
P¤ÍLI· DIVOK¯ KOCOUR
Dana Vûrãáková, Praha 4
VáÏená redakce, 
reaguji na dotaz z Poradny v ãísle 3/2006 ãa-
sopisu Na‰e koãky. Ta stateãná milovnice koãek
paní V. D. z Pelhfiimova s divok˘m a nezvlada-
teln˘m kocourkem má snad doma reinkarnaci
na‰eho kocoura Fandy, kter˘ zemfiel náhle
v prosinci roku 2002 ve stáfií pouhého jeden
a pÛl roku. Jako pravdûpodobnou pfiíãinu smr-
ti urãil ná‰ veterinární lékafi srdeãní zástavu
zpÛsobenou mrtvicí. 
Kocourek se choval témûfi navlas stejnû, jak
popisuje va‰e ãtenáfika. Také byl nalezen v pfií-
rodû, jen s tím rozdílem, Ïe jsme ho objevili
i s jeho koãiãí matkou a ãtyfimi sourozenci ve
stáfií asi jednoho t˘dne v na‰í kÛlnû v chatové
osadû na Slapech. Koãky byly prokazatelnû
„niãí“, v blízkosti není trvale obytné stavení
a bfiezí koãka tam byla pravdûpodobnû pfiive-
zena v lodi a vyhozena na bfieh. Z deseti chat
jsou pravidelnû nav‰tûvovány tfii, a tak chodila
od dvefií ke dvefiím ve snaze získat trochu jídla.
O koãku se zvût‰ujícím se bfií‰kem v‰ak nikdo
zájem nemûl. KdyÏ jsme ji objevili, byla vyzáb-
lá, hladová a vystresovaná, protoÏe nevûdûla,
jestli jí a její poãetné koãiãí rodince neublíÏíme.
Koãky jsme se ujali a v‰em jejím dûtem na‰li -
i kdyÏ s obtíÏemi - nové páníãky. NejÏivûj‰í
a také nejvût‰í a nejvitálnûj‰í kotû, ãernobílého
Fandu, jsme si nechali, pfiestoÏe jsme nikdy
Ïádnou koãku doma nemûli a bydleli jsme teh-
dy v pomûrnû malém bytû v paneláku. V obdo-
bí tzv. vtiskávání jsme ho pravidelnû vÏdy na

chvíli brali od koãky,
chovali jej a hladili,
aby si na nás zvykl
a mûl nás rád. Musím
ale fiíci, Ïe k nám nikdy
nechtûl, fival vÏdycky
pfií‰ernû, a jakmile

jsme ho propustili z na‰í náruãe lásky, prchal
hned za mámou do kÛlny dfiív, neÏ jsme ho tam
staãili donést sami. KdyÏ mu byly dva mûsíce,
odvezli jsme ho do praÏského bytu. Nastalo
peklo pro nás i na‰e panelákové obydlí. Pfies-
toÏe jsme ihned na okna dali krátké záclony,
vylezl na kfieslo a vykusoval do nich díry. Jako
dÛkaz mám fotografii, jak vítûzoslavnû trÛní
u ãerstvû vykousané díry. Pohladit se nechal
asi tak jednu vtefiinu vcelku, pak zaútoãil na
ruku. Jakmile si nûkdo doma zul boty s tkaniã-
kami, Fanda mu je ihned pfiekousal tûsnû u dí-
rek do bot. Ukousané tkaniãky nûkdy i snûdl,
takÏe nastala pohotovost u koãiãího záchodu,
zda z nûj také celé vyjdou, aby se mu nûco ne-
stalo. V noci to bylo stejné utrpení, co popisu-
je v dopise paní z Pelhfiimova. Pokud nûkdo
z nás ve spánku vystrãil nohu zpod deky, Fanda
ho okamÏitû kousl do palce a „ulovil“ nohu.
Tapety v onom bytû vypadají dodnes, jako by-
chom byli tenkrát chovali tygra. PfiestoÏe mûl
‰krábadlo, v‰e muselo b˘t obaleno dekami,
v‰echno sápal. Místa zvlá‰È ohroÏená jsme po-
stfiikovali sprejem „odpuzovaã koãek“, ale po-
mohlo to jen málo. Jeho divokost nepominula
ani po kastraci, která mu byla provedena v jed-
nom roce. Nûkolikrát mû bez zjevné pfiíãiny
kousl a drÏel ãelisti tak pevnû, Ïe bylo potfieba
ho trochu pfii‰krtit, aby vÛbec pustil. Po stisku
jeho ‰piãákÛ jsme mûli dírky v ruce, lekl-li se
ãlovûk a ucukl, pak rovnou krvavé ‰rámy. Mûli
jsme ho moc rádi a mrzelo nás, Ïe není ani tro-
chu mazlíãek na klín. Rád aportoval pfiedmûty,
bûhal aÏ do úmoru, aÏ mûl jazyk vyplazen˘ jako

