Pravidla kavárny Kočcafé
Čtěte, prosím!!!
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Vstupem do kočičí kavárny souhlasíte s jejími pravidly
a berete na vědomí skutečnost, že se zde nacházejí
živá zvířata a souhlasíte s důsledky spojenými s jejich
přítomností.

Prosíme rodiče, aby důsledně hlídali své děti a za žádných
okolností jim nedovolili kočky honit, budit, nevhodně zvedat
a jakkoliv jinak jim ubližovat, nejsou to plyšové hračky. Není
vhodné hlasitě křičet, i malé děti je třeba usměrnit, nebo
návštěvu odložit.

Zapomeňte na to, že máte doma vlastní kočku a víte, jak s ní jednat.
Vaše kočka Vás zná a toleruje Vám i chování, které obecně nemá
ráda. Naše kočky Vás většinou neznají a reagují na základě podnětů,
zejména řeči těla, kterou většina lidí vůči šelmám používá nevhodně
či opačně. Proto je velmi důležité zbavit se zažitých stereotypů a
dodržovat
naše
pravidla,
rady
a tipy, jak správně na kočky.

Dejte pozor, abyste kočičkám neublížili šlápnutím, sednutím,
prudkým otevřením dveří apod. Rády se občas vyskytují tam,
kde je nejméně čekáte.

Nebuďte spící tygry, netahejte je za ocas a nepřenášejte
je, prosím. Je to pro ně nepříjemné a mohly by zareagovat
nechtěným škrábnutím či kousnutím.
Lidské jídlo není pro kočky vhodné, za žádných okolností,
prosím, kočky lidským jídlem, ani pitím, nekrmte. Kočky poté
trpí velmi nepříjemnými zažívacími obtížemi. Kočičí pamlsky
najdete u obsluhy, která doporučí vhodné množství pamlsků.
Pokud jste nachlazení apod., odložte, prosím, návštěvu
na jindy, můžete kočky nakazit.
V případě porušování pravidel, nebo jiného nevhodného
chování ke kočkám či hostům, obsluha vykáže hosty z kavárny.

Tipy, jak s kočkami jednat, hrát si:
Dodržujte výše uvedené.
Přimhuřte oči, když se na kočku díváte,
opak znamená útok. Nedívejte se přímo do
očí.
Mluvte klidným a tichým hlasem, uklidní je to, navíc mají
mnohonásobně citlivější sluch, příliš hlasité projevy nejsou
vhodné.
Nevšímejte si jich, jsou velmi zvědavé, společenské a mazlivé,
přijdou samy, pokud je zrovna nezastihnete při jejich pravidelné
siestě. V takovém případě je, prosím, nebuďte. Mohou se
nepříjemně leknout.

Pro navázání úspěšného kontaktu dejte nejprve kočce očichat
ruku sklopenou dlaní dolů, jiná pozice ruky může pro kočku
znamenat útok, i když to tak nemyslíte. Čtou z řeči těla
a pachových podnětů. Postupným opakováním si zvykají
a dokážou vybudovat hlubší vztah, proto doporučujeme
návštěvy opakovat.
V případě, že dělají kočky něco nežádoucího (např. lezou
na stůl, jí lidské jídlo…), slyší na „NE“, nebo lehce naznačte dlaní
nahoru „Stop“. Ví, co nesmí dělat, jsou poslušné, i když ne vždy
se jim chce, stačí je však správně upozornit
a poslechnou.
Mazlete je pomalu a jemně, nejsou to psi. Přizpůsobte se kočce
a jejímu rozpoložení. Jednoduše ji nehlaďte tak, jak chcete Vy,
ale jak chce kočka. Vhodné je např. hlazení po hlavičce, na líčku
a tam, kde „si řekne“. To, že se jí něco nelíbí, dá najevo jemným
kousnutím, kdy varuje „Nech toho!“, dalším stupněm
je zasyčení, po kterém následuje útok, případně útěk. Pokud Vás
loví, zanechte mazlení a opět se přizpůsobte kočce. Na hraní
máme spoustu hraček, ruce k tomu nejsou vhodné. Správné
mazlení a hraní si má uklidňující a antistresové účinky, dbejte
našich pokynů, abyste si mohli kočičí přízně naplno užít.
Jsou to šelmy, rády si hrají tak, že loví a číhají. Vhodné jsou
hračky na šňůrce (vše máme k zapůjčení), které tahejte po zemi,
občas zastavte, občas cukněte, číhejte za rohem (jako myšička
v přírodě). Využívejte klidně naše poličky a spíše rychlými
pohyby házejte hračky na šňůrce, tahejte, aby je kočky mohly
lovit.

Neváhejte se obrátit na obsluhu pro vysvětlení či bližší
informace, rádi poradíme.

