 

kočičku, která bude vděčná za každé 

pohlazení. 

6. 12. 2014 byla přijata do depozita od 

velmi hodné nálezkyně, která se doposud o 

Martinku starala. 

16. 11. 2014 byla nalezena v Trhových 

Svinech na ulici. 



 

23. 3. 2015 našla nový domov v bytě v 

Čekých Budějovicích. 

Sally, evidenční číslo M 23/15, kastrovaná, 

očkovaná 

Narozena: cca 2007 

Sally je nádherná kočička - má jistě 

ušlechtilý původ s britským akcentem a 

navrch originální želvovinové žíhání :) Má i 

ušlechtilé manýry, jak se na takovou 

kočičku sluší - je velmi čistotná a ostatní 

zvířata toleruje, spíše si jich nevšímá. 

Hodila by se tedy ideálně jako jedináček. 

Na lidi si musí nejdříve trochu zvyknout, ale 

poté se jich už nevzdá a chodí se často 

mazlit - miluje spinkání v posteli s depozitní 

tetou :) Zpočátku musí člověk počítat s tím, 

že než si Sally zvykne, bude trochu uražená, 

vyplašená a smutná, ale pomalým trpělivým 

přístupem a těmi správnými úplatky si jistě 

brzy získáte její plnou důvěru ;-) Hodila by 

se do klidnější domácnosti, k člověku, který 

jí dá ještě hodně lásky a skvělé péče - Sally 

totiž pozlobívají zoubky a prodělala kvůli 

tomu operaci. Jako správná dáma si malinko 

vybírá v jídle a tak má nejraději granulky. 

6. 2. 2015 jsme Sally přijali od její původní 

majitelky, která si ji z velice vážných 

finančních důvodů nemohla déle nechat. 



 

22. 3. 2015 Amorek odjel do nového 

domova s moc milým mladým párem do 

bytu a bude rozmazlovaným jedináčkem :-) 

Amorek, evidenční číslo M 5/15, očkovaný, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: září 2014 

Amorek je prozatím bázlivý kocourek. Leká 

se všech zvuků a panikaří, nicméně ani ze 

strachu neútočí a nevytahuje drápky. Hned 

druhý den v depozitu absolvoval zabalený v 

dece několikahodinové mazlení. To si po 

chvíli začal užívat a krásně se rozvalovat. 

Ve volném prostoru však zůstává vyděšený, 

jen v náručí se uklidňuje. Kocourek je proto 

vhodný do klidné domácnosti k trpělivým 

lidem. Na záchod chodí spolehlivě a v jídle 

není vybíravý. 

13. 1. 2014 byl z otřesných podmínek 

tovární haly v Protivíně přijat krásný 

moureček. Přestože často neměl k dispozici 

vodu ani žrádlo, je v poměrně dobré 

zdravotní kondici. Na místě nadále zůstávají 

další kočičky, které se pokusíme co nejdříve 

přijmout. 

  

19. 3. 2015 se Maxík, miláček depozita, 

dočkal nové a úžasné rodiny! Budeme mu 

držet palce, aby se brzy skamarádil se všemi 

jejími členy a také s domácí kočičkou, která 

postrádala parťáka na hraní. Bude bydlet v 

Českých Budějovicích. 

Maxík, evidenční číslo M 15/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozen: září-říjen 2014 

Maxík je mladý mourovatý kocourek, který 

má krásná pronikavá očička. Je zatím velmi 

plachý, bojí se lidských doteků. Mezi 

ostatními kočičkami se cítí dobře, je 

nekonfliktní a rád si s nimi pohraje. Ze 

všeho nejraději má ale spoustu hraček. U 

svého košíčku s hračkami tráví spoustu času 

a rád v něm i spí. Dalším jeho oblíbeným 

místem k odpočinku je okenní parapet, ze 

kterého rád pozoruje všechno kolem. Je to 

zkrátka krásný, zvídavý a hravý kočičí 

Klouček, který potřebuje trpělivý přístup a 

laskavou naruc. Záchůdek používá vzorně a 



v jídle není vybíravý - má však moc rád 

kapsičky. 

20. 1. 2015 byla spolu s dalšími plachými 

koťaty odchycena v jedné protivínské firmě, 

kde kočičky nebyly chtěné. 

  

21. 3. 2015 odjela do nového domova 

Poppy :))) Bydlet bude v bytě v Českém 

Krumlově. Bude opečovávaným jedináčkem 

:) 

Poppy, evidenční číslo M 179/14, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: srpen 2014 

Poppy udělala za svůj pobyt v depozitu 

velké pokroky, nechá se pohladit u jídla i na 

oblíbeném pelíšku na okenním parapetu. 

Když je člověk trpělivý a odchytne ji i na 

otevřeném prostoru, tak se mazlí a vrní o 

sto6. Má zvláštní mazlící postoj, hlavičkou 

se zaboří do země a ocásek zvedne co 

nejvýše. Vydává srandovní skřípací mňouk 

;)  Už se nechá i chovat, jen na bříško si 

sáhnout ještě nenechá. Na rozdíl od svého 

dvojčete Molly je maličko světlejší a lehce 

do zrzava. Je moc zvědavá, vejde se 

kamkoli, prozkoumá cokoli ;) Byla by 

spokojená v bytě i v domečku. A ještě 

spokojenější s někým, s kým bude moci 

dovádět a hrát na honěnou (momentálně 

tento post zastává její sestřička Molly – též 

v nabídce) S ostatními kočičími kamarády 

nemá sebemenší problém. Na záchůdek 

chodí vzorně, je čistotná. Dává přednost 

konzervám, ale v podstatě slupne cokoli :-) 

18. 12. 2014 Poppy přišla se svou sestřičkou 

Molly ze samoty v lesích poblíž Prachatic. 

Hodná paní se jich ujala, ale jelikož má psy, 

kteří kočky nemusí, nemohla si je nechat. 



  

13. 3. 2015 odjeli do nového útočiště 

plašánci Tříbarevka a Ocásek. Nebyli v 

lidské přítomnosti šťastní, proto se 

přestěhovali do krásné vesničky Soběšice na 

Šumavě, kde budou u kravína lovit myšky. 

Ocásek, evidenční číslo M 10/15, 

kastrovaný 

Narozen: duben 2014 

Ocásek je velmi plachý a nekontaktní 

kocourek. Má starou zlomeninu ocásku, 

nosí ho nakřivo. Je vhodný pouze jako 

myšilovka, z lidí má velký strach. Žil ve 

velké skupině kočiček, s jinými kočkami 

tedy nemá problém. Záchod používá vzorně, 

v jídle nevybíravý. 

28. 1. 2015 byl odchycen v jedné 

protivínské firmě, kde jsme po celý leden 

odchytávali plaché a nechtěné kočičky. 

  

13. 3. 2015 odjeli do nového útočiště 

plašánci Tříbarevka a Ocásek. Nebyli v 

lidské přítomnosti šťastní, proto se 

přestěhovali do krásné vesničky Soběšice na 

Šumavě, kde budou u kravína lovit myšky. 

Tříbarevka, evidenční číslo M 9/15, 

kastrovaná 

Narozena: 2013 

Tříbarevka je plachá krásná kočička s velmi 

huňatým ocáskem. Je vhodná pouze jako 

myšilovka, jelikož za 2 týdny v depozitu se 

její strach z lidí ani trochu nezmírnil. Není 

agresivní. Je to statná odolná kočičí dáma. 

