
Soutěž KOČKA ČESKÁ 2017 – shrnutí  

 

 
 

Jak to začalo. Přišel nám jeden mail a tak jsme se 

přihlásili. O žádné výhře jsme ani nesnili, ale viděli jsme 

PŘEDEVŠÍM ŠANCI NA NOVÝ DOMOV pro alespoň 

jednoho z našich kočičích soutěžících.  

 

První mail   

 

Od: Kubištová, Lenka <lenka.kubistova@cncenter.cz> 

 

Datum: 11. 10. 2017 11:04:20 

Předmět: Kočka Česka 2017  

 

Vážení provozovatelé útulků a depozit,  

  

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou spolupráce. 

  

Rádi bychom Vás a Vaši komunitu zapojili do naší 

fotografické soutěže Kočka Česka, která právě startuje na 

stránkách https://goo.gl/J3pGZP.  

Stačí, když Vaši kočku přihlásíte prostřednictvím webového 

formuláře. Následně jí bude vytvořen soutěžní profil a 

návštěvníci stránek rozhodnou hlasováním o vítězích. ………… 

 

 
 

https://goo.gl/J3pGZP


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                                       

Ládík 

Alenka 

Mašlička 

Kristýnka 

Kryštůfek 

ZA NAŠE SOUTĚŽÍCÍ JSTE BOJOVALI  VY!!! 



PRŮBĚH A VÝSLEDKY SOUTĚŽE 

 

Průběh byl dramatický a čím déle soutěž trvala, tím více v nás rostlo napětí a také vědomí, že 

se NĚCO ASI STANE!  A stalo. 

V první etapě soutěže, tj. soutěž v Jihočeském kraji zvítězily 2 naše depozitní kočičky a to 

Kristýnka na 2 místě a Kryštůfek na místě 1!!!! 

 

Alenka – 1309 VAŠICH INTERNETOVÝCH HLASŮ  

Ládík – 1800 VAŠICH INTERNETOVÝCH HLASŮ 

Kristýnka – 2945 VAŠICH INTERNETOVÝCH HLASŮ 

Mašlička  –  1934 VAŠICH INTERNETOVÝCH HLASŮ 

Kryštůfek – 7997 VAŠICH INTERNETOVÝCH HLASŮ 

 

Celkem jste tedy museli kliknout minimálně 15 985 x!! 
 

Div nám oči z důlků nevypadli, bylo to velké překvapení a velká radost. Tak jsme si mysleli, 

že to prakticky skončilo, že samozřejmě „dotáhneme“ do konce, co jsme začali. Vážně jsme 

absolutně nepomysleli, že by mohlo přijít JEŠTĚ NĚCO! A přišlo! 

 

V druhé etapě celorepublikového SMS hlasování (tato služba byla placená!) 

ZVÍTĚZIL KRYŠTŮFEK NA 3 MÍSTĚ!  

1966 sms hlasů 

 

 

 

 

 



 

 

CO BYLO DÁL…. 

 
Nejdříve začali přicházet maily   

 

23.11.2017 

Dobrý den,  

ráda bych vám pogratulovala k vaší výhře v soutěži Kočka Česka, kde jste se 

umístil/a na 2 místě.  

Vyhráváte 40 kočičích konzerv Gourmet Gold. Vaše výhra bude odeslána v 

průběhu příštího týdne.  

S přáním krásného dne 

Barbora Filounová 

CZECH NEWS CENTER a. s. 

Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 

 

29.11.2017 

Dobrý den, 

s velkým potěšením Vám oznamujeme, že jste se stal výhercem krajského 

kola soutěže Kočka Česka 2017  

a získáváte poukaz na nákup v e-shopu Profizoo.cz v hodnotě 2000 Kč.   

Blahopřejeme! 

Poukaz Vám zašleme e-mailem v nejbližších dnech.  

S pozdravem 

Lenka Kubištová 

CZECH NEWS CENTER a. s. 

24.11.2017  

Dobrý den,  

ráda bych vám pogratulovala k vaší výhře v soutěži Kočka Česka, kde jste se 

umístily na 3. místě. Vyhráváte 5.000 Kč.  

