Pod kování Útulku pro opušt ná zví ata m stské policie Brno
Jednou jsem šla vysypat odpadky do popelnic. A co má být, eknete si. To jsem ješt netušila,
co bude následovat. Byl už ve er a já cítila, že se na m n kdo dívá. Oto ím se a vidím bílou
hlavu. A vedle vykoukla další a ješt další. Nakonec jich vykouklo deset!
Deset ko ích hlav zá ilo bíle do houstnoucí listopadové tmy a zv dav si m prohlíželo!
Hledali svého protivníka - mého kocoura Mišana. Nemohli v t, že Mišan sv j boj o život
prohrál p ed m sícem. Praskla mu cysta v játrech, z ejm následkem boj o teritorium s šéfem
bílé ko í party.
Nastala zima a vyva ování teplých ku ecích vývar s masem pro deset hladových venká
každý ve er. Všechno totiž do pár minut zmrzne a nastane hlad.
Šest kocourk a ty i ko ky, bílí s ernýma ušima a ocasy, leny party jsou i dlouhosrstí
krasavci. Netuším, kde se vzali venku… evidentn domácí ko ky … poptávám se … a od
známých v ulici se dozvídám o jakési bílé ko ce, kterou n kdo vyhodil z bytu…a
nevykastroval…
Kdo zná dvorní trakt ulice, ten ví, že je uzav ený. Ko ky nemohou migrovat. Výsledek na
sebe nedal dlouho ekat.
Bylo jaro a všechny ty i ko ky bílé party za aly trp t zvláštní nadváhou. A pak jsem se
dozv la od lidí, že jedna má 6 ko at, druhá 3, t etí 1 a tvrté jednooké tém kot dalších 6
potomk .
Situace byla neúnosná a v bec se nelíbila majitel m inžovních dom . Jak to dopadlo?
Když nenásledovala žádná konkrétní akce ze stran majitel dom , napsala jsem žádost o
odchyt a kastraci a podala ji na M stské ásti Brno – st ed. Poté se mi ozval pan editel
útulku, oznámil datum odchytu, poslal mailem letá ky s oznámením odchytu a pohovo ili
jsme o akci. Vyv sila jsem letá ky s oznámením na dve e dom , kontaktovala známé v ulici,
informovala majitele dom o odchytových místech.
Jak takový odchyt vypadá? Lidé dodrželi doporu ení nekrmit ko ky p ed odchytem a bylo to
vid t. Otev ené sklopce byly okamžit zapln ny ko ími mlsouny cítícími dobrou baštu. A to
opakovan ! Bylo odchyceno 6 kocour a 6 ko ek. Pouze 2 ko í matky se nedostavily
k odchytovým klecím, protože byly zaneprázdn ny pé í o ko ata, a já si v duchu myslím, že
nás prokoukly.
Cht la bych touto cestou pod kovat paní Adlerové a panu Huserovi za perfektní práci p i
ervencovém odchytu na ul. Mášova. Velké díky veterinárnímu léka i za zda ilé kastrace a
všem ošet ujícím za pé i o prskající a sy ící stvo ení, která ur it ocenila pomoc v podob
odblešení. Myslím, že kastra ní program a úrove brn nského útulku m stské policie nám
že závid t nejedno m sto v eské republice.
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