Je velmi čistotná, v jídle nevybíravá. 

21. 1. 2015 byla odchycena v jedné 

protivínské firmě, kde jsme po celý leden 

odchytávali plaché a nechtěné kočičky. 



  

16. 3. 2015 Iris odjela do nového domova s 

mladou rodinou, kde zaplní místo po 

ztraceném kocourkovi. Bude bydlet v 

Mokrém a její nové jméno je Vanilka :-) 

Iris, evidenční číslo M 20/15, kastrovaná, 

očkovaná 

Narozena: 2013 

Iris je nádherná světlá mourinka s bílou 

náprsenkou a tlapičkami. Ráda se mazlí, 

lidskou přítomnost si vysloveně užívá a 

všechno komentuje. Momentálně si zvyká 

na běžný ruch v domácnosti a jde jí to na 

jedničku. Ráda by do domku, kde by po 

aklimatizaci mohla chodit na zahrádku. S 

ostatními kočičkami je bezkonfliktní, baští 

vše co jí do misky dáte a je od první chvíle 

čistotná. 

Iris byla přijatá dne 12. 2. 2015 ze statku v 

Drahotěšicích, od paní, ke které se stahují 

kočičky z širokého okolí. 

  

13. 3. 2015 bylo rozhodnuto a Trikolorka již 

na stálo zůstala v depozitu, ale nově jako 

domácí kočička. 

Trikolorka, evidenční číslo M 141/14, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: července 2014 

Zpočátku bojácná kočička po chvilce sama 

přijde a mazlí se. Vhodná do bytu k druhé 

kočičce (když je sama, pláče) nebo spolu s 

její sestřičkou Strašilkou. Čistotná. Baští 

granule, konzervy a maso. 

3. 10. 2014 byly sestřičky Trikolorka a 

Strašilka doneseny nálezci. 

 

8. 3. 2015 Bubu odjela do nového domova, 

k moc milým lidem do bytu v Č. 

Budějovicích a jednomu lenivému panu 

briťákovi, kterému má za úkol malinko 

provětrat špíčky ;-) 

Paní Bubílková, evidenční číslo M 24/15, 

očkovaná, KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: září 2014 

Bubu (původní jméno) si ihned zvykla na 

nové prostředí a po dvou dnech si již hraje s 

ostatními kočičími kamarády. Je to 

nádherná kočička se sametově černým 

kožíškem a pronikavými žlutými kukadly. 



Je milá a velice ráda se mazlí. Je též velice 

upovídaná a miluje vanu - samozřejmě 

prázdnou :-) 

Je čistotná, na záchodek chodí bez 

problému. Kočička zvládne být sama, ale 

kočičí kamarád či kamarádka jsou výhodou 

:-) Baští granulky i konzervované masíčko. 

20. 2. 2015 jsme přijali Bubu od její 

původní majitelky, která se o ní ze 

závažných zdravotních důvodů již nemohla 

dále starat. Dostali jsme kočičku včetně její 

kompletní výbavy :-) 

  

2. 3. 2015 odjela Bonička do nového 

domova do bytu v Českých Budějovicích, 

kde bude dělat společnost milé paní. 

Bona Dea, evidenční číslo M 21/15, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: 2013 

Bonička je nádherně zbarvená kočička s 

bílými tlapičkami. Prozatím se v depozitu 

rozkoukává a je opatrnější, ale dotyk si 

užívá a při hlazení ducá do ruky hlavičkou. 

S ostatními kočičkami vychází velmi dobře, 

baští vše a je čistotná. Ráda by do klidné 

domácnosti ideálně k další kočičce, která by 

jí pomohla s aklimatizací. 

Bona Dea byla přijatá dne 12. 2. 2015 ze 

statku v Drahotěšicích, od paní, ke které se 

stahují kočičky z širokého okolí. 



  

28. 2. 2014 Molly odjela do nového domova 

dělat parťačku domácímu kocourkovi 

Sylvestrovi :)  Doufáme, že se brzy 

skamarádí a budou spolu lumpačit. Bydlet 

bude v obrovském bytě v Českých 

Budějovicích. 

Molly, evidenční číslo M 178/14, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: srpen 2014 

Molly je plašší opatrná kočička, nechá se 

pohladit u jídla a na oblíbeném pelíšku na 

parapetu. Z počátečního vrčícího morouse 

se klube mazel, který bedlivě pozoruje 

okolí, aby mu neunikla jakákoliv letící 

hračka. Molly je obezřetná, raději sedí 

opodál. Když se depozitní teta chce s Molly 

mazlit, chvíli se honí po místnosti, ale pak 

to Molly vzdá a udělá pózu mrtvého brouka 

:oD sbalí se do klubíčka a padne jak kámen. 

Za další dvě vteřiny už vrní blahem. 

Věříme, že časem tuto pózu opustí ;) 

Nejraději má hrátky se svou sestřičkou 

Poppy (též v nabídce), když to na ně přijde, 

za chvíli o tom všichni vědí ;) Na záchůdek 

chodí vzorně, je čistotná. Dává přednost 

konzervám, ale v podstatě slupne cokoli :-) 

18. 12. 2014 Molly přišla se svou sestřičkou 

Poppy ze samoty v lesích poblíž Prachatic. 

Hodná paní se jich ujala, ale jelikož má psy, 

kteří kočky nemusí, nemohla si je nechat. 

 

28. 2. 2015 Lady odjela do nového domova 

do Neznašov u Klatov. Bude 

rozmazlovaným jedináčkem v domku se 

zahradou, kde nahradí zemřelou kočičku a 

zaplní prázdné místo v srdcích svých 

nových dvounožců. 

Lady, evidenční číslo 182/14, kastrovaná, 

očkovaná 

Narozena: duben 2013 

Lady je krásná a pohodová kočička s úžasně 

velkýma očima a luxusním kožíškem. 

Zpočátku je malinko nedůvěřivá, když ale 

zjistí, že jí chce člověk podrbat, tak za 

chvilku roztaje a nastavuje celé tělíčko, 

třepe ocáskem a ducá hlavičkou. V náruči se 

cítí ještě trochu nesvá, raději se nechává 

hladit, mazlit a česat v pelíšku, na dece nebo 



na gauči. Používání záchodu je pro ni 

samozřejmost, v jídle zatím dává přednost 

granulím a nejraději si smlsne na syrovém 

hovězím. 

21. 12. 2014 byla krásná kočičí maminka 

Lady a její koťátka přijata z obce Rataje. 

Její majitelka prodává domeček, ve kterém 

žila a měla od nových majitelů slíbeno, že 

kočičky můžou zůstat. V momentě, kdy 

podepsali kupní smlouvu, obrátili a 

prohlásili, že očekávají, že "si ty kočky 

někam odveze", protože mají své dvě kočky 

a jiné tam nechtějí. 

 

24. 2. 2015 odjela malá odvážná 

průzkumnice Jenny do nového domova na 

farmu u Kovářova. Bude bydlet v domku s 

přístupem na obrovskou zahradu, společnost 

jí bude dělat starší kočička, jezevčice a 20 

koní :-) 

Jenny, evidenční číslo M 184/14, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: srpen 2014 

Jenny je nejmazlivější ze sourozenců. Po 

příchodu do depozita se nejprve schovala, 

ale když zjistila, že je plná mistička, tak šel 

ostych stranou. Už druhý den se vyvalovala 

v pelíšku nebo na gauči, předla a 

nastavovala depozitnímu strejdovi bříško k 

podrbání. V teplíčku se jí moc líbí, doposud 

byla spíše venkovní a pelíšek měli pouze v 

kotelně, takže je to pro ní opravdu příjemná 

změna. 

