
 
 

 

 
 

Vážený pane doktore Kubrický, 
 
navazuji tímto na náš rozhovor z pátku dne 22.7.2011, kdy jsme se osobně setkali v Perunské ulici, když jsem s 
kolegyní krmila venkovní kočky. 
 
Jak víte, jsme soukromé občanské sdružení a o opuštěné kočky v Hodoníně a okolí se staráme již řadu let. 
Monitorujeme lokality, kde se opuštěné kočky vyskytují, tak, abychom kastracemi bránily jejich dalšímu 
nekontrolovanému množení. Od r. 2005 do poloviny roku 2011 jsme nechaly vykastrovat 965 koček. Ochočené 
kočky bereme k sobě domů (do tzv. depozit, neboť žádné zvláštní prostory pro útulek k dispozici nemáme) a 
hledáme pro ně nové domovy. Za uvedené období jsme takto přijaly 898 a umístily 745 koček. To vše ve dvou 
lidech, bez jakékoliv podpory města, vše financováno z dobrovolných příspěvků veřejnosti. Přestože, jak jsem již 
zmínila, řadu koček přijímáme do depozit, není v našich silách ani kapacitních možnostech přijmout do depozit 
všechny opuštěné kočky. A tak kočky plaché, které nejsou zvyklé na člověka a pobytem venku nijak nestrádají, 
vracíme po kastraci do původních lokalit, kde jim zajišťujeme krmení. Je-li některá kočka nemocná, bereme ji do 
depozit na vyléčení. 
 
Nebýt naší činnosti, byl by Hodonín plný přemnožených, hladových a nemocných koček. 
 
Jen pro úplnost uvádím, že vše, co pro hodonínské kočky děláme, děláme ve svém volném čase a bez nároku na 
jakoukoliv finanční odměnu. I my bychom byly radši, kdyby žádné kočky v hodonínských ulicích nebyly. Znamenalo 
by to pro nás mnohem méně práce a více volného času. Bohužel si uvědomujeme, že pokud jim nepomůžeme my, 
nikdo jiný to neudělá. Ze zákona je k péči o opuštěná zvířata povinnost město. To tuto svou povinnost však neplní. 
 
Situaci, kdy město Hodonín zůstává k naší činnosti lhostejné a předstírá, že pro ně není důležitá, jsme již přivykly. 
S tím, co se stalo v pátek, se však smířit nehodláme. Vy jakožto zastupitel jste nás hrubě urazil, když jste výslovně 
uvedl, že se chováme jako Hitler. Řekl jste, že Hitler násilím kastroval „cigány“, a že my násilím kastrujeme kočky. 
Že je kastrujeme proti jejich vůli. Dal jste najevo nesouhlas s kastracemi, uvedl jste, že nekastrované kočky by se 
nemnožily, a také jste nám řekl, že máme krmení dávat jinam, že kočky si je samy najdou, i když bude vzdálené 
několik kilometrů. To vše jsou nesmyslná a absurdní tvrzení, o to absurdnější, že pochází z úst zastupitele, který by 
měl mít naopak ze svého postavení snahu činnost sdružení, jež de facto plní za město jeho povinnost starat se o 
opuštěná zvířata, podpořit. 
 
Jelikož z Vašeho vyjádření je nejen zjevné, že problematice opuštěných koček vůbec nerozumíte, ale nemáte ani tu 
sebemenší úctu ke zvířatům a potažmo ani k lidem, píšeme Vám tento otevřený dopis a obracíme se nejen na Vás, 
ale i na ostatní zastupitele a též na odbor životního prostředí, do jehož kompetence ochrana zvířat spadá, o 
oficiální stanovisko a konstruktivní návrh, jakým způsobem hodlá město Hodonín problematiku opuštěných koček 
řešit. Zároveň důrazně požadujeme, aby se město ke své zákonné povinnosti starat se o opuštěná zvířata konečně 
postavilo čelem a pokud ji samo neplní, tak aby nás začalo respektovat jako rovnocenného partnera. 
 
Požadujeme, abyste informovali veřejnost, že plaché kočky v ulicích, které jsou přikrmovány, jsou kastrované a 
krmit potřebují, protože hladové by onemocněly. Je lidské a pro moderní evropský stát zcela běžné postarat se o 
ty, kdo se o sebe sami postarat nemohou. O ty, kdo se na ulici neocitli svou ani naší vinou, nýbrž vinou svých 
bývalých majitelů – občanů města Hodonína!!! 
 
Jsme připraveny udělat kočkám na vlastní náklady zvláštní krmicí místa s budkami, kde by jídlo bylo schované, aby 
ho nemohla sníst jiná zvířata – pokud se město postaví na naši stranu a pomůže nám tato místa před útoky 
veřejnosti (a některých zastupitelů!) chránit. 
 
Dále žádáme Vás, pane doktore Kubrický, o omluvu za Vaši urážku. 
 
Tento náš dopis zveřejňujeme na internetu a následně zveřejníme i Vaše stanoviska. 
 
S pozdravem 

KOCKY.SOS@SEZNAM.CZ

Od: Kočky SOS <Kocky.SOS@seznam.cz> 
Komu: kubricky@seznam.cz 
Kopie: starosta.jmraka@muhodonin.cz, Jaromir.Hybner@gmail.com, v.krabicka@tiscali.cz, megawaste@sendme.cz, 

kotrlova.jarmila@muhodonin.cz 

Předmět: Problematika opuštěných koček v Hodoníně

Datum: 25.7. 2011, 14:22 - dnes v 14:22 
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Lucie Malečková 
 
Kočky SOS Hodonín 
občanské sdružení 
IČO: 27026205, č.účtu: 177627810/0600 
Tel. 724 142 463 
http://www.kocky-hodonin.estranky.cz 
e-mail: Kocky.SOS@seznam.cz 
 
Kalendář Kočky SOS 2012 s Janem Budařem: http://www.kocky-hodonin.estranky.cz/clanky/kocici-akce/Kalendar-
KockySOS-JanBudar_2012.html 
Videa z našich depozit: http://www.youtube.com/user/KockySOS 
Kočky SOS Hodonín na Facebooku: http://www.facebook.com/Kocky.SOS.Hodonin 
 
V mailech prosím nechávejte naši předchozí korespondenci. Děkujeme. 
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