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Stejn˘ problém fie‰ila i paní Erika, dlou-
holetá chovatelka u‰lechtil˘ch koãek…

JelikoÏ v na‰em regionu Ïádná taková
sluÏba není, rozhodla se ostatním chova-
telÛm vyjít vstfiíc a zaãala poskytovat
sluÏbu HLÍDÁNÍ KOâEK.

Tato sluÏba zde je jiÏ tfietím rokem. 

Zeptala jsem se paní Eriky: Jak „hlí-
dání koãek" funguje? 

„Jedná se o dvû varianty hlídání. Buì
u klienta doma, ve známém prostfiedí ko-
ãiãky se zachováním jejich kaÏdodenních
zvyklostí a reÏimu nebo v „náhradní rodi-
nû”, coÏ je forma hotelového ubytování.
Jen pro upfiesnûní, není to hotel, kde jsou
zvífiátka zavfiená v klecích, byÈ i prostor-
n˘ch, jak to u nûkter˘ch hotelÛ b˘vá.
Jedná se o ubytování v rodinném domku
se zahradou, kde má koãiãka svÛj vyba-
ven˘ pokoj ‰krabadlem, hraãkami, miska-

mi, pelí‰ky, toaletou, atd. … Pokud zví-
fiátko nemá problém snést se s jin˘mi koã-
kami, pak má moÏnost se volnû pohybo-
vat po celém domû bez omezení.

Svého mazlíãka do „náhradní rodiny”
klient vozit nemusí, jeho vyzvednutí
a vrácení zpût domÛ je moÏno zajistit.

JelikoÏ je kaÏdé zvífiátko jiné a kaÏdé
vyÏaduje odli‰n˘ pfiístup, je tfieba domlu-
vit individuální podmínky péãe a rozsah
sluÏeb. V‰e je podloÏeno smlouvou.

V pfiípadû potfieby je zaji‰tûna veteri-
nární péãe.

O zvífiátka je postaráno s maximální
a láskyplnou péãí. Diskrétnost, profesio-
nalita, zodpovûdnost a ãestné jednání jsou
samozfiejmostí.”

BliÏ‰í informace na www.hlidaniko-
cek.cz, www.listyregionu.cz nebo na tel.:
606 334 270.

Renata Kuncová Polická

Ti z vás, ktefií doma mají nûjakého zvífiecího mazlíãka,
jistû nûkdy fie‰ili problém, komu jej svûfiit do péãe, kdyÏ
se potfiebují vzdálit z domu a nemohou si zvífiátko vzít
s sebou. AÈ se jedná o dovolenou, prodlouÏen˘ víkend,
sluÏební cestu, pobyt v nemocnici, atd. …
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