Jenny je zvyklá baštit vše, maso, paštiky i 

granule, kočičí záchod používá vzorně. 

21. 12. 2014 byla Jenny přijata se svojí 

maminkou Lady a dvěma sourozenci z obce 

Rataje. Majitelka prodala nemovitost a ač 

měla slíbeno, že kočičky mohou zůstat, tak 

v okamžiku, kdy se podepsala kupní 

smlouva bylo všechno jinak a noví majitelé 

trvají na odstranění koček, protože mají své 

dvě vlastní a jiné nechtějí. 



  

21. 2. 2015 Bella odjela do nového domova 

:)) Bydlet bude v domečku ve Veselí nad 

Lužnicí. Společnost jí budou dělat 3 pejsci a 

velmi milá rodinka kočkomilů ;)  

Bella, evidenční číslo M 1/15, kastrovaná 

Narozena: cca 2010 

Bella je extrémně přítulná kočička. Její 

nejoblíbenější místo je na klíně, nebo na 

oblíbeném polštáři na okně. Je to největší 

mazel v depozitu a neodradí ji ani cizí 

návštěvníci. Na první pohled člověka 

upoutají veliké sytě zelené oči, jsou 

nádherné. Bella by ocenila baráček s 

možností vycházek na zahrádku, ale nevadil 

by jí ani pobyt v bytě. Přeci jen má svá 

těžká léta jako bezdomovec v živé paměti. 

Ostatní kočičky toleruje, mladší vychovává. 

;)  Záchod je pro ni samozřejmost. V jídle 

není vybíravá, ale když se otevírá konzerva 

s dobrým masíčkem, tak se nedočkavostí jen 

třese :-) 

11. 1. 2015 Mourovatá kočička se zabydlela 

spolu s dalšími čtyřmi kočkami v 

českobudějovické firmě. Kočičky tam 

přežívaly v otřesných podmínkách. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 

nedostavěnou firmu, kočičky se zabydlely 

ve staveništi a skladišti, kde to nebylo zcela 

bezpečné. Nicméně jim zbořeniště poskytlo 

přístřeší, které je ochránilo před deštěm, 

nikoli však před mrazem. Zaměstnanci 

firmy se s kočičkami dělili o svou svačinu a 

někdy dostaly i granule. Vzhledem k tomu, 

že žádné kočky nebyly kastrované, Bella 

byla neustále březí. Rodila několikrát do 

roka a protože byla koťátka nežádoucí, hned 

pár dní po narození zmizela. Obáváme se, 

že byla koťátka utopena. Podařilo se přežít 

jednomu kocourkovi, kterému zaměstnanci 

provizorně říkali Zombie (u nás Merlin), 

protože jako jediný přežil smrt svých 

sourozenců. Kocourka naleznete též v 

nabídce. 



  

20. 2. 2015 odjela Meliska do bytu v 

Českých Budějovicích. Bude bydlet u hodné 

paní, která je s Melisky zdravotním stavem 

srozuměná a bude kočičím jedináčkem - 

přesně tak, jak si to přála. 

Melisa, evidenční číslo M 114/14, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: 2009 

Meliska je malinká kočička s originálním 

zbarvením. Na nosíku má černou tečku, na 

bříšku bílý pruh a zezadu vypadá jako by 

měla kraťasy. Povahu má senzační - ráda se 

mazlí (a to že vy byste zrovna nechtěli, 

nevadí - pomazlí se o vás sama), správné 

bytové návyky jsou pro ni samozřejmé. 

Miluje spaní v posteli a vařené maso (a kdo 

z nás ne?). Velmi ráda by našla lidského 

posluhovače, který by ji rozmazloval - s ním 

by jistě nabrala kilo, které jí zatím chybí. 

Chce být zvířecí jedináček - ostatní zvířátka 

bere jako konkurenci a je smutná, že nemá 

svého člověka jen pro sebe... 

12. 9. 2014 se k depozitářce v Heydukově 

ulici v Českých Budějovicích připojila 

vyhublá a zablešená kočička, která odmítla 

odejít. Pokud se majitel nenajde, bude toto 

dítě ulice nabízeno k adopci někomu, kdo ji 

už neopustí. 



  

19. 2. 2015 odjela Mandarinka s bezva 

rodinou do nového domova do Vimperka, 

kde jí budou dělat společnost dva pejsci a v 

dubnu se Mandarinka dočká i nové kočičí 

kamarádky :-) 

Mandarinka, evidenční číslo M 13/15, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: léto 2014 

Mandarinka je veselé a hravé odrostlé kotě. 

Kočička je mazlivá, v jídle nenáročná, baští 

konzervy i granulky, kočičí WC používá 

spolehlivě. Do kočičího kolektivu se 

„infiltrovala“ bez jakýchkoli problémů a zdá 

se velmi spokojená, takže by v novém 

domově určitě uvítala společnost dalších 

koček. Taktéž bez problému vychází se psy, 

vůči kterým je doslova neohrožená a nevadí 

jí ani přítomnost malých dětí. V budoucnu 

by určitě uvítala možnost chodit ven na 

zahrádku, ale se spaním doma. 

27. 1. 2015 jsme přijali kočičku z obce 

Drahotěšice, kam se ke starší paní postupně 

přitoulalo více koček a situace začala být 

nezvladatelná. 

  

16. 2. 2015 se Ornellka vydala na dalekou 

cestu až k lipenské přehradě - do nového 

domova až v Černé v Pošumaví. Podle 

prvních zpráv zabydlování probíhá na 

výbornou :) 

Ornella, evidenční číslo M 183/14, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: červen 2014 

Ornellka je velice mazlivé a něžné zvířátko, 

zbytečně se nevnucuje - když vidí, že 

člověk nemá čas, jde se pokojně natáhnout. 

Ale stačí začičikat a už ladným krokem 

přiběhne a jak vidí nataženou ruku, tak se 

staví na zadní, nastavuje hlavičku a hlasitě 

přede. Také to vypadá, že se celkem ráda 

chová. Na Ornellce je vidět, že je drobnější, 

než by ve svém věku měla být. Ornella je 

zvyklá baštit granule a nejvíc se olizuje po 

mňamkózní paštičce, kočičí záchod používá 

vzorně. 

21. 12. 2014 byla Ornella přijata z obce 

Rataje, kde se delší dobu potulovala a 

chodila se živit k jedné hodné paní. 



 

7. 2. 2015 našla domov u rodiny ve 

Vodňanech, kde nahradí místo po zemřelé 

kočičce. 

Čikynka, evidenční číslo M 129/14, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: léto 2013 

Čikynka je velmi pohodová kočička v 

želvovinovém kožíšku. Její dosavadní život 

nebyl zřejmě jednoduchý – soudíme podle 

šrámů po tělíčku, které má asi od ostatních 

venkovních koček a kocourů. Je to velmi 

mazlivá a přítulná kočička, která si užívá 

lidskou přítomnost. Je ráda, když má 

„svého“ člověka na dohled. Raději se ale 

chová nebo leží v klíně, nechá se hladit a 

mazlit. Tato milá kočička je vhodná i k 

malým dětem. Baští naprosto bez problému 

granule i konzervy. Kočičí záchůdek 

používá spolehlivě. 

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. 

