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1. ÚVOD 

Pár slov úvodem 
Vážení starostové, členové zastupitelstev a rad, drazí úředníci. To, že právě čtete tuto 
metodiku, nás opravdu těší. Ačkoli si dovedeme představit, že důvody, které k tomu vedly, 
nebudou z nejveselejších. A stejně tak tomu bylo kdysi u nás. Už jsme nemohli přihlížet 
neutěšené situaci kolem toulavých koček, takže jsme se rozhodli zapojit se aktivně a založili 
náš projekt KasPro - kastrační program. Zdá se tedy, že nyní nás spojuje společný zájem - 
efektivně řešit situaci venkovních koček ke spokojenosti všech. Tento manuál vznikl za 
účelem pochopení tématu rychle, přesto v souvislostech, a předložení efektivního řešení. 
Pokusíme se být struční a věcní. 

Kdo jsme 
Kastrační program KasPro vznikl jako reakce na dlouho trvající a zhoršující se problematiku 
toulavých koček. Vycházíme z 15 let zkušeností aktivní práce s kočkami a tedy z předpokladu, 
že jim dokonale rozumíme, známe jejich potřeby, chování a z toho plynoucí důsledky i jejich 
příčiny. Abychom mohli naši práci provádět na úrovni, zaregistrovali jsme se jako zapsaný 
spolek a tedy i naše aktivity podléhají určitým pravidlům a náležitostem, které jsou lehce 
ověřitelné či kontrolovatelné (transparentnost projektu, výroční zprávy atd). Spadáme tedy 
do neziskového sektoru a naší práci pohání láska ke zvířatům. 
 

Jak fungujeme 
Pointa našeho fungování se skládá ze dvou pomyslných rovin. První je osvěta a vzdělávání 
společnosti a to za pomoci nejrůznějších článků, rozhovorů, diskuzí, ale také přednášek či 
letákových kampaní. Druhou rovinou je shánění prostředků, darů a financí k pro proplácení 
kastrací a na provoz spolku. Obě roviny se skvěle doplňují - dodáváme lidem informace a 
motivujeme je k tomu, aby viděli v kastracích především benefity. Prakticky to funguje tak, 
pokud někdo najde toulavé kočky a má zájem je kastrovat, pomůžeme mu s celým procesem 
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od konzultace případu, přes hledání vhodného veterináře až po částečnou nebo celou úhradu 
zákroku. 

* Všechny podrobnosti, pokud na to máte prostor a čas, najdete zde: https://
kasprocats.cz/cs/jak-fungujeme  

Vývoj metodiky 
Tato metodika vznikala poměrně dlouho a stejně dlouhou dobu byla konzultována a 
revidována s těmi nejpovolanějšími lidmi, kteří se v problematice pohybují. Základ a 
většinová část byla postavena na naší praxi a zkušenostech, detaily jsme ladili s úředníky, 
veterináři, útulkáři, právníky, ale i se zástupci policie ČR. Metodika byla připomínkována  
těmito lidmi: 
• Jakub Vacík - Policie České Republiky 
• Jana Menčíková - OBRAZ - Obránci zvířat (https://www.obrancizvirat.cz) 
• Kateřina Šimková - Zvíře v tísni (https://www.zvirevtisni.org)  
• Eva Šedivá - Kočičí oči Kolín 

2. CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU 

Jaká je situace? 
Ačkoli se to nezdá, tak z našeho pohledu vidíme situaci jako vážnou až zoufalou. Ono to 
nemusí být na první pohled zřejmé a to především pro laika nebo běžného občana, ale 
jakmile proniknete do hloubky problému, snadno pochopíte jeho závažnost. Ale možná, že už 
jste byli s problematikou seznámeni v praxi právě díky vaší profesi a ačkoli bychom to nikomu 
nepřáli, vlastní zkušenost je nejlepší prostředek k porozumění. 
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Takovým nepsaným měřítkem situace zvířat bez domova jsou útulky či dočasné péče a jejich 
kapacity. Ty jsou ve většině případů obsazené, takže přestávají plnit retenční funkci a 
prakticky suplují těmto zvířatům domov. Pokud společnost nebude vedena nebo motivována k 
určité hygieně vztahu ke zvířatům, tak ani zlepšení čekat nemůžeme. 