pes. Pokud usnul, spal tak tvrdû, Ïe si s ním
mohl ãlovûk dûlat, co chtûl. Ve spánku jsme
mu kle‰tiãkami stfiíhali drápy. Usnul prostû
s drápy a probudil se bez nich. To se pak divil,
Ïe nûkam vyskoãil a sjel hned k zemi. Pfies jeho
nemoÏnou povahu jsme ho velmi milovali,
a kdyÏ umfiel, moc nám chybûl. Dokud byl, tak
bylo doma stále uklizeno. Neexistovalo pfieho-
dit svetr pfies Ïidli, protoÏe to se hned pfiiplíÏil
Fanda a bûhem krátké chvíle ukousal v‰echny
knoflíky. OÏíral také s chutí hfibety knih
a mému manÏelovi seÏral jednou ‰piãku krava-
ty, na coÏ se pfii‰lo aÏ v prÛbûhu obchodního
jednání pfii kontrole zevnûj‰ku.
O kocourkovi a jeho niãiv˘ch v˘padech by se
dala napsat kniha. Bylo jich za rok a pÛl jeho
Ïivota nepoãítanû. Jako by vûdûl, Ïe bude Ïít
jen krátce, Ïil opravdu na „plné pecky“. Chtûla
bych upozornit majitelku kocourka, Ïe by mohl
mít také srdeãní vadu jako ten ná‰. MÛÏe to
souviset se zad˘cháváním a vyplazovaním ja-
zyka pfii zbûsilém pobíhání. Ani se mi nechtûlo
vûfiit, Ïe stejnû divoké zvífie by mohlo existovat
v tak vûrné kopii…