  

14. 2. 2014 René odjela do nového domova 

- bude bydlet u mladého páru Č. 

Budějovicích :-) 

René, evidenčí číslo M 14/15, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: říjen-listopad 2014 

René je hodná, ale ještě bojácná kočička. 

Nechá se pomazlit, ale potřebuje dávat 

najevo, že se nemá čeho bát, jelikož se bojí 

hlasitých zvuků a hodně rychlých pohybů. 

Jinak je úžasně hravá, nejraději si pohrává s 

chlupatou kuličkou a nebo myškou :-) Pro 

její další umístění by bylo vhodnější, aby 

měla společnost další kočičky, se kterou by 

si mohla hrát a spinkat s ní :-) Ráda si lehá 

za postel k topení, nebo do depozitní tetou a 

strejdou vytvořeného závěsného lůžka :-) Je 

naučená na záchůdek a baští granulky i 

masíčko. 

20. 1. 2015 byla spolu s dalšími plachými 

koťaty odchycena v jedné protivínské firmě, 

kde kočičky nebyly chtěné. 



 

12. 2. 2015 odjel Bertík do nového domova 

do Srlína. Manželskému páru nahradí 

zemřelého kocourka a bude samojediným 

neomezeným vládcem domku s velikou 

zahradou :-) 

Bert, evidenční číslo M 3/15, kastrovaný 

Narozen: březen 2014 

Bert neboli Čertík Bertík je krásný, mladý a 

zdravý kocour. V depozitu se rozkoukal 

velmi rychle a hned začal soupeřit s pánem 

depozita Gigim o nadvládu nad všemi 

ostatními. Takže je v kočičím apartmánu 

neustále živo. Bertík je hodně hravý, předčí 

v tom i mladší koťata, žádnou myšku, míček 

či rolničku nenechá dlouho zahálet :-) 

Bert je zvyklý baštit vše - maso, paštiky i 

granule, používání kočičího záchodu mu 

nedělá problém. 

8. 1. 2015 Černý kocourek byl přijat z obce 

Hvožďany. Jeho páníček zemřel, dům zůstal 

prázdný, pozůstalí se samosebou o kocoura 

nepostarali, takže se toulal po vsi a žadonil 

o baštu a nocleh. 

  

8. 2. 2015 odjela do domečku ve Zlivi 

Baileys, evidenční číslo 157/14, očkovaná, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: červen 2014 

Baileys je mazlivá a hravá kočička. Je 

zvyklá na další kočky, psy a malé dítě. 

2. 11. 2014 U Baileys se objevila plíseň 

zřejmě způsobená tím, že před přijetím do 

depozita byla ve zcela nevyhovujících 

podmínkách. Byla jí nasazená léčba ve 

formě vakcíny a za 14 dní bude nutné 

injekci zopakovat. Poté může podstoupit 

klasické očkování. 

25. 10. 2014 Baileys už rozchodila zadní 

nožičky. Podle všeho byla bolest způsobená 

vyhozenou plotýnkou. Baileys už dělá velké 

pokroky - je aktivní a hraje si. 

20. 10. 2014 Baileys po nárazu při vyhození 

z auta utrpěla úraz zadních nohou, a proto jí 

od dnešního dne jsou nasazeny léky na 

bolest a antibiotika. 

18. 10. 2014 K našemu depozitu přijelo 

auto, začalo se otáčet a když odjíždělo, 

otevřely se dveře a někdo vyhodil čtyři 



koťata. Všechna byla extrémně špinavá, 

silně zapáchala a byla obalená larvami 

much a mušími vajíčky. Jednou z kočiček 

vyhozených z auta byla černá kočička 

Baileys. Na veterině při odstraňování larev a 

vajíček much se projevovala nejvíce 

agresivně a bylo vidět, že ji něco bolí. 

Vzhledem k prožitému šoku však nešlo 

přesněji určit, o co jde. 

 

4. 2. 2015 se na Xenu po půl roce usmálo 

štěstí v podobě velice příjemné rodiny z 

Kaplice, kde bude žít v domku se 

zahrádkou. :) 

Xena, evidenční číslo M 59/14, kastrovaná, 

očkovaná 

Narozena: cca říjen 2013 

Xena je velice mazlivá, přítulná a k člověku 

naprosto zlatá, ale pouze do chvíle, než se 

objeví jiné zvíře (s depozitním kocourem si 

dvakrát do oka nepadli), ale myslíme si, že 

časem, až Xena zjistí, že ji máme stejně rádi 

jako ostatní zvěř v depozitu, bude klidnější 

a nebude mít problém. Zatím však na 

zlepšení jejích interpersonálních vztahů s 

další kočkou pracujeme a proto ji zatím 

doporučujeme pouze jako jedináčka :) Jinak 

je Xena opravdu naprosto pohodová 

kočička, která se velice ráda mazlí a přes 

spoustu nakoupených hraček zůstávají jejím 

favoritem naše boty v předsíni :-D Je 

čistotná, v bytě je spokojená, ale určitě by 

přivítala i domek se zahrádkou. Ať s Vámi 

bude kdekolivi, bude to opravdu parádní 

kočička, která bude dělat jen a jen radost. 

5. 10. 2014 Xena už si v depozitu naprosto 

zvykla. Bohužel se i nadále neměla v lásce s 

domácím depozitním kocourkem, kterého 

jsme proto raději dali na dobu, co u nás 

Xena bude, k rodičům. Od doby, co je pryč, 

je Xena naprosto klidná, přítulná a mazlivá, 

proto ji nabízíme pouze jako kočičího 

jedináčka. Se psy problém nemá. Je to 

veselá a stále velice mazlivá kočička, která s 

Vámi bude trávit veškerý volný čas, který jí 

věnujete. Jediné, co nemusí, je chování (ale 

i a to se pokoušíme ji zvyknout). Jinak s 

námi ráda spí v posteli :) Pokud je doma 

sama, klidně i delší dobu, nic neničí a ráda 

se vyhřívá na sluníčku, aby Vás pak náležitě 



odpočinutá mohla radostně uvítat. Je to 

spíše bytová kočička, pokud máme otevřeno 

na balkon, lehne si a pozoruje dění kolem, 

ale nemá nejmenší tendenci vydávat se na 

objevitelské výpravy, proto ji doporučujeme 

spíše do bytu. I nadále zbožňuje naše boty v 

jakémkoliv množství - pokud jsou čerstvě 

vyzuté tím lépe - ale pouze se s nimi mazlí, 

nijak je neničí :) Je to prostě kočičí 

osobnost, se kterou se nudit nebudete a 

která Vás bude naprosto bezvýhradně 

milovat. 

Xena se k nám dostala z ulice po odchovu 

koťátek, kde žila zřejmě od narození. 24. 6. 

2014 ji odchytila nálezkyně u supermarketu 

v Trhových Svinech a dne 6. 7. 2014 jsme ji 

přijali k nám. 

  

3. 2. 2015 odešla Šarlotka do nového 

domova do ČeskéhoKkrumlova k moc milé 

paní s dcerou. Mají už jednu kočičku, ale 

Šarlotce pořídili také spoustu nových hraček 

a odpočívadel :-) 

Šarlotka, evidenční číslo M 151/14, 

očkovaná 

Narozena: polovina srpna 2014 

Šarlotka je hodná milá kočička, která to 

neměla hned ze začátku svého života vůbec 

jednoduché. Stala se se svými kočičími 

kamarády terčem skvělé zábavy - střílení po 

kočkách :-( Naštěstí pár dobrých duší je 

přivezli k nám. Šarlotka byla ze začátku 

velmi bázlivá a spíše se schovávala. 