Naše kočičí smečka
Vůdkyní smečky je Desdemona, narozená v lednu 2007. Je to naše
domácí kočka, která si prostředí kavárny doslova zamilovala a přijala
je za svůj nový domov. Jedná se o plemeno Ragdoll, které se
vyznačuje svou klidnou a milou povahou. Jelikož je to starší kočička,
má ráda svůj klid a nesnáší nevhodnou pozornost cizích lidí. I když je
kastrovaná, stala se, při otevření v létě 2017, adoptivní matkou
našich pěti koťat, pocházejících z
jednoho
vrhu,
a pak i dalších dvou přírůstků, které
přijala téměř okamžitě do smečky.
Přijala je zcela za své, stará se o ně,
vychovává, ale nejvíce s nimi dovádí a
hraje si. Desdemona je od mala trochu
plachá. Nevadí jí přítomnost lidí, pokud
ji neobtěžují. Nevynucujte si proto,
prosím, její pozornost, zareaguje
útěkem či útokem. Ostatní kočky jsou
velmi mazlivé a kontaktní a Vaše
pomazlení mnohem více ocení. Pokud
k Desdemoně
přistupujete
bezprostředně a beze strachu, nechá
se lehce pohladit.
Zbytek naší smečky se tedy skládá z pěti černobílých sourozenců
z jednoho vrhu, narozených v dubnu 2017, a dalších dvou
mourovatých mazlíků. Máme je od našeho otevření v létě 2017,

kdy byly malými koťátky. Jsou velmi přítulné, společenské a milují
hraní si s čímkoliv, mazlení, jsou zvyklé na lidský kontakt, který si
užívají. Užijete si s nimi spoustu pohody v doprovodu uklidňujícího
vrnění, nebo naopak zběsilého hraní na „kočku a myš“.

Největším kocourem z vrhu je Monroe. Je převážně bílý s velkými
černými fleky. Rád si hraje, ještě raději se mazlí. Stal se z něj líný
a spokojený kocour, který ovšem dokáže řádit jako tygr a mazlit
se jako koťátko.
Často dohlíží na ostatní
v doprovodu
vůdkyně
smečky Desdemony. Má
nejhlubší
hlas
ze všech našich koček, tzv.
chraplák.

Dalším kocourem z vrhu je Merlin,
kterého poznáte podle černé skvrny na
levém líčku, je spíše černý s bílými fleky
a je nesmírně mazlivý. Rád chodí
do náručí a dává kočičí pusinky.
Když má náladu na hraní, běhá
jako zběsilý za doprovodu silného
mňoukání, kdy zní jako indiánský
náčelník. Je neobyčejně mrštný.

Nejodvážnější kočkou z vrhu
je Corazón, což je španělsky
srdce, protože je bílá a na
zádech má velké černé srdíčko.
Uprostřed čumáčku má černou
tečku.
Vytvořila si pouto s „velkou
kočkou“ Desdemonou a skoro
všude ji následuje, kopíruje její
chování a učí se roli „alfa“
samice.

Ráda se mazlí a hraje si jako všichni a má nejvyšší hlásek ze všech
našich koček.

Mimzy je pojmenovaná po stejnojmenném filmu, je totiž
„nejupovídanější“ kočkou ze všech a nejraději se chodí mazlit na
klín. Je největší kočkou z vrhu. Často dovádí s ostatními při
pravidelných hrách. Je černobílá a jako jediná z koťat má černý
čumáček, a ne růžový. Miluje čerstvou vodu a nejraději, ze všech
našich
koček,
si hraje
s naším

pejskem BenDrem.

Nejmenší kočičkou z vrhu je Bambas, španělsky tenisky, protože má
nejzřetelnější bílé ponožky.
To,
že
je
nejmenší
kompenzuje tím, že je
největší lovkyní ze všech
a účastní se každé hry, po
které se ráda přitulí. Ráda
loví lidskou paži, ví, že
nesmí
ublížit,
a vypadá u toho jako kuře
na
rožni.
Nejraději
si zaleze k člověku pod
svetr, kde příjemně hřeje.

Další kočkou je Zuzanka,
narozená v květnu 2017.
Pochází
ze
stejného
prostředí jako našich pět
černobílých mazlíků, ale od
jiné kočičky. Je to evropská
obecná kočka, hnědorezavě želvovinová.

Je pravým divokým lovcem, který se dokáže změnit v přítulného
mazlíčka. Je důležité přizpůsobit se jejímu rozpoložení, velmi
reaguje na řeč těla, pokud se jí něco nelíbí, ze strachu zaútočí a může
nepříjemně drápnout.
Pokud však budete respektovat její náladu, je velkým mazlíkem,
který dává přednost hlazení na líčku před hlazením na hlavičce,
nenechá se nutit.

Posledním přírůstkem je kocour Adam, kterého jsme dostali od naší
zákaznice. Narodil se
v červenci 2017. Je šedě
mourovatý, křížený s
britským
kocourem.
Během jednoho dne se
začlenil do smečky a jako
všechny naše kočky je
velice mazlivý a hravý.
Je to náš „mončičák“
zavalité
postavy
s
jemným
hustým
kožichem, který se rád
rozvalí uprostřed stolu či podlahy.

Naši smečku završuje čestný člen BenDr. Je to náš dědeček, jinak
černý kříženec špice. Stal se právoplatným členem smečky, kterého
kočky milují. Do svých osmi let byl s lidmi, kteří neměli čas se mu
věnovat, většinu času trávil sám v bytě, což se negativně podepsalo
na jeho povaze. Přesto je nesmírně vděčný a hodný, ale není to
„plyšák“ a občas se v něm projeví „divoký vlk“. Stal se z něj
„kočkopes“, který si
oblíbil lovení laseru
stejně jako jeho kočičí
kamarádky. Strašně
rád loudí lidské jídlo,
kterým jej prosím
nekrmte, trpí poté
záchvaty.