VÁBENÍ JARA
Markéta Bur‰ová, Velká Polom
Vábení jara nebo také vábení milostné poznává
vût‰ina z nás – chovatelÛ. Podlehly mu i mé
koãky Katy a Minka. Chodí neustále dovnitfi
a ven. KdyÏ pfiijdou dovnitfi, utíráme jim pracnû
tlapky, coÏ se (zvlá‰tû u Minky) neobejde bez
syãení, vrãení, ‰krábání a kousání. Koãka pfiijde
do kuchynû, pfiiãichne k miskám, které jsou
u nás vÏdy plné (av‰ak nûkdy se jejich obsah
nedotãen˘ vyhazuje), otoãí se a jde zase ven.
Za chvíli ji v‰ak nûjaká dobrá du‰e, která pod-
lehla Ïadonícímu hlásku, pou‰tí zpût do domu
bez utfiení pacek. Otisky paciãek jsou pak 
v‰ude.
Holt táhne je to ven, s tím nic nenadûláme.
Zase zaãíná období kocoufiích „zpûvÛ“ pod na-
‰imi okny, období o‰etfiování kocoufiích zranû-
ní. Ale také odkládání nechtûn˘ch koÈátek do
útulkÛ (a to v lep‰ím pfiípadû). Zvlá‰tû na ves-
nici lidé odmítají kastraci koãek. Proto se koã-
ky stále víc a víc mnoÏí a z tûch nechtûn˘ch
vznikají koãiãí bezdomovci. 
Loni v létû i k nám zavítalo krásné koÈátko.
Bylo opravdu roztomilé a i pfies nûkolik pokusÛ
mé babiãky vrátit ho „tam, odkud pfii‰lo“
(i kdyÏ jsme to vÛbec nevûdûli) se neustále vra-
celo zpût.  Bylo vyhládlé. Snûdlo maso, vypilo
mléko a lehlo si pfied dvefie. Byl to mazlík, pfie-
dl a otíral se o nás hlaviãkou úplnû stejnû jako
ná‰ kocour Domino, kter˘ umfiel loni v létû,
kdyÏ ode‰el na toulky a uÏ se nevrátil.
UÏ byl veãer, skoro tma, kdyÏ jsem koÈátko nes-
la k jedné své známé chovatelce koãek. Ta si ho
nechala a moÏná, Ïe kocourek zavítá i na v˘-
stavy. Jeho pfiíbûh na‰tûstí dopadl dobfie, ale ty
dal‰í?! Nûktefií lidé koãky vÛbec nechápou a je
jim jedno, zda se koãka, které byla sebrána ko-
Èata, trápí nebo ne. I na‰e koãka Minka si tím
pro‰la, neÏ jsme se jí ujali. Katy na‰tûstí tako-
v˘ osud nemûla. Minka u nás porodila dvû ko-
ãiãky – Katynku a Kaylu - a obû na‰ly domov.
Katynku jsme si nechali my a Kaylu dostala
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na‰e paní lékárnice. Dnes se o devítiletou Min-
ku a pûtiletou Katynku i pfies jejich kastraci za-
jímají místní kocoufii. A to uÏ se zase dostává-
me k jarnímu vábení. Jednou jsem Minku na‰la
sedût na oknû ob˘váku. Podívala jsem se dolÛ
a zjistila, co ji tam vyhnalo. Pod oknem sedûli
dva kocoufii a navzájem se zastra‰ovali. Otev-
fiela jsem okno, vzala Minku domÛ a kocoury
rozehnala.
Kocoury se to u nás v poslední dobû jen hem-
Ïí. Z jejich soubojÛ provázen˘ch v˘hruÏn˘mi
zvuky opravdu nûkdy bûhá mráz po zádech.
S na‰ím kocourem Dominem to b˘valo v tomto
období k nevydrÏení. Jeho jindy krásná a hustá
srst ztrácela na lesku ne kvÛli nûjaké nemoci,
ale pro velké mnoÏství prachu, kter˘ se mu v ní
usadil pfii jeho toulkách. Vyãesat ho nebo o‰et-
fiit po jeho bojích s ostatními kocoury bylo té-
mûfi nemoÏné. Zato v zimû se úplnû zmûnil.
Jeho srst opût získala normální vzhled, pfiibral
a zdrÏoval se jen doma. MoÏná se ptáte, proã
jsme ho nenechali vykastrovat. Pokusili jsme se
o to, ale prostû to ne‰lo. Domino se dral z pfie-
nosky jako o Ïivot a nebylo moÏné ho udrÏet
v klidu. Snad kdybychom to zkou‰eli dál, je‰tû
by dnes Ïil…
Ale v‰echno jednou konãí (a zaãíná). Katynka
se koneãnû usadí na svém místeãku pod tope-
ním, na sedaãce nebo na na‰em klínû. Minka
leÏí na kfiesle u mû v pokoji. Nad ránem (tedy
vÏdy kolem ‰esté hodiny) v‰ak zaãíná ‰krábat
koberec u dvefií. Jdu ji pustit do kuchynû. Min-
ka se nají a jde zase zpût. Spát dál? To v Ïád-
ném pfiípadû! Minka mi nedá pokoj. Bûhá jako
‰ílená a navíc má chuÈ  hrát si se sv˘mi hraã-
kami. KdyÏ se jí nepodafií zburcovat mû, zaãíná
znovu ‰krábat u dvefií. Já tedy vstanu (coÏ by
se dûlat nemûlo, av‰ak lépe se to fiekne, neÏ
udûlá) a ona hned zabûhne pod postel. Tak se
to opakuje hned nûkolikrát s tím, Ïe jednou
chce Minka pít, podruhé jíst, potfietí jde oÏírat
koãiãí trávu (a to aÏ kdyÏ ji odtrhnu od své
pûstûné dracény) a poãtvrté ji seberu a jdu ji
dát do jejího pelí‰ku. AÈ si ru‰í tam! A to je‰tû
zdaleka nemám vyhráno. Minka se nevzdává
bez boje. Zalézá pod sedaãku v kuchyni a ne
a ne vylézt. KdyÏ uÏ se vracím jako mátoha do
postele, zji‰Èuji, Ïe je pÛl sedmé. TakÏe musím
vstávat do ‰koly. Ale vyãítejte to tûm koãkám 
– ony pfiece za nic nemÛÏou! :o)   