Co je zdrojem problému? 
Málokterá problematika je tak komplexní a zároveň ožehavá, jako právě toulavé kočky. Může 
za to několik zásadních faktorů, mezi které patří: 
• Vysoké reprodukční schopnosti koček (1-12 koťat ve vrhu a až 4 vrhy ročně) 
• Mýty a nepravdy, které se ve společnosti přenášejí napříč generacemi 
• Všeobecná lhostejnost společnosti vůči tomuto tématu 
• Tendenční a neuvědomělé chování brané jako legitimní (topení koťat) 
• Omezené možnosti aktivistů či útulkářů, především časové a finanční 
• Absence funkční legislativy a malá účast obcí 

Ve skutečnosti je těch aspektů mnohem více a hrají větší či menší důležitost, zásadní je však 
kauzalita mezi nimi. Pokud chceme být precizní nebo alespoň maximálně efektivní, musíme 
se snažit řešit co nejvíce zmíněných aspektů najednou a souvislosti mezi nimi. 

* Podrobně jsme sepsali úvod do problematiky toulavých koček v měsíčníku PRO 
města a obce, v říjnovém čísle 2019, takže se dá předpokládat, že článek vám 
rukami již prošel: https://kasprocats.cz/cs/kaspro-v-mediich 

Jaké je řešení? 
Řešení této problematiky je jednoduché na papíře, ale velmi složité v praxi. Vzhledem k 
tomu, že musíme pracovat prakticky s celou společností, tak je to běh na dlouhou trať. Pro 
jednodušší uchopení bychom si společnost museli rozdělit na několik pomyslných skupin a ke 
každé přistupovat určitým specifickým způsobem - neexistuje totiž jeden univerzální přístup 
ke všem. Zatímco mladší a progresivnější generace by zasluhovala podporu v tom, co dělá 
(snaha o osvětu, aktivistická a útulkářská činnost), ta starší by měla být plošně vzdělávána a 
motivována ke kastracím a nemnožení. 

Mýty a nepravdy a jejich dopad 
Pokud bychom nějakou oblast mohli označit jako zatíženou mýty a nepravdami, tak je to 
určitě oblast koček a kastrací. Na jedné straně je problém, že se šíří uvnitř celých rodin a 
celých obcí, ale na straně druhé zde není žádná významná síla, která by tyto dezinformace 
efektivně prosazovala ve společnosti, takže legendy o kastrované kočce, která přestala lovit 
myši, se stále ve společnosti běžně předávají. Vybrali jsme ty nejčastější, se kterými se 
setkáváme opravdu každý den: 
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• Kastrace je proti přírodě 
• Kočka by měla mít alespoň jednou za život koťata 
• Pokud kastrovat, tak až po první říji 
• Kastrace má neblahý vliv na tělesný vývoj kočky 
• Kastrace se netýká kocourů 
• Vykastrovaná kočka zleniví a přestane lovit myši 
• Chování kočky se po kastraci změní 
• Všechny koťata se dostanou do nových domovů 
• Kastrace je drahá  

* Podrobně rozepsané aspekty, doplněné o konkrétní případy najdete zde: https://
kasprocats.cz/cs/o-kastracich 