Výhra vám bude odeslána v termínu 4.-6.12.2017. 

Ještě jednou vám gratuluji. 

S přáním krásného dne 

Barbora Filounová 

Asistentka ředitele marketingu 

 CZECH NEWS CENTER a. s. 

Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 

 

 
 

A potom…..to už se podívejte na fotografie  
 



 

                                                         PODĚKOVÁNÍ 

 
- Zakladatelům a pořadatelům soutěže. Za nápad a průběh soutěže, díky redakci za nové 

nápady i ceny (oceněný příběh, depozit atd…skvělé!)  - BLESK.CZ 

- za oslovení našeho spolku a možnosti se účastnit soutěže, za mailové komunikace díky 

váženým paním Barboře Filounové a Lence Kubištové CZECH NEWS CENTER a. s. 

- VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE POSÍLALI HLASY KOMUKOLI ZE 

SOUTĚŽÍCÍCH, KAŽDÝ MŇOUKAJÍCÍ SOUTĚŽÍCÍ SI TO ZASLOUŽIL (pozn: 1 

etapa Jihočeský kraj 110 kotíků v soutěži, 2. etapa celorepublikové finále – 2.071 

kotíků v soutěži). Díky za klikání, za sdílení,  za Vaše pevné nervy a za Vaši radost! 

- Děkujeme paní Monice Kalové – Kryštůfka virtuálně adoptovala  při přijetí do 

depozita. 

- Děkujeme našemu dlouhodobému dobrovolníkovi panu Michalovi za precizní vedení 

statistik, uchovávání důležitých dat, prostudování podmínek a sledování všeho, co se 

okolo soutěže dělo od začátku až do konce, za podávání a sestavování informací pro fb 

spolku aj.  

- Děkujeme všem majitelům kočiček i lidem v útulcích a depozitech, kteří mají  kočičky 

v dočasné péči. Kdyby tito lidé do soutěže kotíky nepřihlásili, neproběhla by a my 

bychom nyní teď nikomu neděkovali. Vyhrát si zasloužili všichni a to proto, že své 

zvířecí kamarády milují a STARAJÍ SE O NĚ! Lásky plný domov je totiž  100% 

„výhra“ pro kočky. 

- DĚKUJEME VŠEM KOČIČÍM SOUTĚŽÍCÍM především za úžasné pózy a 

významné i romantické pohledy na fotografiích. Chápeme, že pro některé modely 

muselo být samo focení tím nejhorším z celé soutěže :D  (tedy alespoň v našem 

depozitu je fotoaparát s bleskem odporný nepřítel :D ) 

 

 

 Pro Čendíka:  Jedno ahoj malému – velkému vítězi do nebe. Ahoj s vírou, že Tě kocourku nic 

nebolí, že tam máš hodného anděla, který Tě už nikdy a nikde nenechá samotného naříkat a 

vždy se o Tebe daleko za duhovým mostem postará.  

 

A ještě jedna malá informace. 

Kdyby to šlo, rádi bychom se rozdělili o výhru se všemi soutěžícími, ale to nejde (leda by 

kočky stáli o 0,000001 gramu masíka ), ale aspoň něco pro někoho udělat můžeme…. 

„Milý Míšo, bramborová medaile je nevděčná a když se to tak vezme, čtvrté místo je tak 

trochu třetí a obráceně….takže „fifty fifty“ :D“ 

S pozdravem do z.s. Fousek – severní Čechy  

  

 
 

 

PS: TO NEJLEPŠÍ NAKONEC!  

Odpověď na jednu naši inzerci  (jméno samozřejmě nezveřejňujme)……Mává na Kryštůfka 

nový domov???????????   Možná….. 

mail 5.12.2017 sbazar: 

Hezký den, 

xxxxx se zajímá o váš inzerát „Kočka v srdci,z.s. nabízí k adopci: KRYŠTŮFEK...“ a píše 

Dobrý večer.Měla bych zájem o Kryštůfka,.Je prosím Vás volný? Děkuji,xxxxxxxx 

https://www.sbazar.cz/kockavsrdci/detail/25414571-kocka-v-srdcizs-nabizi-k-adopci-krystufek


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