MOJE KOâKY
Kvûta Bugová, Koufiim
Dnes jich mám uÏ pûkné hejno. Prostû se mi to
tak stalo… Víc jich ale snad nebude, protoÏe je
dávám postupnû kastrovat. KaÏdá je jiná, kaÏ-
dá má jinou barvu i povahu, v‰echny mají svá
jména. 
Pfied sedmi lety jsem si pfiinesla krásné koÈátko
z trhu. Byla to nádhernû vybarvená koãiãka,
celá ãerná jen s bílou náprsenkou a v‰emi ãtyfi-
mi paciãkami pravidelnû bíl˘mi. Jako stfievíãky,
prostû fe‰anda. Jakmile jsem ji uvidûla, muse-
la jsem ji mít! Dodnes ji miluji. I kdyÏ má své
krásné jméno, dûti jí daly pfiezdívku: Královna.
Doma jsme uÏ tehdy mûli dvû koãky, vÏdyÈ jsme
na venkovû, pfiesnûji v polích na samotû. Ty
byly ale plaché, o pohlazení nestály. Proto jsem
touÏila mít mazlíãka. Moje koÈátko vyrostlo
v krásnou koãku, za kterou brzy chodili cizí ko-
coufii zdaleka. Následky jejich náv‰tûv na sebe
nenechaly dlouho ãekat. Na svût pfii‰la tfii ko-
Èátka, krásná, jako malovaná, podobná ma-
mince. Musela jsem jí je nechat, vÏdyÈ to byly
její první dûti. Nikdy jsem nikomu nedovolila
koÈátka sprovodit ze svûta tím na venkovû za-
bûhl˘m drastick˘m zpÛsobem. KdyÏ uÏ to mu-
selo b˘t, odvezla jsem je k veterináfii, aby je
bezbolestnû uspal. Ty dvû plaché venkovní koã-
ky proÏívaly matefiství pravidelnû dvakrát roã-
nû. KdyÏ jsem jejich potomky pracnû ve stodo-
le nebo na pÛdû, kde je pofiád dost sena, na‰la,
byl to pro mû úspûch, ale pro koÈata to dopad-
lo ‰patnû. Stalo se také, Ïe jsem je na‰la, ale
neÏ jsem mûla moÏnost je odvézt pryã, tfieba
druh˘ den, koÈata uÏ tam nebyla. Koãky jsou
starostlivé mámy. Pfienesou je na jiné místo,
tfieba mnû uÏ nedostupné. Pak je pfiivedou
domÛ uÏ velká. Jsou tak roztomilá a hravá, ne-
mám to srdce jim ublíÏit. TakÏe si je musím
také nechat. Nabízím je pak lidem, ale málokdy
se mi povede je nûkomu darovat. KaÏd˘ fiekne,
Ïe uÏ doma koãku má. A tak nûkteré jsem chtû-
la, nûkteré jsem ani nechtûla a mám je. Ale
hlavnû Ïe je uÏivím. Mám i kozu na mléko. Koã-
ky si také hodnû loví v polích. Vafiím jim maso-