Prevence je základ 
Můžeme říct, že celá problematika útulků a toulavých zvířat ve 
většině případů vychází z lidské lhostejnosti a nezájmu, které 
se z mentální roviny přelévají do té praktické. Typickým 
příkladem nezájmu je neochota vzdělávat se a získávat nové 
informace (mentální rovina), čehož důsledkem je klasické 
domácí množení (praktická rovina), přičemž lhostejností může 
být chápáno i to, že člověku je jedno, co se dál stane s 
nechtěnými koťaty - jestli přežijí, umřou nebo skončí v útulku. 
V tomto případě je prevencí osvěta, která má za úkol vzdělávat 
společnost a v dalším kroku nabídnout praktické řešení, které 
má zároveň působit motivačně. Konkrétním preventivním 
řešením v problematice toulavých koček a plných útulků, je 
zamezení kočkám v nekoncepčním a nekontrolovatelném množení. Jediným efektivním 
způsobem je sterilizace (kastrace) koček i kocourů, která je běžným a bezpečným 
veterinárním zákrokem, jež má řadu dalších, především zdravotních, benefitů.  
Z pohledu úředníků, kteří mají zároveň určitou povinnost toulavá či přemnožená zvířata v 
katastru obce řešit, není nezanedbatelná úvaha prevence ani v rámci obecních investic. Je 
totiž lepší preventivně řešit jednotky zvířat v průběhu celého roku, než kalamitní stav v 
přemnožené kolonii či opakovaný trestný čin usmrcování koťat. Díky řešení těchto témat v 
médiích se stále častěji setkáváme s poukazováním na týrání zvířat, kam usmrcování koťat 
rovněž spadá, přestože vesnické zvyky tyto předpotopní činy často legitimizují. Avšak 
troufáme si tvrdit, že žádná obec by s takovým chováním svých obyvatel být spojována 
nechtěla, zvlášť ne mediálně.  
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Jinými slovy, prevence je pro obec tím nejlepším a nejekonomičtějším řešením, které při 
troše marketingového talentu může činnost obecního úřad postavit do příznivého světla. 

3. AKTIVITA V PRAXI 

Praxe kastračního programu KasPro 
Pokud máme zmiňovat praxi, bude 
nejlepší mluvit o vlastní zkušenosti. Za 
dobu existence našeho programu jsme 
ve spolupráci s občany vykastrovali 
přes 1600 koček a kocourů. Lidé nás 
kontaktují buď proto, že si všímají 
utrpení (kočky bez domova, nemocné, 
hladové, zraněné) nebo si stěžují na 
vyskytnutou situaci (kolonie koček 
živící se na odpadcích, nezvládntá 
situace sociálně slabších občanů). 
Každopádně v obou případech mají lidé zájem nahlášené případy řešit a to i za předpokladu 
investice vlastního času, energie, zdraví či peněz. Spolupráce s občany je tedy přínosná a má 
své výsledky. 

Občané versus úřady 
S úřady jsme již mnohokrát jednali o možnosti zapojení se do řešení této problematiky. Pokud 
odečteme obce, které již kastrační program mají, a obce, které spolupráci přístupné nejsou za 
žádných okolností, tak nám jako nejčastějším argumentem proti integraci zůstane důvod: 
“žádný problém s kočkami zde nemáme”. Pokud zastupitelé vyloženě nepopírají realitu, tak 
většinou vycházejí z toho, že jim nikdo žádné případy toulavých koček nenahlašuje. To však 
ale neznamená, že takový problém neexistuje. 

Je třeba vycházet z faktu, že spousta obyvatel nemá zájem tohle téma s úřady řešit pro 
určité negativní zkušenosti s úřednickou sférou a považují za rozumnější obrátit se na 
někoho, kdo je vyslyší a pomůže jim, namísto toho, aby se složitě dožadovali o slovo na 
místním úřadě. Neříkáme, že je to ideální řešení, ale spíš bychom se měli zamyslet nad tím, 
proč tomu tak je, kde se bere ta negativní zkušenost a jestli nejde občanům více naslouchat. 
My, jakožto kastrační program, tak musíme přebírat funkci obcí, což rozhodně není ideální 
stav. Za alarmující považujeme fakt, že úředníci často popírají důkazy i útulků, které jsou 
určitým lakmusovým papírkem stavu či výskytu koček v okolí - vzhledem k tomu, že je 
většina těchto zařízení napojena na média, nemusel by takový přístup obcím dělat dobré 
jméno. 
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Úřad by tedy neměl brát aktivní občany jako potížisty nebo štěžovače, ale spíše jako 
empatické lidi, kteří si nehledí jen svého a zajímají se o své okolí. Takový člověk je 
společnosti prospěšný a pomáhá jí udržovat zdravou, případně vyvažuje nezájem zbylé 
populace. Proto bez nadsázky hlásáme: hýčkejte si místní aktivisty, tvořte s nimi spolupráce a 
posuňte chápání společného vztahu o krok dál. 