Nechtěla s nikým kamarádit. To se ale 

naštěstí pomalu změnilo. Sice tu ještě 

neskotačí s ostatníma kočičkami, ale už se 

jim nevyhýbá, na pejsky nesyčí ani už 

neprská a když chce pomazlit, přijde k nám. 

Spinká s námi v postýlce a neuhne před 

každým pokusem pohladit jí.  Po pár 

nepovedených pokusech se naučila hezky na 

záchůdek a není vybíravá v jídle :-) 

Myslíme, že jednou to bude skvělá partačka. 

25. 10. 2014 k nám přišla malá Šarlotka ze 

statku v Mokrém spolu se třemi kočičáky. 

Při příchodu měla velký zánět očiček a pár 

klíšťat. V současnosti se léčí ze zánětu 

střev, který jí velmi zmáhá. Dostává 

antibiotika a zavodnění, neboť nestíhá 

doplňovat tekutiny i když se moc snaží. 



  

31. 1. 2015 Kočička Rampepurda odjela do 

nového domova. Nově bude bydlet, 

společně s několika dalšími zvířátky, u 

mladého sympatického páru v rodinném 

domku na Včelné. Až se trošku rozkouká a 

zabydlí, bude mít i vysněný přístup na 

zahradu. 

Rampepurda, evidenční číslo M 7/15, 

kastrovaná 

Narozena: cca září 2013 

Rampepurda je světle mourovaná kočička 

s nádherným kukučem, která se v depozitu 

celkem rychle rozkoukala a vyhledává 

lidský kontakt. Užívá si mazlení, ráda se 

povaluje v posteli, ale chování se jí zatím 

úplně nelíbí. Na ostatní zvířecí spolubydlící 

zatím syčí a straní se jich. Je však možné, že 

si na kočičí společnost ještě zvykne, dlouho 

žila sama venku a v depozitu je zatím 

krátce, možná se zatím prostě jenom úplně 

nerozkoukala. V jídle je upřednostňuje 

kvalitní granule. Kočičí záchod používá bez 

zaváhání od první chvíle.  

V nové domově by jistě uvítala možnost 

vycházek po okolí, jistě to ale není 

podmínkou – vhodná je tedy jak do bytu, 

tak i do domku se zahradou. 

25. 1. 2015 jsme si Rampepurdu přivezli 

jako „suvenýr“ ze zimní dovolené. Kočička 

pochází ze Železné rudy, kde se již od léta 

toulala u čerpací stanice. Zaměstnanci 

benzínky ji krmili (vzrůstově je sice malá, 

bříško má ale pořádné :-) ), ale protože 

hrozilo, že jí některé z desítek projíždějících 

aut ublíží, aktivně nabízeli kočičku 

zákazníkům. 



  

31. 1. 2015 odjela do domečku v 

Mydlovarech 

Cherry, evidenční číslo 159/14, očkovaná, 

PODMÍNKOU ADOPCE JE KASTRACE 

V BUDOUCNU 

Narozena: červen 2014 

Cherry má stále trochu strach z lidské ruky, 

ale v náručí má ráda mazlení a dává 

pusinky. Je zvyklá na další kočky, psy a 

malé dítě, od kterého se nechá v klidu 

mazlit. 

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. Jednou z vyhozených 

kočiček byla želvička Cherry, která byla 

přitopená. Na veterině z ní byly odstraněny 

larvy a vajíčka much a byla jí nasazena 

antibiotika. Cherry se zatím projevuje jako 

nejvíce plachá ze všech sester. 

  

 30. 1. 2015 odjela Tečka do nového 

domova do domečku nedaleko Netolic, kde 

nahradí zemřelou kočičku. 

Tečkula, evidenční číslo M 101/14, 

očkovaná, kastrovaná 

Narozena: cca 2009 

Tečka je milá, mazlivá a klidná kočička. V 

bytě čistotná, nic neničí. S lidmi vychází 

okamžitě, nechá se hladit, drbat pod 

bradičkou a spokojeně u toho přede. Trošku 

horší je to s ostatními obyvateli depozita, 

kočky toleruje a časem se určitě spřátelí, ale 

náš hyperaktivní hafan je pro ni problém. 

Jakmile se k ní přiblíží, dostane facku. Ale i 

to se časem určitě zlepší. Tečka byla zvyklá 

chodit ven, takže je v bytě zatím trošičku 

nesvá. Nejraději leží u okna a kouká, co se 

venku děje. Tečka by určitě byla naprosto 

spokojená v domku se zahrádkou, raději v 

klidnější domácnosti, kde by mohla chodit 

ven. 

31. 8. 2014 jsme přijali tříbarevnou kočičku 

od nálezkyně z Českých Budějovic. 



  

30. 1. 2015 Kuželka odjela do nového 

domova, do bytu v Č. Budějovicích. Bude 

mít úžasnou paničku a dva kočičí parťáky, 

takže věříme, že si brzy zvykne a stane se z 

ní velká mazlivka. 

Kuželka, evidenční číslo M 6/15, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: cca září 2014 

Kuželka je roztomilá světle mourovatá 

kočičí holčička - na zádech má tři epesní 

pruhy Adidas a na bocích černé puntíky :-) 

A jak přišla ke jménu? Když sedí, tak prostě 

vypadá jako kuželka a naprosto neomylně ji 

tak poznáte na fotkách kočiček z Protivína, 

které máme na facebooku :-) Jako ostatní 

kočičky z Protivína i ona je velice plachá, 

nikoliv však agresivní. Po jednom dni v 

depozitu ji však obměkčila a uklidnila 

depozitní kolegyňka Pišpetka a tak Kuželka 

vylezla z klece a už se do ní nevrátila, 

protože je jednak zdravá, začala okamžitě 

způsobně chodit na záchůdek, hned si našla 

lepší schovku pod topením a dokonce 

neomylně našla Pišpetčiny mističky s jídlem 

v kuchyni. Vybíravá v jídle rozhodně není, 

zbaští maso z konzervy i granulky. Zatím se 

rozkoukává v bytě a testuje různé hračky, 

nebo prostě jen sedí na okně a užívá si 

pohledu na modré nebe a poletující ptáky. S 

Pišpetkou se chce celou dobu spíš mazlit, do 

hraní si ještě moc netroufá, ale to je určitě 

jen otázka času. Stejně tak její úplné 

přivyknutí si na blízkost a doteky člověka - 

prozatím se snaží zmizet, jakmile tuší, že jí 

chce depozitní teta lapit a hlazení si také 

zatím neužívá, ale je to na dobré cestě - 

kdykoliv je poblíž Pišpetka, tak se lísá i k 

depozitní tetě a nastavuje jí hřbet na 

podrbání, a v noci ji dokonce odvážně 

okukuje zblízka :-) V novém domově 

rozhodně uvítá kočičí parťáky, na těch bude 

jistě závislá a budou jí pomáhat v její další 

socializaci. 

20. 1. 2015 byla odchycena v tovární hale v 

Protivíně, kde spolu se svými dalšími asi 11 

soukmenovkyněmi nebyla chtěná a hrozilo 

jí nebezpečí otrávením. 



 

29. 1. 2015 odcestoval Ďáblík s novou 

milou paničkou do svého domova v Praze. 

