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DVÄš NÃ•DHERNÃ‰ KOÄŒIÄŒAJDY HLEDAJÃ• DOMOV
NedÄ›le, 04 Ãºnor 2018

Je to smutné, ale stane se &ndash; pejsek Ä•i koÄ•iÄ•ka najednou osiÅ™í, nebo jejich majitelé je z váÅ¾ných dÅ¯vodÅ¯ nemoho
mít uÅ¾ u sebe. Nemoc, tÄ›Å¾ká alergie, stÄ›hování&hellip; Ale, v&scaron;ak to znáte, co vám budu povídat. A pÅ™ihodilo se
i dvÄ›ma níÅ¾e prezentovaným koÄ•iÄ•kám, která vám moc ráda nabízím jako stoprocentnÄ› vÄ›rné a milující partnery:

BlaÅ¾enkaje mourovatá uliÄ•nice, co miluje mazlení a to tak, Å¾e je schopná si pro nÄ›j vyskoÄ•it (ano, vyskoÄ•it ze zemÄ› aÅ
Vám do náruÄ•e) a s láskou Vás pusinkovat. Jako kotÄ› byla nalezena u panelových domÅ¯ v hrozném stavu (rýma,
zánÄ›t v oÄ•iÄ•kách, vyhublá, a se zlomeným srdcem), pravdÄ›podobnÄ› se stala nevhodným dárkem. Komu by se nezÅ¾elelo
malého nemocného uzlíÄ•ku. Ale díky výbornému veterináÅ™i se srdcem na správném místÄ› je nyní BlaÅ¾enka mladá aktivní
koÄ•iÄ•í dáma s pevným zdravím. DoteÄ• Å¾ila v domácnosti bez dÄ›tí, výjimka byla nÄ›kolik náv&scaron;tÄ›v s malými dÄ›tm
se ale chovala hezky a dÄ›tí si spí&scaron;e nev&scaron;ímala. BlaÅ¾enka, kouzelná dvouletá koÄ•iÄ•ka, není Å¾ádný niÄ•ite
protahování Ä•i obru&scaron;ování drápkÅ¯ pouÅ¾ívá pouze &scaron;krabadlo. Je nauÄ•ená na koÄ•iÄ•í toaletu a zvyklá na
pÅ™ítomnost dal&scaron;í koÄ•ky (Å¾ije od kotÄ›te je&scaron;tÄ› s kocourkem Å˜ehoÅ™em) a dÅ™íve Å¾ila i ve spoleÄ•nosti
opÄ›t hledá domov. Majitelé si ji z velmi váÅ¾ného dÅ¯vodu nemohou ponechat a tak ona i její parÅ¥ák hledají nÄ›koho, kdo
jim dá nový domov. (Ale pochopitelnÄ› mohou jít koÄ•iÄ•ky do adopce i jednotlivÄ›.) x-x-x-x Å˜EHOÅ˜ Mouratý gentleman, pan
kocour, nÄ›Å¾ný velikán, tak tohle je tÅ™íletý kocourek Å˜ehoÅ™. Jinak vyrovnaný kocour, který i pÅ™es svou mohutnou stavb
nÄ›Å¾ný a nenároÄ•ný. Je to typický povaleÄ•, bude se s vámi mazlit, sledovat va&scaron;e kroky, ale vÄ›t&scaron;inu dne bud
trávit na teplém a pohodlném místÄ›. Pokud se mu zasteskne, tak si za vámi dojde a zamÅˆouká, coÅ¾ je jasný signál, Å¾e
by se moc rád pomazlil... Z kotÄ›cího vÄ›ku mu zÅ¯stalo, jak my Å™íkame "koÄ•iÄ•í &scaron;lapkání", takÅ¾e vás bude u mazle
jemnÄ› masírovat. Je to Ä•istotný kocourek, co se peÄ•livÄ› stará o svou srst a chodí na koÄ•iÄ•í záchÅ¯dek, kde v&scaron;e
dÅ¯kladnÄ› zahrabe. K obru&scaron;ování drápkÅ¯ pouÅ¾ívá pouze &scaron;krabadlo. Å˜ehoÅ™ bydlel v domácnosti bez
dÄ›tiÄ•ek, takÅ¾e se s dÄ›tmi pravidelnÄ› nesetkával. Pouze formou náv&scaron;tÄ›v, kdy byl k dÄ›tem vÅ¾dy velice jemný a
ohleduplný. Nikdy jsme ho nevidÄ›li vytasit drápky, pokud se mu nÄ›co nelíbí, tak to dá najevo maximálnÄ› zavrÄ•ením, anebo
prostÄ› uteÄ•e. Ale vzhledem k jeho klidné a vyrovnané povaze toto není pÅ™íli&scaron; Ä•astý jev. Jeho oblíbenou zábavou je
prozkoumávání, ale klidnÄ› se nechá vzít do náruÄ•e, nebo s sebou &bdquo;plácne&ldquo; nÄ›kam do rohu, kde pak
poÄ•ká, aÅ¾ si pro nÄ›j pÅ™ijdete. Å˜ehoÅ™ hledá domov je&scaron;tÄ› se svou koÄ•iÄ•í parÅ¥aÄ•kou BlaÅ¾enou. Je moÅ¾
koÄ•iÄ•ky jako parÅ¥áky, nebo kaÅ¾dou zvlá&scaron;Å¥. Å˜ehoÅ™ je tedy zvyklý na spoleÄ•nost jiné koÄ•ky. StejnÄ› tak je zvy
psa, protoÅ¾e mÄ›l tu moÅ¾nost se psem Å¾ít. Pokud hledáte opravdu klidného a pohodového kocourka, co bude nejradÄ›ji
trávit Ä•as na pohovce, tak tohle je pÅ™esnÄ› volba pro Vás. PochopitelnÄ›, Å¾e obÄ› koÄ•iÄ•ky jsou kastrované, odÄ•ervené
oÄ•kované. A jak uÅ¾ jsem se zmínila, tak obÄ› perfektnÄ› zdravé. Více informací o obou "Ä•ekatelích na lásku" se dozvíte a
pÅ™ípadnou náv&scaron;tÄ›vu si domluvíte na tel. 725 507 074 nebo e-mailu zuzana.stroblova@seznam.cz - Zuzana
&Scaron;troblová. d@niela
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