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vádût napfiíklad formou kupónÛ (pou-
kázek), které se vydávají majitelÛm
koãek, aÈ uÏ v‰em nebo jen tûm, ktefií
potfiebují finanãní pomoc (dÛchod-
cÛm, nezamûstnan˘m). Majitel pak
zajde k veterináfii, kter˘ se na kastraã-
ním programu podílí. Veterináfi koãku
vykastruje a kupón po‰le zpût
Mûstskému úfiadu, kter˘ mu jej pro-
platí. Pokud kupón nepokryje celko-
vou ãástku, majitel doplatí zbytek.

Text a foto: ZO chovatelÛ koãek Boskovice,
zpracovala jejich ãlenka A. J.

www.kockyboskovice.cz

Problém toulav˘ch koãek musí
b˘t fie‰en v souladu se zákonem na
ochranu zvífiat proti t˘rání a veteri-
nárním zákonem – jejich záchranou,
nikoli vybíjením zvífiat pro pfiemno-
Ïení, ke kterému do‰lo vinou mûsta
nebo obce, protoÏe tento problém
byl léta zanedbáván.

Prioritou je kastraãní program pro
zdivoãelé i domestikované koãky,
tzn. sníÏení poãtu toulav˘ch koãek na
kontrolovan˘ poãet zdrav˘ch skupin
pomocí kastrace, zaji‰tûní pokastraã-
ní péãe a opûtné vypu‰tûní toulav˘ch
koãek do pÛvodního teritoria. 

Kastrovaná koãka je pro mûsto
pfiínosem – nedochází k pfiemnoÏení,
má tedy dostatek potravy a tomu od-
povídá i její zdravotní stav. Je lov-
cem nejen my‰í, ale i mlad˘ch
potkanÛ a pfiispívá tak k hygienické
a deratizaãní prevenci ve mûstû.

Dal‰ím fie‰ením je zfiízení útulku
nebo spí‰ soukromého domácího de-

pozita, protoÏe státních útulkÛ je
v âR opravdu málo. Depozita fun-
gují jen za podpory drobn˘ch sou-
krom˘ch dárcÛ, protoÏe jen málo
mûst je finanãnû podporuje. Tato za-
fiízení slouÏí pfiedev‰ím jako záchyt-
ka „první pomoci”, kde zvífiata pro-
jdou karanténou, jsou zbavena para-
zitÛ a vakcinována. Poté jsou pfiítul-
né koãky v co nejkrat‰í dobû umístû-
ny k nov˘m majitelÛm a plaché koã-
ky vypu‰tûny do pÛvodního teritoria.

Pfii uvolnûní teritoria dojde totiÏ
k tomu, Ïe se v nûm usadí jiná, opût
nekastrovaná a nevyléãená zvífiata
a situace se bude stále opakovat.

Nevykastrovaná koÈata nejsou zá-
sadnû vypou‰tûna. Takov˘ postup je
nesmysln˘. Zdivoãelá koÈata lze do-
mestikovat, ale jen v soukromé do-
ãasné péãi dobrovolníkÛ.

V zahraniãí a nûkterá mûsta ãi ob-
ce v âeské republice pfiispívají i na
kastrace domácích zvífiat. Lze to pro-

DÛm na Marsu. Takové je zadání projektu
Stavby z vlnité lepenky, kter˘ je urãen stfiedním
stavebním ‰kolám z âeské republiky. Do leto‰-
ního 8. roãníku se jich pfiihlásilo rekordních 23,
mezi nimi i Masarykova stfiední ‰kola z Letovic.
Poprvé si téma soutûÏe zvolili sami studenti.
Autofii vítûzn˘ch modelÛ si rozdûlí odmûnu ve

v˘‰i 40 tis. Kã. Cílem projektu je poukázat na 
ekologické pfiednosti vlnité lepenky pouÏívané
k v˘robû obalÛ. Pofiadatelem je ãesk˘ Svaz v˘-
robcÛ vlnit˘ch lepenek, partnerem pak spoleã-
nost EKO-KOM, a.s. 

Text: Ing. Renáta S˘korová 
Foto: archiv Svazu v˘robcÛ vlnité lepenky (SVVL)

V souãasné dobû se nejen v âeské republice nachází velmi vyso-
k˘ poãet nechtûn˘ch koãek. Îivot bezprizorních koãek v ulicích je pro
nû vût‰inou utrpením – jsou vystavovány t˘rání, trpí nemocemi
a hladem, Ïiví se odpadky u popelnic, umírají pod koly aut a po po-
Ïití jedu na krysy, zranûné ãasto vyhledají úkryt, kde umírají dlouhé
hodiny a dny nebo jsou ubíjeny.

Kastraãní program
pro opu‰tûné koãky

Studenti z Letovic 
postaví dÛm na Marsu

Tato koãiãka byla odchycena na ulici
a umístûna do nového domova.

Floristiku v podniku zaji‰Èuje Ondrova Kvûtinová dílna www.kvetinybus.cz

Po – ât: 10.30 – 22.00 hod.
Pá  10.30 – 24.00 hod.
So  16.00 – 24.00 hod.
Ne  ZAV¤ENO

Smetanova 4, Blansko 
Tel.: 604 940 541, www.cafebergman.cz

• letitá tradice
• WIFI pfiipojení zdarma
• letní terasa
• denní menu
• svatby, kfitiny, promoce, veãírky, oslavy
• rozvodové párty
• káva s mlékem do kelímku s sebou
• stáãené sudové víno
• pfiipravujeme pro vás AKCE

LoÀská vítûzná práce.

KASTRACE A POVùRY:
Koãka by mûla mít aspoÀ jeden
vrh koÈat

NE, z ãistû finanãního hlediska
je nákladnûj‰í bfiezí koãku a po-
tom i koÈata krmit, neÏ zaplatit
kastraci.
Koãka pfiestane chytat my‰i

NE, naopak, i koãky a kocoufii,
ktefií dfiíve pfiíli‰ nelovili, zaãnou
chytat my‰i - nemají vlastnû nic ji-
ného na práci. 
Koãka ztloustne a zleniví

NE, zda bude zvífie tlusté, záleÏí

pouze na mnoÏství stravy a mnoÏ-
ství pohybu, stejnû jako u nekast-
rovan˘ch zvífiat.
Koãka se stane nevrlou

NE, naopak, koãka je pfiítulnûj‰í
a mazlivûj‰í. Opût se stane povahou
kotûtem a více pfiilne k majiteli.
Koãka se trápí

NE, díky sníÏené hladinû hor-
monÛ v krvi po kastraci uÏ koãky a
kocoufii nemají pohlavní pud, ne-
touÏí po záletech a nic jim nechybí
(není jim to líto).

nám. Svobody 14, Blansko
tel.: 723 057 792, e-mail: pavel.copy@volny.cz

VAZBY DIPLOMOV¯CH 
A BAKALÁ¤SK¯CH PRACÍ