Součinnost je nezbytná 
Velmi často narážíme na faktor 
“horkého” bramboru, což reálně 
znamená to, že se k řešení problému 
nikdo nechce mít. Člověk, který 
najde kočku, často i zraněnou, běžně 
volá polici i, která často nemá 
dostatečné informace, jak se v 
takových situacích zachovat, nebo 
naopak těch informací má tolik, aby 
zdatně dokázala kličkovat mezi svými 
povinnostmi. V zájmu každé obce, 
občanů i zvířat, je potřeba vyvinout 
co nejvíce snahy, aby vše fungovalo. Za předpokladu, že obce a města mají zákonnou 
povinnost (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.) se toulavá zvířata postarat prostřednictvím 
policie nebo vlastní cestou, měli bychom vymyslet způsob, jak to dělat co nejefektivněji, 
konkrétně delegovat policii dostatek informací, ve smyslu, že je to důležitý obecní zájem (bez 
ohledu na všeobecný veřejný zájem či bezpečnost dopravního provozu, škody na majetku 
nebo zdraví). Součinnost obce s městskou policií (s odchytovým kurzem) považujeme za 
základní parametr servisu vůči zvířatům. 

4. INTEGRACE KASTRAČNÍHO PROGRAMU 

Je to snadné 
Vzpomínáme si na začátky našeho fungování, kdy pro nás nic nebylo jednoduché a vše jsme 
si museli osahávat sami, často formou pokus / omyl. Díky tomu si umíme představit, že se 
integrace kastračního programu může zdát pro obce složitější, než ve skutečnosti vlastně je. 
Pokud jsme již mnohokrát zmínili motivaci, pak ji sami chceme nabízet. Naším cílem je 
poskytnout kočkám dostatek pozornosti a péče, proto chceme obcím a městům celý proces 
integrace kastračního programu co nejvíce usnadnit tím, že se podělíme o naše zkušenosti z 
dlouhodobé praxe a v případě zájmu jsme schopni celou administrativu zaštítit sami. 
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Nechceme po obcích zázraky, požadujeme hlavně určitý zájem a naslouchání - zbytek jsme 
schopni operativně vymyslet na míru každé obci zvlášť za přihlédnutí k aktuálním okolnostem 
a možnostem.  

Nezbytné minimum nebo služba občanům? 
Při integraci kastračního programu bude obec vždy postavena před koncept, chcete-li rozsah 
možností, které bude chtít nebo bude schopna zaštiťovat. Obecně se dá mluvit o základní 
cestě, kdy se budou kastrovat nezbytné jednotlivé případy nebo jejich množiny, nebo se dá 
kastrační program pojmout i tak, že občané budou motivováni (nazývejme to vkladem) ke 
kastracím svých zvířat částečnou nebo celkovou úhradou veterinárního zákroku namísto 
přihlížení ke konání trestného činu topení nechtěných koťat (protože všichni víme, že se na 
vesnicích běžně děje). Je to tedy druh otázky, kterou by si každé zastupitelstvo mělo položit - 
jak moc pokroková jejich obec má být, jak chtějí motivovat občany nebo jak umějí získat na 
takové akce dotace na kompetentních místech. 

