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Gutek, Kocurek Z Wielkim Serduchem Czeka Na Ciebie!
młody burasek
Gutek jest klasycznym, pręgowanym buraskiem. Jest niewielkim gabarytowo kotkiem i prawdopodobnie taki drobny już pozostanie. Ma puchatą, mięciutką sierść.
Na lewym oku ma widoczną niewielką „mgiełkę” - to jedyna pozostałość po chorobie. Gutek to jeden z trzech kociąt przyniesionych w kartonowym pudełku do
weterynarza jako „ślepe kotki do uśpienia”. Kotki nie były niewidome, tylko miały oczy zaatakowane przez koci katar. Kociaki były bezdomne, urodziły się w
kolonii dzikich kotów. Były bardzo zaniedbane i zagłodzone, miały spuchnięte, zaklejone ropą oczy i poruszały się na oślep. Kotki zostały wyleczone, odkarmione,
zsocjalizowane. Aktualnie to ok. 2-letnie młodziaki. Przebywają w domu tymczasowym i są już całkowicie zdrowe, tylko na oczkach widać „mgiełkę” - ślad po
przebytej chorobie. Są wykastrowane, zaszczepione, odrobaczone, korzystają bezbłędnie z kuwety. Są wesołymi, przyjacielskimi kotami, rozpieszczonymi do granic
możliwości. Szukają odpowiedzialnych domów niewychodzących z zabezpieczonymi oknami i/lub balkonem, które zapewnią im ogrom miłości i szczęśliwe,
beztroskie życie. Gutek jest aniołkiem i diabełkiem w jednym. Nikt tak nie potrafi się łasić, przewracać brzuchem do góry i strzelać takich baranków i min jak on.
Jednocześnie to najbardziej przebiegły złodziej spadających /lub nie spadających/ kąsków, największy koto-sęp wszechczasów i mega rozrabiaka - oczywiście
totalnie rozbrajający i przekochany. Walka o przetrwanie we wczesnym kocięctwie pozostawiła ślad w usposobieniu kocurka - jest bardzo zaborczy o względy
człowieka, wykazuje cechy dominacji w stosunku do innych kotów. Po prostu - nie lubi się niczym dzielić. Za to jak pokocha - to na amen! Kocha człowieka
miłością absolutną - jakby wiedział, że zawdzięcza mu życie i co dzień za to dziękował. To młody, aktywny kot. Jak to młodziak, lubi dokazywać, ganiać się i
bawić, bardzo dobrze się czuje w towarzystwie innych kotów, jednak to człowiek i kontakt z nim są dla niego najważniejsze. To mega przytulak, który pcha się do
głaskania, na kolana, wtula i zawsze chce być w pobliżu człowieka. Fajnie by było, jakby miał w nowym domu kociego towarzysza /nadaje się na dokocenie, może
być także adoptowany z kocim kumplem z domu tymczasowego/, ale powinien się sprawdzić również jako jedynak, o ile będzie miał zapewnioną uwagę człowieka.
Będzie z niego świetny kompan dla kogoś, kto lubi życie z pazurem. Kot przebywa w domu tymczasowym w okolicy Góry Kalwarii. Obowiązuje umowa
adopcyjna. Po uzgodnieniu możliwa pomoc z transportem kociaka. Testy FIV i FeLV: zostaną wykonane przed adopcją tel. 884 669 136 od poniedziałek i piątek w
godz. 09:00 – 14:00 wtorek, środa i piątek 14:00 - 19:00 lub adopcjezkoterii@gmail.com W tytule maila prosimy powołać się na imię kota: Gutek
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