vé polévky, kupuji rÛzné pochoutky a granule.
Na to, Ïe jich je hodnû, jsou pûknû baculaté
a nikdo nemÛÏe fiíci, Ïe trpí hladem. Koãky jsou
u mû ‰Èastné a spokojené. Ráda se na nû dí-
vám, kdyÏ si hrají nebo mezi sebou zápasí
a pfiepadávají se. Je s nimi legrace. Nemívám
deprese, necítím se sama. Sednu si po práci na
dvorku na laviãku, nûkterou vezmu na klín, hla-
dím ji, ona hned zaãne pfiíst a je nám obûma
dobfie.
Mám devût vnouãat. KaÏdé z nich tu má svého
oblíbence. KdyÏ pfiijdou na náv‰tûvu, vÏdycky
si hledají toho svého mazlíãka. Bez koãek by
byl Ïivot nudn .̆ Zdraví vás chovatelka a milov-
nice v‰ech zvífiátek.
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Kocour Tom konãí
s cigaretami
(Dnes, Reuters, AP)
Kocour Tom i my‰ák Jerry jsou tu jen
pro legraci, a pfiesto se dostali do
problémÛ. Komiksov˘ kocour Tom
koufií dnes stejnû jako pfied padesáti
lety, kdy vznikl – a to vyvolává
protesty. Proto budou – aspoÀ
v Británii – z nûkter˘ch dílÛ
vystfiíhávány scény, které mohou b˘t
povaÏovány za oslavu koufiení
a kufiáctví.
„Je to dobrovoln˘ krok, kter˘ jsme
pfiijali s ohledem na mûnící se dobu,“
uvedla evropská mluvãí spoleãnosti
Turner Broadcasting, která patfií
firmû Tinne Warner, vlastníka práv na
filmy o komiksové dvojici.
Nyní se proto bude peãlivû zkoumat
1500 snímkÛ. Mezi „kádrovan˘mi“
filmov˘mi postaviãkami nebude jen
Tom a Jerry, ale i Flintstones ãi
Scooby Doo. „Projdeme cel˘
katalog,“ ujistila mluvãí.
Je to reakce na stíÏnost
nejmenovaného diváka. Ten si
stûÏoval na scény, pfii nichÏ Tom
vytáhne cigaretu, aby udûlal dojem
na svou koãiãí pfiítelkyni. Nelíbily se
mu zábûry, na nichÏ Tom hraje tenis
s kufiákem mohutného doutníku.
Tvrdil, Ïe tyto scény „nejsou vhodné
v komiksech zamûfien˘ch na dûti“.
Toto opatfiení v‰ak vyvolalo fiadu
ironick˘ch ãi nespokojen˘ch
poznámek. „Tak to bude tfieba
probrat v‰echny ty fotky a filmy
s Winstonem Churchillem
a pfiemalovat jeho doutníky,“
vtipkoval úãastník diskusního fóra
v britském listu The Guardian.
FOREST, britská spoleãnost pro
ochranu kufiákÛ, pak oznaãila celou
vûc za „naprosto absurdní“. Go
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DOTAZ:
Pfied tfiemi lety jsme se ujali opu‰tûné
koãiãky. Je milá a krásná, ale jsou s ní
obãas potíÏe. Pfied dvûma lety zaãala cho-
dit moãit na sedací soupravu, aÏ jsme
sedaãku museli vyhodit. Nepomáhalo nic
– trestání, domlouvání, zavírání dvefií. Jak
mohla, vbûhla do pokoje a sedaãku
pomoãila. Potom byl nûjakou dobu klid,
ale nyní chodí moãit do pfiedsínû na
koberec. Jsou to louÏiãky o prÛmûru
zhruba 5 cm, nevypadá to tedy na nor-
mální moãení, navíc koãka chodí dál do
bed˘nky s pískem. Koãka je kastrovaná.
Zkou‰íme v‰echno moÏné - citrusy, savo,
sprej na odpuzování koãek, ale koãka se
ho nebojí, naopak ho olizuje. Máme
koãiãku velmi rádi a neradi bychom se
s ní louãili, ale nevíme co dál. Existuje je‰-
tû nûjaké fie‰ení takového problému? 

S. P., Tábor

ODPOVùë:
Koãiãí ãurání si mnohdy Ïádá pfiímo
detektivní pátrání po pfiíãinách a fiadu
experimentÛ pfii nápravû. Vypadá to, Ïe
va‰i koãku v pfiedsíni buì nûco ru‰í, ãi
naopak pfiitahuje, nebo je to dÛleÏité
místo bytu a má jistotu, Ïe tam budou její
znaãky nepfiehlédnutelné. Vzhledem k té
sedaãce, na kterou ãurala pfiedtím, se pfii-
kláním k poslední variantû. 
Pfiedpokládejme tedy, Ïe koãka tím ãurá-
ním chce nûco dÛleÏitého sdûlit, nûco jí
vadí, s nûãím doma není spokojená.
Zkuste vypátrat, co se zmûnilo, co mohlo
naru‰it její obvyklé rituály, skr˘‰e apod.,