Vnímání reality a zvýšení odpovědnosti 
Tyto dva pojmy pochází ze sektoru koučovacích principů. Pokud chce člověk jako osobnost 
růst, nutně na tyto termíny musí narazit a nejinak je tomu i v našem případě. Z praxe víme, 
že řešení problematiky koček je pro většinu úřadů menší či větší bolest, protože je často 
spojená s určitým mentálním nastavením, které si uvědomuje nezbytné kroky jako jsou 
investice, administrativa, právní návaznosti či časové a energetické vklady. Vnímání reality je 
proto výsostně důležitý aspekt problematiky, neboť je třeba se oprostit od domněnek a 
zkreslených představ a pokusit se chápat téma v objektivním světle, nikoli subjektivně. Tím, 
že je obec zapojena do řešení otázky toulavých koček, se zároveň zvyšuje její odpovědnost. V 
praxi to znamená víceméně to, že namísto vkrádavých otázek “kolik nás to bude stát” či ještě 
hůře “jak to můžeme obejít”, si úřad položí mnohem vhodnější otázky typu: “jak ještě můžu 
zkvalitnit život zvířat i občanů v obci”, “jak ještě lépe můžeme obec prezentovat mezi 
ostatními obcemi”, “jak tohle téma co nejlépe uchopit, aby prvotní nízká investice ušetřila 
drahé řešení kalamitních stavů” atd. Položením správných otázek se obec může dobrat 
skutečně správnému řešení. 

Role projektu KasPro ve spolupráci s obcemi 
Přestože tu stojíme, abychom vytvořili určitý apel, který by měl směřovat ke zlepšení celkové 
situace kolem venkovních koček, jsme tu hlavně od toho, abychom obcím s celou integrací 
pomoci. Je sice pravda, že některé obce to zvládly samy nebo za asistence ostřílených 
útulkářů, ale vzhledem k tomu, že je tu stále přes 6000 obcí, které tak z nejrůznějších 
důvodů neučinily, je tu stále komu a s čím pomáhat. 

Výhodou je, že nenutíme úřady, aby vytvářeli pozice, které by celou tu administrativu měli na 
starost, ale celé jsme ochotni to vzít v rámci spolupráce na sebe. Celá administrativa 
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obsahuje komunikaci s lidmi, veterináři, řešení faktur, webové a facebookové prezentace 
města, přípravu letáků a dalších tiskovin. Budeme také kdykoli na telefonu, abychom mohli 
zodpovědět jakýkoli váš dotaz. 

Kategorie spolupráce 
Dobře víme, že různé situaci si žádají různé řešení, proto ani v této problematice neexistuje 
jediné ideální řešení pro různé a specifické potřeby obcí. Proto jsme vytvořili několik 
obecných modulů, které jsou navíc modifikovatelné pro spokojenost vše. Pojďme se podívat  
na jejich rozdělení a definici. 

Základní (edukační) modul - tento modul považujeme za naprosté minimum, které by 
měla mít každá obec: 
• Obec uhradí roční administrativní poplatek 1000,- v rámci kterého získá libovolný počet 

letáků (několik tématických variant) a plnou administrační podporu 
• Obec se postará se o distribuci letáků do schránek (ideálně nakombinovat s rozhlasem, 

mobilním rozhlasem, novinkou na webu) 
• Obec získává celoroční edukační servis, který se skládá z několika článků a kampaní, které 

jsou postavené tak, aby komplexně pracovaly s občany a podněcovaly v nich zodpovědnost 
na základě získaných informací 

• Součástí balíčku je grafika v tiskové kvalitě k použití ve zpravodaji 
• Obec bude zařazena do databáze obcí spolupracujících s naší letákovou kampaní 
• Veškeré kontakty vedou za námi a tedy i komunikace s případnými zájemci 
• Základní modul slouží pouze pro soukromé jednotlivé zájemce a jednotky kastrací, spolek 

nemůže pokrývat již existující ložiska výskytu nebo kalamitní stavy - za těchto okolností je 
třeba zvážit možnost pokročilého nebo prémiového modulu 