Bydlet bude v prostorném bytě, společnost 

mu bude dělat hravá kočičí kamarádka a 

hromada plyšových hraček, které tak miluje. 

Ďáblík, evidenční číslo M 145/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: cca červen 2014 

Ďáblík je již naprosto zdravý kocourek. 

Zmohutněl a má nádhernou jemnou srst. 

Jednou z něj bude podle depozitní tety 

nádherný mohutný kocour. Je velice 

čistotný, v jídle není vybíravý, má rád 

granule i konzervy. Pokud zjistí, že by mohl 

dostat nějaký pamlsek nebo přilepšení, 

začne se dobroty s velkým úsilím 

dožadovat. Hrozně rád si hraje s jakoukoliv 

hračkou. Je pro každou lumpárnu, chybějící 

očičko ho vůbec v žádném řádění 

neomezuje. Má rád společnost lidí i 

ostatních kočičáků, které s velkou oblibou 

provokuje. Občas mu chybějící očičko 

hnisá, Ďáblíkovi to nevadí, ale na pohled to 

není hezké, je třeba ho již na pořád mazat 

mastí. Podle pana veterináře se už s očkem 

nebude nic dělat. I přesto, že ho chybějící 

očičko v ničem neomezuje, je Ďáblík 

vhodný hlavně do bytu či domku se 

zahradou, kde by na zahradu vyšel jen pod 

dozorem nového páníčka, přeci jen jeho 

orientace v neznámém prostředí není 100%. 

25. 10. 2014 byl Ďáblík spolu s dalšími 3 

kočičáky odchycen v obci Mokré, 

Litvínovice u Českých Budějovic. Bohužel 

hned na první pohled je vidět, že nemá 

očičko, bylo mu vystřeleno lidmi, kteří 

berou střílení po kočkách jako "úžasnou 

zábavu". 



  

17. 1. 2015 odjel do domečku v Letinách 

poblíž Plzně. Kocourek bude dělat 

společnost starší domácí kočičce a bude 

oblažovat svou mazlivostí celou mladou 

rodinku :)  

Merlin evidenční číslo M 2/15, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: květen 2014 

Merlin je hravý a mladý kocourek, který 

miluje mazlení, drbání a vrnění. Sotva vídí 

člověka, hned k němu běží a musí se mazlit. 

Vzhledem k tomu, že byl silný a jako jediné 

koťátko přežil, zaslouží si teplý a láskyplný 

domov. Záchod používá na výbornou a 

vjídle není vybíravý. 

11. 1. 2015 Kocourek se narodil v 

českobudějovické firmě, kde on a další 

kočičky přežívaly v otřesných podmínkách. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 

nedostavěnou firmu, kočičky se zabydlely 

ve staveništi a skladišti, kde to nebylo zcela 

bezpečné. Nicméně jim zbořeniště poskytlo 

přístřeší, které je ochránilo před deštěm, 

nikoli však před mrazem. Zaměstnanci 

firmy se s kočičkami dělili o svou svačinu a 

někdy dostaly i granule. Vzhledem k tomu, 

že žádné kočky nebyly kastrované, jeho 

mourovatá maminka Bella, která je též v 

nabídce, byla neustále březí. Rodila 

několikrát do roka a protože byla koťátka 

nežádoucí, hned pár dní po narození 

zmizela. Podařilo se přežít jen Merlinovi, 

kterému zaměstnanci provizorně přezdívali 

Zombie, protože jako jediný přežil smrt 

svých sourozenců. 



  

23. 1. 2015 odjela Vendulka do nového 

domova ke dvěma kočičím parťačkám! 

Vendulka (pravé jméno), evidenční číslo M 

137/14, kastrovaná, očkovaná 

Narozena: cca 2008 

Vendulka je velmi chytrá, přítulná a velký 

mazel, který bude parádním doplňkem 

večerních siest u televize :) Zkouší šéfovat 

ostatním kočkám, ale není agresivní. Nemá 

ráda změny a přílišný hluk. Lze tedy 

očekávat, že v novém domově si bude delší 

dobu zvykat, najde si místečko, kam se 

schová a odtud zpočátku vyleze pouze na 

záchod a večeři. Baští ráda granulky i 

konzervy, kočičí záchod používá vzorně. Je 

možné vzít si ji do bytu, ale spokojenější by 

byla u domku se zahrádkou, kterou by však 

mohla navštěvovat až po delší době. Kočičí 

ani psí kamarádi jí nevadí, ale může bydlet 

klidně sama. 

4. 10. 2014 Vendulka přišla před 6 lety jako 

březí, sotva odrostlé kotě (asi proto je i 

drobnější), k lidem, kteří se o ní starali. Byli 

ale po těchto dlouhých letech nuceni se 

vzdát domku a tudíž i Vendulky a obrátili se 

na náš spolek. 

  

21. 1. 2015 Želvuška odjela s moc milou 

paní na statek do obce Tichá u Kaplice! 

Želvušce se tak splnilo veliké přání mít 

možnost nekonečného trajdání po venku, s 

přístupem do peřin ;-) Bude mít různorodou 

společnost v podobě jiných kočiček, koz, 

kraviček, psů a dětí:-) 

Želvuška, evidenční číslo M 170/14, 

kastrovaná 

Narozena: cca 2013 

Z Želvičky se vyklubalo temperamentní 

torpédo, které odmítá jen tak ležet doma na 

gauči :-) Nejraději by lítala venku a 

proháněla myši i ostatní kočičky, takže si 

moc přeje k někomu hodnému s domečkem 

a zahradou, kdo nemá jinou kočičku, ale za 

to by si moc přál živou, ale přesto mazlivou, 

upovídanou a velmi schopnou všeho-lovku! 

:-) Ještě má sem tam průjem, takže prozatím 

vyžaduje kvalitní granulky, které jí 

pomáhají uklidňovat její pochroumané 

trávení z dob, které trávila sama venku a 



k jídlu měla kdo ví co... Je to nádherně 

zbarvená kočička s pronikavým pohledem, 

který slibuje, že s touhle kočindou rozhodně 

nebude nuda ;-) 

30. 11. 2014 Želvička se dlouhou dobu 

potulovala kolem vysokoškolských kolejí 

JU, kde ji krmili studenti, než se na ní 

konečně usmálo štěstí a byla přijata do 

provizorního depozita. Želvička totiž trpěla 

silným průjmem, měla rýmu, byla zablešená 

a začervená. Především zde bylo podezření, 

že je buď březí anebo má v bříšku nádor. 

Březost byla vyloučena během 

sonografického vyšetření, případný nádor 

byl vyloučen při operaci a tak byla Želvička 

jen vykastrovaná. Jakmile byla ze zimy 

pryč, rýma jí začala rychle ustupovat. Po 

odčervení se jí rovněž výrazně ulevilo, 

nicméně stále trpí průjmem. Zpočátku 

hodně spala a užívala si svůj vlastní pelíšek 

na topen. Jakmile se jí začalo ulevovat a 

nabrala sílu 

19. 11. 2014 nalezena u vysokoškolských 

kolejí JU v Českých Budějovicích. 