a pokud to pÛjde, nastolte star˘ reÏim.
Rozhodnû bych se také zamûfiila na její
záchod - je moÏné, Ïe do jednou pouÏité-
ho uÏ nechce jít a tímto vám to dává naje-
vo. Opatfiete druh˘ a dejte jí ho do pfied-
sínû, tam, kde nejãastûji ãurá. Jestli ho
zaãne pouÏívat, mÛÏete ho pomalu posu-
novat tam, kde to bude únosné pro obû
strany. Aby byl záchÛdek atraktivnûj‰í,
potfiete jeho okraj malou kapkou euka-
lyptového oleje, pÛsobí na koãky moão-
pudnû. Dále bych jí zpestfiila Ïivotní pro-
stfiedí o pár ‰krabadel, trávu, hraãky
apod., aby byla pfiíjemnû naladûná a uvol-
nûná. K tomu se také v˘bornû hodí syn-
tetick˘ tváfiov˘ feromon Feliway, kter˘ se
zastrãí do zásuvky, odpafiuje se 4 aÏ 6 t˘d-
nÛ a dává koãce pocit pohody. 

DOTAZ:
Provozuji malé koãiãí sdruÏení a vÛbec
poprvé se vyskytl problém s neãistotnos-
tí u kocoura. Jde o staré a handicapované
zvífie (pah˘l pfiední konãetiny), podle
zubÛ tak 10 let staré. Kocoura je nyní asi
tfii t˘dny po kastraci. Je zvykl˘ Ïít na dvo-
fie a není schopen (ochoten?) pouÏívat
koãiãí WC. V depozitu je nûkolik dal‰ích
koãek a pes, ale v komunikaci s nimi se
nezdá, Ïe by mûl kocour problém.
Vyzkou‰ela jsem i moÏnost úplného
oddûlení od ostatních zvífiat a vlastní
ãisté WC, ale bez úspûchu. BohuÏel není
z hygienick˘ch dÛvodÛ moÏné kocoura
vrátit do místa odchytu. Myslíte, Ïe exis-
tuje cesta jak ho tûmto základÛm souÏití
s ãlovûkem nauãit, nebo budu muset hle-
dat nûjak˘ dvorek ãi stáj, kde bude moci
Ïít? Ostatní zvládá skvûle - krmení, maz-
lení, a dokonce mám pocit, Ïe si „klidu
domova“ a kfiesla uÏívá. Dûkuji za pomoc!

J. K., Praha

ODPOVùë:
Po takové dobû venku asi není snadné

mûnit základní hygienické návyky.
Zkuste kocourka uzavfiít do omezeného
prostoru (napfiíklad koupelny) v dobû,
kdy je pfiedpoklad, Ïe se bude muset
vyãurat (ráno po vyspání, vpodveãer, kdy
zaãíná b˘t aktivní apod.). Do záchodu
mu dejte smûs suché zeminy s pískem.
Je moÏné, Ïe je fixovan˘ jen na urãit˘
povrch. Kraj záchodku potfiete kapiãkou
eukalyptového oleje. Jestli se vyãurá do
záchodku, máte skoro vyhráno. Nechte
záchod v oné místnosti a zpoãátku tam
kocoura pravidelnû noste, pak jen zajis-
tûte, aby tam mûl voln˘ pfiístup. Stelivo
velmi pozvolna mûÀte na takové, co
vyhovuje spí‰e vám. Pokud to nepÛjde
tímto zpÛsobem, obûtujte koupelnu
a celou ji vyloÏte novinami a posypte
pískem s koãkolitem. Dejte tam i ten
záchÛdek. Kocoura tam nechte zavfiené-
ho tak dlouho, aÏ se vyprázdní. Ve‰ker˘
jeho pohyb po ostatních prostorách
musíte kontrolovat, bez dozoru bude
zavfien˘. AÏ zaãne pravidelnû moãit
i kálet na stelivo, budete stelivo pomalu
smetat smûrem k záchodku, aÏ zÛstane
jen tam. V krajním pfiípadû lze koupelnu
nahradit i vût‰í klecí se stejn˘m postu-
pem (stelivo, tedy nejprve zeminu
a písek, pak pomalu koãkolit po celém
povrchu postupnû smetat, aÏ zbude jen
záchod). Samozfiejmû tam musí mít
vodu, pfiípadnû i jídlo, a budete ho vyn-
dávat na pomazlení, nakrmení, probûh-
nutí - ale hlídat! 
Pfiedpokládám, Ïe byl kocour vy‰etfien,
zda nemá moãové kaménky nebo zánût
moãov˘ch cest. U star‰ích kocourÛ je
to ãasté onemocnûní a projevuje se
tím, Ïe kocour moãí úplnû v‰ude -
zkou‰í totiÏ, kde ho to bude bolet
ménû. Doporuãuji b˘t v kontaktu
s veterináfiem a obãas kocourka vy‰et-
fiit, pfiípadnû mu podávat protistruvito-
vou dietu. 