• Základní modul je především edukační a do jisté míry rešeržní - čtvrtletně probíhá 
vyhodnocení funkčnosti zdokumentované reportem 

• Po vyhodnocení reportu následuje rozvaha o zachování či změně strategie programu  
• Součástí spolupráce jsou promo aktivity, které prezentují obec na našich platformách 
• Veškerá administrativa probíhá přes rozhraní www.obcekastruji.cz, aby bylo možno 

monitorovat výskyt, počty, zájem a chování občanů a především reporty činností a 
vyúčtování  

• Modul není vhodný pro obce, kde dlouhodobě mapujeme větší výskyt koček 

Pokročilý modul - tento modul je klasická střední cesta, se kterou obec získá řadu výhod: 
• Obec uhradí roční administrativní poplatek 1000,- v rámci kterého získá libovolný počet 

letáků (několik tématických variant) a plnou administrační podporu 
• Obec se postará se o distribuci letáků do schránek (ideálně nakombinovat s rozhlasem, 

mobilním rozhlasem, novinkou na webu) 
• Součástí balíčku jsou grafické podklady v tiskové kvalitě k použití ve zpravodaji 
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• Obec bude proplácet konkrétní kastrace ve zvýhodněném režimu (u většiny smluvních 
veterinářů máme nastavené příznivější ceny) 

• Fakturace probíhá souhrnně 1x měsíčně 
• Modul umožňuje nastavitelné financování kastrací (procenta, fixní částka, motivační 

příspěvek pro občany atd.) - detailní info naleznete v integrační matrici 
• Veškerou komunikaci zaštiťujeme sami (se zájemci, s veterináři) 
• Obec bude zařazena do databáze obcí s integrovanou kastrační kampaní 
• Obec získá poradenský servis ohledně kastrační a útulkové tématiky 
• Součástí spolupráce jsou promo aktivity, které prezentují obec na našich platformách 
• Veškerá administrativa probíhá přes rozhraní www.obcekastruji.cz, aby bylo možno 

monitorovat výskyt, počty, zájem a chování občanů a především reporty činností a 
vyúčtování 

• NOVINKA: Obec získá kompletní edukační servis, který komplexně pracuje s občanem v 
rámci vzdělávání a budování odpovědnosti (více infa naleznete v integrační matrici a 
edukační metodice) 

Prémiový modul - tento modul je nejpokročilejší variantou, která přináší obcím nejvíce 
výhod i nejlepší prezentaci: 
• Obec jednorázovou částku dle potřeby / možností, se kterou bude kastrační program 

hospodařit. Nově lze spolupráci udělat také formou dotace pro spolek, který vykonává 
věřejně prospěšné služby či servis. Fakturace neprobíhá, pouze reporty s vyúčtováním 

• Obec získá libovolný počet letáků a plakátů zdarma a postará se o jejich distribuci 
• Součástí balíčku jsou grafické podklady v tiskové kvalitě k použití ve zpravodaji 
• Veškerou komunikaci zaštiťujeme sami (se zájemci, s veterináři), s možností nastavení 

kontaktů přímo na obec 
• Obec bude zařazena do databáze obcí s integrovanou kastrační kampaní, obec 

automaticky získá profil v databázi (obec je osvobozena od ročního administrativního 
poplatku) 

• Součástí spolupráce jsou promo aktivity, které prezentují obec na našich platformách 
• Obec bude při každé příležitosti zdrojovaná jakožto příkladná, ve smyslu kastrační 

problematiky 
• Obec získá poradenský servis ohledně kastrační a útulkové tématiky a možnost toto téma 

zcela odkazovat v jakémkoli směru na náš program 
• Veškerá administrativa probíhá přes rozhraní www.obcekastruji.cz, aby bylo možno 

monitorovat výskyt, počty, zájem a chování občanů a především reporty činností a 
vyúčtování 