  

21. 1. 2015 bylo rozhodnuto a Johannka 

zůstala u depozitní tety na stálo ;-) 

Johannka, evidenční číslo M 53/14, 

kastrovaná, očkovaná 

Narozena: 2004 

Johannka je velmi milá, mazlivá a postupně 

se stává i velmi hravou. Bezproblémově od 

první chvíle chodí na záchůdek a v bytě je 

jako doma. Jen ostatní kočičky z počátku 

neměla ráda, ale nyní si na všechny zvykla a 

příliš si jich nevšímá. Každou chvilkou si 

ukořistí plyšovou myšku či chřastící míček 

a běhá po bytě jako kotě. V jídle je trochu 

vybíravá - ochotně baští granulky a 

masíčko, ale kapsičkou ani konzervou jí 

radost neuděláte. Johannka se umí krásně 

přitulit a určitě by si zasloužila dostat šanci 

a najít nový domov. 

Starší mourinka Johannka se přitoulala na 

zahrádku rodinného domu v Hornické ulici 

na Dobré Vodě. Lehla si pod křoví a 

odmítla odejít. Do našeho depozita byla 

přijata dne 18. 6. 2014. Měla poslední 

viklající se zoubek, zánět v tlamičce, na 

bříšku pokastrační kýlu a byla vyhublá. 



Dnes je již po operaci, kdy jí byla 

odstraněná kýla a doléčujeme zánět. 

  

20. 1. 2015 odjela do nového domova. 

Jaminka, evidenční číslo M 149/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: říjen 2014 

Jaminka je zatím kočičí miminko, baští 

rozmočené granulky s konzervou a učí se na 

wc. 

31. 10. 2014 byla přijata se svými 

sourozenci od nálezců z Českých 

Budějovic. Při příjmu byla silně zasvrabena 

a teklo jí z očíček. 

  

14. 1. 2015 odjela Oktarínka s velice milými 

mladými lidmi do nového domova v 

Příbrami. A protože je to kočička 

společenská, čekají jí v novém domově 

hned dva kamarádi - jeden kočičí senior a 

mladý kocourek jen o nějaký měsíc starší 

než Oktarínka. 

Oktarínka, evidenční číslo M 142/14, 

očkovaná, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozena: cca polovina června 2014  

Oktarínka je veselé koťátko milující 

společnost koček i lidí. Teta jí říká hanlivě 

"hajzlbába", protože si na wc na předložce 

našla své oblíbené místečko, kam chodí 

spinkat, když nikdo není doma. Také je 

přesvědčená, že zrovna na wc má člověk 

nejvíc volné ruce a proto je to nejvhodnější 

místečko na mazlení. Mňouká jen opravdu v 

nutných případech, jako když se opozdí 

servírování večeře, spíše vrká jako 

holoubek. Takto přivolává i ostatní kočičky 

v depozitu, aby si s ní šly hrát. Momentálně 

s ní začíná cloumat puberta a nejdůležitější 

věcí na světě je prohánění míčku v 

koulodráze, honění myšky po linu, dorážení 

na ostatní kočičáky nebo vození se po lině 

na batůžku depozitního strejdy. Když si ale 

dostatečně vyhraje, přiběhne se zvihnutým 



ocáskem pro podrbání, vyskočí si na klín a 

spokojeně se uvelebí. Ráda přitom okusuje 

prsty depozitních opatrovatelů (nebol 

i koštuje, zda jsou jedlí). Její zvláštností je 

vrnění - nevrní jako ostatní kočky, zní to 

spíše jako kdyby se hodně zadýchala. Také 

krásně šlape zelíčko, velice citlivě a bez 

drápků. Zakládá si na tom, že každý den 

"ozelíčkuje" téměř celou postel a tváří se u 

této činnosti maximálně spokojeně. Občas 

pomáhá tetě s úklidem, rozhází boty po celé 

předsíni a pak se v nich rochní a loví 

myšku. Také ráda upravuje tetě účes, když 

se jí zdá málo rozcuchaná. 

13. 9. 2014 byla Oktarínka přijata z Hutí, 

kde jí srazilo auto. Hodní chataři ji slyšeli 

naříkat v příkopě a snažili se pro ni najít 

pomoc. Kočička byla při příjmu v silném 

šoku a viditelně byla pochroumána přední 

levá packa, kdy předloktí bylo naprosto 

bezvládné. Při lékařském vyšetření bylo 

zjištěno, že má protrženou celou břišní stěnu 

a vnitřnosti se nevysypou pouze díky tomu, 

že je drží kůže. Bylo nutné proto Oktarínku 

co nejdříve stabilizovat a když se její stav 

zlepšil, šla okamžitě na operaci. Bohužel 

nastaly komplikace s pooperační jizvou, kdy 

se vše nejdříve krásně hojilo a najednou se 

přesně uprostřed jizva rozjela a začala 

hnisat - okraje totiž odumřely a nechtěly 

srůst. Oktarínce byla nasazena antibiotika, 

jizva byla ošetřována dezinfekcí a čekalo se, 

až si tělíčko vyplní vzniklý důlek a jizva se 

zatáhne. Tlapičku bylo doporučeno 

masírovat a natahovat, protože u koťátek se 

takováto zranění nefixují (kvůli rychlému 

růstu kostí). Rehabilitace byly prováděny 

hodinku každé ráno a večer a po 14 dnech 

již byla tlapička plně v provozu. Protože 

byla břišní stěna opravdu zle potrhaná a 

není vyloučené, že by se mohla znovu 

protrhnout, bude Oktarínka v delší 

rekonvalescenci, abychom se ujistili, že je 

vše v pořádku. 



  

20. 1. 2015 Nebojsa se přestěhoval jen o 

jednu ulici dál na sídlišti Máj v Českých 

Budějovicích, k moc hodné paní, která má 

už jednu nalezenou kočičku. 

Nebojsa, evidenční číslo M 146/14, 

očkovaný, PODMÍNKOU ADOPCE JE 

KASTRACE V BUDOUCNU 

Narozen: cca polovina srpna 2014 

Nebojsa je největší mazel pod sluncem! 

Neodbytný závisláček na svém člověku - 

ihned po příchodu mrštně vyleze depozitní 

tetě na rameno a nechá se nosit a přitom 

nakukuje, co teta dělá (zábavné pro oba je 

pak hlavně vaření ;-)) V noci nejraději usíná 

na polštáři... anebo rovnou na obličeji, na 

krku, prostě chce být co nejblíž svému 

člověku a spokojeně u toho vrní. Moc rád 

dovádí, svůj temperament si ventiluje s 

depozitní Pišpetkou, pro kterou se stal 

velkým bráškou - když spolu usínají, tak jí 

pucuje a moc jí pomáhá v socializaci. 

Nebojsa zbaští s chutí všechno, dává však 

přednost kvalitním granulkám. Občas mu 

teče z obou očiček, možná to jsou ještě 

pozůstatky silného zánětu, ale to původně 

nemocné očičko nese už jen malou stopu po 

vřídku - čili žádný handicap Nebojsovi 

nezůstal. 

Kvůli své povaze je Nebojsa vhodný k 

někomu, kdo už kočičku má, anebo je hodně 

doma, protože Nebojsa nechce být sám - 

pak hodně naříká a je nešťastný (je to 

opravdu velký závisláček na společnosti). 

Dětí se trochu bojí, ale určitě by si na ně 

zvyknul. Je vhodný do bytu. 

27. 10. 2014 Po přijetí do depozita byl 

Nebojsa ve velmi špatném stavu - 

podvyživený, trpěl silnou rýmou, byl 

zablešen, začerven, měl ušní svrab a obě 

očička zanícená, na levém očku dokonce 

vřídek, který vypadal hrozivě a obávali jsme 

se, že o očičko nejspíš přijde :-( Byl však 

okamžitě veterinárně ošetřen a započala 

intenzivní léčba. Po týdnu aplikace 

antibiotik a mazání a kapání očička se vše 

zdá být na velmi dobré cestě! 

