Kastrační program pro kočky
NECHTE SVÉ KOČKY A KOCOURY VYKASTROVAT, MY TO ZAPLATÍME !!!

Co nabízíme?
Pomůžeme vám kastraci zaplatit. Je nám jedno jestli je zvíře mazlivé, či plaché. Jsme obecně
prospěšná společnost na ochranu zvířat a spolupracujeme se zkušenými veterináři, zvyklými
manipulovat i s divokými a agresivními zvířaty. Pokud máte doma nebo na svém pozemku
právě takovou kočku, zavolejte nám. Pokud nám to čas dovolí, přijedeme a pomocí
odchytové klece zvíře odchytíme.

Co vás to bude stát?

Za kastraci jednoho zvířete zaplatíte pouhých 100,- Kč. Tato cena platí
pro kočky vykastrované v rámci našeho kastračního programu. Kastrují se kočky i kocouři,
domácí i venkovní. Nezáleží na počtu. Jedinou podmínkou je, že se kastrovanému zvířeti
udělá v uchu značka tzv. cvik. Tím se zamezí zbytečnému opakovanému odchytu a
operačnímu zákroku v budoucnosti.

Volejte v pracovní dny dopoledne na telefonní číslo:
733 550 296, info@devet-zivotu.cz
Každý rok se na venkově i ve městech narodí obrovské množství koťat, pro která není místo
a často končí mrtvá nebo opuštěná na ulici, či v útulku. Útulků je málo a mají fungovat
hlavně pro zvířata zraněná, týraná nebo po zemřelých majitelích.
Kočka může mít 2x ročně 5 koťat, to je za deset let přes 120 milionů zvířat. Přirozené
prostředí pro tolik zvířat už prostě neexistuje. Buďte zodpovědní a nechte své zvíře
vykastrovat. Pro zdravé zvíře je kastrace jednoduchý operační zákrok. Kastrované kočky se
ve volné přírodě neperou a díky tomu se významně snižuje riziko přenosu nemocí. Navíc
nedochází k poraněním, která mohou v některých případech být i smrtelná.
Díky kastracím docílíme ozdravení populace volně žijících zvířat. Chráníme tím i vaše
vlastní zvířata. Není totiž nic horšího, než když si pořídíte zvíře, které vám po pár měsících
zemře na nevyléčitelnou nemoc. Trpí nejen zvíře, ale i jeho majitelé. Obzvláště pak senioři a
děti, kterým se stalo mnohdy jediným přítelem.
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