Pří nálezu kočky
Naleznete-li na území města Tábora malé kotě nebo kočku zraněnou či nemocnou, která se o sebe
očividně nedovede postarat, kontaktujte neprodleně Městskou policii Tábor, která zajistí odchyt
zvířete. Útulek Tábor přijímá kočky pouze od strážníků MP Tábor.
Pokud Vámi nalezená kočka není z území města Tábora, musíte se obrátit na zástupce konkrétní obce
a situaci řešit s ním. Každá obec by měla mít smlouvu s nějakým útulkem a měla by problém toulavých
psů i koček řešit. Pokud se Vám nepovede situaci na obci vyřešit, je dobré zkušenost postoupit
nadřazenému orgánu, který by měl takové pochybení prověřit.
Ohledně kočičky se můžete zkusit obrátit na soukromé útulky či organizace pečující o zvířata. Níže
uvádíme příklady z Jihočeského kraje. Pokud potřebujete najít útulek v jiném kraji či potřebujete další
poradenství, využijte bezplatnou pomoc Nadace na ochranu zvířat (Tel.: +420 222 135 460, E-mail:
nadace@ochranazvirat.cz).
Pamatujte však, že pokud se Vám nepovede kočičku předat do nějakého útulku a zůstane na chvilku u
Vás doma, je hlavní ověřit, zda kočka není označená mikročipem a zda ji někdo nehledá. Vyhlásit nález
má za povinnost obec, které musíte nález ohlásit, sami zkuste určitě i www.psidetektiv.cz, kam zadáte
nález.

Animal rescue
www.animal-rescue.cz/
777 214 680 (8:00 až 20:00)
info@animal-rescue.cz
Novohradská 146, 370 08 České Budějovice

OS Kočky
www.kockycb.cz
kockycb@seznam.cz
721 878 458
N. Frýda 1247/4, 370 05 České Budějovice

Útulek pro kočky Zavadilce
www.facebook.com/utulekprokocky/?fref=ts
702 168 541
Zavadilka 2590, 370 05 České Budějovice

Fosters
www.fosters.cz
737 770 010
info@fosters.cz
Hluboká nad Vltavou

Kočka v srdci - pomoc zvířatům, především kočkám
http://www.kockavsrdci.cz
605 788 750
kockavsrdci@seznam.cz
České Budějovice

Za práva zvířat
www.zapravazvirat.cz
zapravazvirat@seznam.cz
Tábor

Kočka v srdci
www.kockavsrdci.cz
www.facebook.com/kockavsrdci/
kockavsrdci@seznam.cz
605 788 750
Hosín 58, 373 41 Hosín

Cibela z.s.
www.cibela.cz
www.facebook.com/Cibela-1517984635169224/
petra.stastkova@cibela.cz
603 219 149
Na Hradbách 49/I, 377 01 Jindřichův Hradec

Chlup - nechlup
www.facebook.com/depozitumchlupnechlup
depozitumchlupnechlup@seznam.cz

Útulek Český Krumlov
606 640 507, 380 766 550
vlasta.horakova@mu.ckrmulov.cz

