
NÁVOD NA KO ČKY 
 
GRANULE ACANA 

- dosypat na tác, aby byl pořád plný (pokud je tác moc zaneřáděný od chlupů apod., 
prosíme umýt) 

- prosíme taky přidat pár kuliček na zoubky (cca 15) 
 
KONZERVY/KAPSY 

- do dvojité misky stačí dát 1 ks na půl (prosíme nejprve misku umýt od minule) 
 
PASTY (MALT-SOFT nebo VITAMÍNOVÁ) 

- Babetka nechce, Mášence cca 6 cm 
 
DM TYČINKY, GIMPET KULI ČKY 

- max. 1 tyčku každé (po nalámaných kouscích) nebo 4 kuličky každé kočce, nejlépe 
házet po bytě, ale pozor ať Mášenka Babetce všechno nesežere, Babetce to raděj dávat 
pod nos, když je Máša odběhnutá) 

 
FONTÁNKA 

- prosíme při každé (- viz rozpis) návštěvě vyměnit vodu 
postup čištění:  
- vytáhnout adaptér ze zdi 
- vzít kopuli a odnést do umyvadla – vylít zbylou vodu 
- vytáhnout filtr a očistit v umyvadle od chlupů – je-li už moc odrbaný, dát nový filtr – 
před vložením jej popláchnout ve studené vodě! 
- vzít celou podstavu fontány, vylít do vany a vypláchnout prudkým proudem vřelé vody – 
pozor na kočičky, rády asistují! 
- vrátit podstavu na místo 
- vložit filtr 
- do kopule dolít v umyvadle studenou vodu – až úplně na maximum = při obrácení na 
nohy je vidět jen malá bublina pod „střechou“ kopule 
- umístit kopuli do podstavy – vodítkem jsou „hrboly“v podstavě – ty přijdou pod 
vybouleniny na dně kopule – je důležité, aby kopule přesně seděla, bez vrtění, prostě jak 
poklice na hrnec 
- nechat vodu „vybublat“ do podstavy - zapnout adaptér do zásuvky 
- voda by měla téměř neslyšně začít cirkulovat a roztékat se minimálně po polovině 
plochy kopule 
- pokud bude motorek hrčet, zkusit pošoupnout kopulí doleva doprava, většinou si jen 
potřebuje správně sednout 
- kdyby se fakt nedařilo, tak raději vypnout, aby se něco nepřehřálo, a rozmístit misky 
s vodou, ale snad to bude v pohodě 
- návod je k dispozici 

 
VODA v umyvadle 

- prosíme nechat vždy i misku nebo hrnek s čerstvou vodou ve dřezu v kuchyni 
(Babetčina specialita) 

 
ZÁCHODKY 

- prosíme vyčistit – na vybrané humusíky stojí vedle krytého záchodku kyblík 
s těsnícím víkem! Prosíme neházet do normálního WC, ucpává se tím! 



- lopatka leží na střeše krytého záchodku 
- nekrytý záchodek je jen pojistka, ale asi bude taky používán – prosíme také čistit 
- pokud je moc vyhrabaný písek okolo, prosíme smést 

 
ČESÁNÍ 

- Mášenku prosím vyčesat důkladně kartáčem, má to ráda a hlavně strašně pelichá, 
takže je to třeba – pozor, většinou u toho musí pochodovat :) 

- s Babetkou netřeba zbytečně zápasit, nemá česání ráda 
 
VETERINA 

- telefon na veterináře – MVDr. Skula: 541 212 107 
adresa: Palackého tř. 174, jsou to z Husitské 3 zastávky (Hudcova) šalinou č. 1 (před 
odbočkou do Medlánek), hned před zastávkou je vidět navigační cedule – je to 
v areálu za Veterinárním ústavem 

- pohotovost NONSTOP (neznám, a snad ani nebude potřeba, ale pro jistotu): 
klinika JAGGY – 545 234 035 (Komárovská 5) 

- jakékoli případné výdaje po návratu samozřejmě uhradím!!! 
 
KYTKY 

- prosím zalít kytky na okně! Půllitrová flaška na prahu by měla stačit na oba truhlíky, 
snad kytky obden vydrží… Kdyžtak nalít vodu i do podmisek 

 
ŠKODY 

- budu vděčná za likvidaci případných nenadálých škod 
 
DVEŘE, OKNA 

- prosím ujistit se, že jsou zavřená okna (vč. ventilaček!) 
- při odchodu dát pozor, aby nějaké zvířátko nevyběhlo na pavlač – zavřít za sebou 

vnitřní, až potom otevírat vnější vchodové dveře! 
- v bytě jinak nechat všechny dveře otevřené! 
- zamykat na 2 západy 

 
INFO 

- moc prosím po odchodu poslat sms, že je vše v pořádku! 
 
Na WC prosím sklápět víko! :) 
 
 
DĚKUJI PŘEVELICE A JSEM DOŽIVOTNÍM DLUŽNÍKEM ATD.  :) 
 
tel. Lenka:  
 
 
Přílohy: rozpis jednotlivých cat-sitterů a výměny vody ve fontánce 
  mapka s lokací veterináře 
  návod na fontánku 
 