MVDr. Hana Îertová 
Etologická poradna, 
rozbor a fie‰ení neÏádoucího
chování psÛ a koãek
e-mail: poruchy@chovani.info
www.chovani.info
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JAK DOPADLA 20. UMISËOVACÍ
V¯STAVA KOâEK
Uãebny Pfiírodovûdecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze na
Albertovû se poslední pfiedvánoãní
nedûli promûnily v improvizovanou
koãiãí ubikaci. PraÏsk˘ spolek
ochráncÛ zvífiat zde totiÏ pofiádal

svou jubilejní 20. umisÈovací v˘stavu
opu‰tûn˘ch koãek. 
Na Albertov se sjelo celkem 19 útul-
kÛ, depozit a soukrom˘ch nálezcÛ
koãek z celé republiky a dohromady
se v˘stavy úãastnilo 132 koãek.
Vût‰inou to koãiãky nemûly z jin˘ch
praÏsk˘ch ãtvrtí daleko, nûkteré ale
musely procestovat témûfi celou ães-
kou vlast. Celkem se bûhem osmi
hodin podafiilo nalézt domov pro 52
koãek, kocourÛ i koÈátek. 
KaÏd ,̆ kdo se rozhodl zpestfiit si
Ïivot a pofiídit si domÛ mÀoukajícího
kamaráda, mohl rovnou pfiijít s pfie-
pravkou a ihned s jedním takov˘m
chlupáãkem odejít. Bylo z ãeho vybí-
rat, na v˘stavû byly k vidûní koãiãky
nejrÛznûj‰ích barev a velikostí. Jedno
v‰ak mají spoleãné: touÏí po lásce

a lidské péãi. Koãky nejsou fale‰né,
jak se o nich tvrdí, a kaÏdému sta-
rostlivému páníãkovi se rády odvdûãí
pfiítulností a vlastní láskou. 
Pokud nûjak˘ milovník nemohl z nej-
rÛznûj‰ích dÛvodÛ poskytnout koãiã-
ce domov, pomohl alespoÀ darová-
ním konzerv s koãiãím krmením,
darováním hraãek nebo pelí‰kÛ. Tyto
potfieby, nezbytné pro spokojen˘
koãiãí Ïivot, byly po v˘stavû rozdûle-
ny mezi v‰echny úãastníky. 
Na chodbách fakulty visely bûhem
v˘stavy nástûnky s uÏiteãn˘mi rada-
mi pro chovatele koãek. KaÏd˘ se
napfiíklad dozvûdûl, proã je nutné
nechat koãiãího miláãka vykastrovat
nebo proã nepou‰tût koãku mimo
byt nebo dÛm.
PfiestoÏe se jednalo o velmi úspû‰nou

v˘stavu, kterou nav‰tívilo 602 koãko-
miln˘ch lidí, útulky jsou neustále pfie-
plnûné a pfiicházejí do nich stále dal-
‰í a dal‰í opu‰tûné, t˘rané nebo
bezprizorní koãky. Pfií‰tí umisÈovací
v˘stavu bude PraÏsk˘ spolek pofiádat
nejdfiíve za nûkolik mûsícÛ, pokud
tedy touÏíte koãiãkám pomoci, nevá-
hejte nav‰tívit útulek, kter˘ sídlí
v ulici Palmovka ã. p. 5.
PraÏsk˘ spolek ochráncÛ zvífiat dûku-
je v‰em dobrovoln˘m pomocníkÛm,
ktefií se podíleli na propagaci a pfií-
pravû v˘stavy. Samozfiejmû velk˘
vdûk také patfií v‰em sponzorÛm,
ktefií umisÈovací v˘stavu podpofiili.
Jejich v˘ãet a oficiální podûkování
naleznete na webové adrese spolku
www.psoz.cz. Tereza Matûjková

psoz@seznam.cz
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