• NOVINKA: Obec získá kompletní edukační servis, který komplexně pracuje s občanem v 
rámci vzdělávání a budování odpovědnosti (více infa naleznete v integrační matrici a 
edukační metodice) 

www.kasprocats.cz info@kasprocats.cz Stránka 10

http://www.obcekastruji.cz
http://www.obcekastruji.cz
http://www.kasprocats.cz
mailto:info@kasprocats.cz


KASPRO - kastrační program, z.s.       Vydáno: prosinec 2019        Aktualizováno: listopad 2020

5. WEBOVÉ ROZHRANÍ WWW.OBCEKASTRUJI.CZ  

Zásadní nástroj 
Kapitola o webovém rozhraní vstupuje do metodiky až s verzí 1.0.7., tedy po určité zpětné 
vazbě od obcí a vychází především z alibistických reakcí, kdy obce často popírají výskyt 
toulavých koček, přičemž mnohdy evidujeme důkazy o opaku. Rozhodli jsme se tedy 
zrealizovat nástroj, který by mapoval a dokumentoval výskyt toulavých koček a nemuseli 
jsme tak být odkázaní na často zkreslené či nepravdivé informace od některých obcí a jejich 
zastupitelů. Toto rozhraní obsahuje databázi se všemi tuzemskými obcemi v republice, 
přičemž každá obec má na tomto webu profil se základními údaji, ale především s 
informacemi, jak se k této problematice staví a především záznamy s nahlášenými kočkami či 
žádostmi o kastrace. 

Jak to funguje

O tom, jak web funguje, se tu nebudeme sáhodlouze rozepisovat, veškeré údaje a informace 
lze dohledat přímo v příslušných kategoriích přímo na stránkách. Pouze uvedeme, že byl 
vyvíjen a stavěn dlouhé měsíce, takže je vybaven množstvím sofistikovaných nástrojů a 
procesů, které nám pomohou zmapovat výskyt toulavých koček a domluvit co nejvíce 
spoluprací s obcemi. 

Web najdete na odkaze www.obcekastruji.cz 
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6. ZÁVĚREM 

Shrnutí 
Pevně věříme, že tato metodika přinesla dostatek informací, které povedou k zamyšlení, 
případně k otázkám a odpovědím. Pochopitelně jsme metodiku museli koncipovat určitým 
způsobem, takže je možné, že nezohledňuje úplně všechno, ale jakékoli otázky teoretického i 
praktického rázu rádi zodpovíme. 

Pokud vás náš program zaujal a máte zájem o spolupráci, třeba i nad rámec zmíněných 
osnov, uvítáme jakékoli podněty, připomínky či podporu všeho druhu. 

Děkujeme za váš čas a zájem. 

7. KONTAKT 

Kde nás najdete 
Veškeré kontakty a informace najdete na našich webových stránkách a facebooku. Můžete 
nás kontakovat prostřednictvím telefonu či emailu: 

KasProCats - kastrační program, z.s. 
Za Potokem 49 
Velká Bíteš 
59501 
IČ: 06169775 

Všeobecné a provozní informace, spolupráce, komunikace, PR: 
Luboš Kristek 
email: info@kasprocats.cz 
telefon: 776 192 783 

Kastrace, odborné konzultace: 
Radka Vacíková 
email: kastrace@kasprocats.cz 
telefon: 606 681 538 

Internet:  
Oficiální stránky: www.kasprocats.cz  
Facebook stránka: www.facebook.com/kaspropet/ 
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Interní skupina a poradna: www.facebook.com/groups/kastrace/ 

7. PŘÍLOHA 
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8. PARTNEŘI 

Podpora firem 
Stejně jako se nám mnohem lépe funguje se zajímavými a silnými partnery v zádech, tak by 
mohly lokální firmy v katastru obce být zajímavým přínosem pro kastrační tématiku. Propojte 
nás s místními podnikateli ochotnými se na kastrační problematice podílet a vymysleme zcela 
nový druh spolupráce, který bude přínosem pro všechny zainteresované strany. 

Partneři projektu KasPro 
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