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Prosíme o podporu kastračního programu. Pokud se rozhodnete 
pomoci jakoukoli finanční částkou na náš účet, pomůžete tak snížit 
množství nechtěných koťat. Děkujeme. 

Nemnožte  
nás,  
nechceme    

 ! 
 
 
 
 Je bohužel běžné, že kočičí populace se reguluje ubitím, utopením, upálením nebo vyhladov ěním ko ťat. Je 
to kruté a navíc krátkozraké  řešení. Kočka,  která příjde takto o svá koťata se nechává znovu nakrýt a přivádí na 
svět další chudáky,  kteří se narodí jen proto, aby byli zabiti. Nelze souhlasit s tvrzením, že kastrace  je proti 
přírodě. Naopak  proti p řírodě a v rozporu se zákonem je takovéto zabíjení. 
  
Přesmutný  osud čeká I koťata vyhozená do  okolí kravínů, kde se mají  “mít dobře”. Někteří zaměstnanci  těchto 
zařízení je potom nemilosrdně topí v žumpách, někteří jim naopak nalejí mléko.  Pokud zde koťata přežijí,  
produkují další populace nechtěných koťat.  Zbavit se zví řete takovým zp ůsobem je také v rozporu se 
zákonem. 
 
Další  možností je předávání ještě malých koťat k různým lidem do různých zařízení v domnění,  že o ně bude 
postaráno a že budou umístěna. Snad ani netuší, že je čeká smrt, protože jsou odebrána  předčasně, onemocní   
průjmy, nebo zemřou  podchlazením  a na začervení. Předčasně odstavené kotě může přežít, jen pokud se mu 
dostane kvalifikované a odborné péče, což jistě stojí i nemalé finanční částky. Kotě má být u kojící ko čky do 
věku 3 m ěsíců.    
 
Má-li kočičí pár 2x ročně po 5 koťatech, je to za 1 rok 10 koťat, za 5 let 15 500 ko ťat a za 10 let  
120 932 350 koťat. 
 
Ostatní důvody pro kastraci:  
 

� Kastrace je nenáro čná operace. 
� Výrazn ě se sníží možnost p řenosu smrtelných ko čičích nemocí (slinami p ři rva čkách). 
� Kočka není po kastraci smutná ani líná a stále chytá m yši. 
� Kocou ři se neperou, drží se doma. Snižuje se tak množství poran ění. Neznačkují svoje     

teritorium siln ě páchnoucí mo čí. (venku i v dom ě). Snižuje se pravd ěpodobnost, že skon čí pod 
koly aut.  Dožijí se vyššího v ěku. Nekastrovaný kocour se dožívá pr ůměrnéhé v ěku  2 let.  

� Není pravdou, že ko čka musí mít alespo ň jeden vrh. 
� Už 6-ti měsíční kočka může zabřeznout. 
� Kastráti  nejsou p řed ostatními ko čkami znevýhodn ěni. Jejich postavení ve sme čce se nem ění. 
� Kastrace je pro zví ře prosp ěšná i psychicky. 

 