25. 10. 2014 byl Nebojsa spolu s dalšími 3 



kočičáky odchycen v obci Mokré, 

Litvínovice u Českých Budějovic. 

  

17. 1. 2015 odjela Diana do nového domova 

k paničce, která se do ní zamilovala. 

Věříme, že vymazlování bude brzy 

zvládnuto a Dianka bude už jedině 

spokojená kočička! 

Diana, evidenční číslo M 4/15, kastrovaná 

Narozen: květen 2014 

Dianka je nádherná dlouhosrstá bílomourka. 

Prozatím je to však velký strašpytel. Hned 

druhý den v depozitu absolvovala zabalená 

v dece několikahodinové mazlení, ale stejně 

zůstávala ostražitá. Nevytahuje však drápky 

a nekouše a tak je ochočování jen otázkou 

čas. Kočička je vhodná do  

13. 1. 2014 byla z otřesných podmínek 

tovární haly v Protivíně přijata krásná 

kočička. Přestože často neměla k dispozici 

vodu ani žrádlo, je v poměrně dobré 

zdravotní kondici. Na místě nadále zůstávají 

další kočičky, které se pokusíme co nejdříve 

přijmout. 

  

15. 1. 2015 odcestovala s bezva lidmi do 

baráčku u Písku, kde bude rozmazlovaným 

kočičím jedináčkem. 

Rozinková Vánočka, evidenční číslo M 

171/14, kastrovaná 

Narozen: cca 2012 

Vánočka se zatím v depozitu projevuje jako 

velmi klidná a jemná kočička, umí si přijít 

pro pohlazení, ale zároveň má ráda svůj klid 

a většinu dne odpočívá na dece a užívá si 

teplíčka. Když má hlad, sedne si u své 

misky a signalizuje tak, že už je čas na jídlo 

J. Vánočka baští hlavně konzervy, na 

granulky nebyla zvyklá, zatím je jen 

ostýchavě ochutnává, ale i to se určitě 

zlepší. Používání kočičího WC je 

samozřejmostí. V depozitu je v kolektivu 

dalších koček, jejich přítomnost ale 

nevyhledává, tudíž může být bez problémů i 

jedináčkem, zvyká si na přítomnost dvou 

psů a malých dětí, nic z toho jí problémy 

nedělá. 

30. 11. 2014 jsme přijali kočičku, která se v 

létě přitoulala se svými koťátky do zahrádek 

u SIKA v Č.Budějovicích, kde se o ni 



začala starat jedna hodná paní. Koťátka 

záhy domov našla a kočička byla nyní 

přijata k nám. 

  

10. 1. 2015 Dafné odfrčela do nového 

domova, kde bude dělat společnost další 

kočičce a její revír bude domeček se 

zahradou. Bydlet bude ve Smilkově u Votic. 

Dafné, evidenční číslo M 180/14, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozena: srpen 2014 

Dafné je černá kráska, která ihned po 

příjezdu našla zalíbení v červené myšce, 

kterou nedá z tlapek. Moc ráda si hraje a 

honí s ostatními kamarády v depozitu. Je 

naprosto čistotná. Ráda pomáhá a dozoruje 

při čištění záchodků, jestli to depozitní 

"posluhovačka" dělá pořádně. Moc ráda 

papá, pro dobrotu by snad udělala i 

kotrmelec. Za krátkou chvíli v depozitu 

udělala skok, začíná z ní být opravdový 

mazel s dieslovým motůrkem. Dokonce už 

našla i odvahu na to, sama se vplížit na 

klín.  Počáteční nedůvěřivá a bázlivá reakce 

rychle pomíjí a probouzí se její přítulná 

strana. 

20. 12. 2014 byla Dafné se svým bráškou 

Siriusem odchycena v kempu u řeky 

nedaleko Bechyně. 



 
  

4. 1. 2015 po více než ročním čekání v 

depozitu na nový domov se Gigimour 

rozhodl, že už adresu měnit nebude a zařadí 

se do smečky depozitního strejdy. Zároveň 

přijal funkci dohlížejícího nad novými 

příchozími do depozita :-) 

Gingger, evidenční číslo M 119/13, 

kastrovaný, očkovaný 

Narozen: září 2013 

Gingger je milý a přítulný kocourek, po 

počáteční nedůvěře se osmělil, seznámil se 

se všemi obyvateli depozita, což se neobešlo 

bez vrčení a syčení. Ale po dvou dnech 

zapadl do kolektivu a s většíma a staršíma 

ségrama okupuje pelíšky a užívá si to. Rád 

si hraje s míčky a to s takovou vervou, že se 

nakonec zapojí všichni a jsou v jednom 

chumlu V jídle není vybíravý, papá to co je 

v misce, jak masíčko, tak granule. Záchod 

používá vzorně už od začátku. Vhodný je 

pouze do bytu, kvůli jeho drobné tělesné 

konstrukci, nejlépe k nějakému kočičímu 

parťákovi, aby spolu mohli dovádět. 

14. 10. 2014 Z Gigiho vyrostl krásný velký 

kocour se smutnýma očima. Je to hodný a 

vděčný kluk, ale není to tak, že prvním 

setkání Vám skočí do náruče a bude s Vámi 

hned kamarád. Chce to trpělivý přístup. 

Časem a postupně si ho získáte a pak bude 

celý Váš. Také v novém domově MUSÍ mít 

parťáka. Jako jedináček by byl hodně 

nešťastný. Nejvhodnější pro něj bude 

klidnější domácnost. Prosím, berte tyto 

všechny podmínky v úvahu než zavoláte, že 

o něj máte zájem. 

13. 12. 2013 jsme z Týna nad Vltavou 

přijali drobného světlemourovatého 

kocourka od hodné paní, ke které se 

přitoulal se svými sourozenci Gaiou a 

Ťuldou. Bohužel paní musela být 

hospitalizována, takže se dostali do našeho 

depozita. 



 

1. 1. 2015 odjel Uhlík s milými lidmi směr 

České Budějovice, kde nahradí zemřelého 

kocourka. 

Uhlík, evidenční číslo M 176/14, 

KASTRACE V BUDOUCNU 

PODMÍNKOU ADOPCE 

Narozen: cca květen 2014 

Uhlík je velice šikovný kocourek, který se 

rád mazlí a čas od času je velice neodbytný. 

V jídle není vůbec vybíravý, zbaští, co 

dostane. Ani v žádných jiných ohledech s 

ním nejsou žádné problémy, záchůdek 

používá od prvního dne naprosto vzorně. S 

kočmami vychází velice dobře a určitě v 

novém domově uvítá kočičí společnost. 

Pokud tam bude kočičí jedináček, bude od 

nové rodiny vyžadovat hodně pozornosti. 

Za to se jí však odmění velikou náklonností 

a láskou. 

20. 11. 2014 pochází z malé vesničky Hroby 

u Tábora. Přes léto se o něj starali různí 

chataři a Uhlíkovi nic nechybělo. Měl plnou 

misku a spoustu rukou na drbání. Bohužel 

přišel podzim a o Uhlíka se již neměl kdo 

starat. Naštěstí pro něj došlo dne 20. 11. 

2014 na stěhování dále na jih. Od té doby 

bydlí u nás v Kaplici, kde dočasně sdílí 

domov s domácím kočičákem a depozitní 

slečnou Xenou. 

 


