fajn pozvánka

Máte doma nejkrásnější kočku? Dokažte to!
Přihlaste ji do soutěže krásy koček a kocourů všech plemen, barev, velikostí, stáří...

U

nikátní soutěž mňoukajících
krasavic bez ohledu na původ se koná letos už poosmé!
Za tu dobu přinesla nejen spoustu
radosti majitelům těch nejkrásnějších, které si odnesly pěkné poháry a ceny, ale také pomohla najít
domov desítkám těch opuštěných,
bez domova. Součástí této oblíbené

v neštěstí – jako měsíční miminko
ji doslova na ulici našla hodná paní
Hanka Šimanová (jinak úspěšná
chovatelka krásných modrých kartouzských koček), která se jí ujala
a vypiplala. Když byly Adélce čtyři
měsíce, zúčastnila se soutěže a rovnou ji vyhrála! Návštěvníky výstavy
(kteří vybírají tu nej kočku pomocí

Miss kočka

MISS 2012 Lily a porota

Sladká sibiřanka
Lily (2012)
Zatím poslední šampiónkou je sibiřská
kočička LILY – zvítězila
v roce 2012, když jí
bylo půl roku. „Miluje
své zvířecí kamarády,
kteří s ní sdílejí domov,
ale parádně si vyhraje
i sama s poletující
můrou či skákajícím
sarančetem. I přesto,
že je to takový živel, se
dokáže stočit do malého
koláčku a udělat ze sebe
to nejsladší na světě,“
prozradila nám o Lily
její pyšná panička Lucie
Eliášová.

akce je totiž i Umisťovací výstava
koček z útulků, kde si případně můžete vybrat šampióna pro příští ročník. Co dělají někteří z vítězů dnes?

Mazlivé kotě Adélka (2005)
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Absolutní Miss Kočka z roku 2005
ADÉLKA svůj titul získala coby
malé kotě, které mělo doslova štěstí

ADÉLKA

DARKI

hlasovacích lístků) doslova okouzlila tím, jak byla mazlivá a přítulná –
celý den pózovala na výstavní kleci
a radostně každého vítala. Dnes žije
spokojeně se svou paničkou a velkou smečkou kartouzek za Prahou.

Stříbrný kocour Darki (2011)

V roce 2011 zvítězil nádherný stříbrný kocour DARKI. Jeho panička Monika Hebichová má „missí“
trofej dodnes doma hrdě vystavenou. „Výhra nás obrovsky potěšila
a moc se nám líbilo, že je soutěž pro
všechny kočičky, nejen ty urozené.
Darki bohužel nesnášel soutěž moc
dobře, byl hodně nervózní, takže
jsme ho nechtěli trápit a na další
výstavy už nejezdíme. Ale určitě se
letos aspoň přijdeme podívat,“ řekla
nám Monika.

Chcete mít doma také miss?
Tak jak se vám líbí tyto missky?
Že máte doma ještě hezčí? No tak
neváhejte a přihlaste ji do letošní
soutěže – třeba právě ta vaše si odnese cenu nejvyšší! Nutný je minimální věk 4 měsíce, kočka musí
být zdravá a očkovaná. Přihlášku
zašlete na mail@misskocka.cz

Jak to chodí na Miss kočka?
Absolutního vítěze vybírají přímo
návštěvníci akce a spoustu dalších
atraktivních titulů vybírá VIP porota složená ze známých osobností – milovníků zvířat. Letos účast
přislíbil např. známý moderátor
Pavel Novotný, prezidentka Nadace na ochranu zvířat Marcela
Lund a Pražský deník vyšle šéfredaktora Ondřeje Leinerta.

Majitelé všech koček a kocourů – NEVÁHEJTE a přihlaste své krasavice a krasavce do soutěže! Prožijete
prima den ve společnosti
jiných kočkařů, možná vyhrajete pěknou cenu a ještě
pomůžete – veškerý výtěžek
z akce jde na pomoc opuštěným kočkám!

MISS KOČKA 2014 se koná
16. listopadu v Praze od 11 do
17 hodin v Kulturním centru
Zahrada v Praze 11 (metro C
Chodov). Vše o akci najdete na

www.misskocka.cz
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