
Klub Felis
Žiješ jen děvětkrát. 
Kočky dělají to, co jde kočkám nejlépe. 
Kočka vždy dopadne na všechny čtyři.

„Vítejte milé kočky a kocouři v klubu Felis! Nemáme 
otevřeno zdaleka pro každého! Jsou tu snad mezi námi 
nějací psi? Nejsou. Jsou tu snad mezi námi nějaké myši? 

Také nejsou. Každý, kdo patří ke kočičí rodině, ať zdvihne 
packu a hlasině mňoukne „Mňau”! Děkuji vám.

Drazí přátele, dnes vám nabízím něco mimořádného. 
Naše oblíbená zpěvačka Missy vyždímá poslední kapku 
krve z mnoha božských starých hitů (pauza pro potlesk). 
Zjistíme, kdo si zaslouží ocenění Kočky roku! Ti, co by měli 

odvahu se soutěže zúčastnit, si později mohou promluvit 
s agentem Zrzkem. Krom toho si užijte mléko a ostatní 
výstřednosti. Už jste tu byli, takže víte, jak to chodí. 
Prosím přivítejme Kočičáky! (začne hudba)“

– George, hlavní ceremoniář klubu Felis



Úvod
Klub Felis je larp o kočkách, které žijí ve 
městě a scházejí se ve vlastním podniku 
- Klubu Felis. Právě v Klubu Felis se mísí 
navonění domácí mazlíčci s pouličními 
kočkami, flirtují spolu, pijí mléko a užívají 
si svých kočičích zábav a radovánek. Ale 
především se účastní (nebo ji alespoň 
napjatě sledují) soutěže o titul Kočky 
Roku, kterážto je na programu každý 
týden.

Doporučený rámec hry je jeden večer 
a hra samotná je určena pro 20–40 
hráčů. Organizátorům doporučujeme, 
aby před hrou věnovali trochu času 
krátkému workshopu, jehož cílem je 
vpravení hráčů do rolí antropomorfních 
koček a příprava kostýmů či líčení.

V následujícím dokumentu najdeš 
kapitoly o světě Klubu Felis, krátké 
představení postav a několik bodů pro 
organizátory k přípravě samotné hry.

Kočičáci
Domácí kapela Klubu Felis. Jejich složení se s kaž-
dým večerem mění a nikdy není jisté, která kočka 
zrovna do kapely patří. Stejně tak je to s nástroji. 
Jediná věc, se kterou můžeš počítat, je, že budou 
hrát úžasně a Missy si s nimi vyzpívá své srdce.

Kočky domácí a kočky z ulice
Kočky domácí a kočky z ulice jsou jako olej a voda. 
Kočky z ulice, které byly kdysi domácími mazlíčky, 
ale utekly, mluvívají o tom, jak je svazovalo mít 
kolem sebe pořád lidi, kteří jim bránili dělat, co se 
jim zrovna zachtělo. Občas si nemohou pomoct 
a pohrdají kočkami domácími, které obětují svo-
bodu za pohodlí.nNa druhou stranu se odložené 
kočky po několika sklenicích mléka prořeknou, jak 
jim chybí teplo a čistota domácností, laskavá ruka 
a pravidelné jídlo. 

Kočky domácí ale dobře ví, že jsou to ony, kdo 
sedávají v teple a pohodlí za oknem a sledují ty 
zanedbané chlupaté koule u popelnic. Může vůbec 
kočka domácí milovat kočku z ulice? Je to hloupá 
a absurdní myšlenka. Ty z ulice a ty z pohovek se vždy 
drží na odstup tlapek, protože přidat se do tance těch 
druhých je jako překročit neviditelnou hranici. Osa-
mělá domácí kočka, jež se zatoulá do teritoria kočky 
venkovní by se měla mít na pozoru. A láska je ještě 
ošemetnější. Ale nic není tak složité, aby to zvědavá 
kočka nepovažovala za dobrodružství. Možná bude 
mít Klub Felis svého vlastního Romea a Juli?

Prostředí klubu Felis
Hledání své vnitřní kočky
Hra by měla být velmi fyzická, plná dotýkání a kon-
taktu. Všechny postavy ve hře jsou kočky, čímž 
ale samozřejmě nemyslíme běžná domácí zvířata. 
Jsou to antropomorfní stvoření, podobně jako 
kočky v muzikálu Cats nebo v kreslených seriálech. 
Abys byl schopen hrát tuto „kočku“, musíš se jako 
kočka pohybovat a vůbec používat své tělo jinak 
než v klasickém larpu, kde hráči ztvárňují lidské 
postavy. Hranice, ke které by ses měl jako hráč 
Klubu Felis přiblížit, je někde kolem 70% lidských 
a 30% kočičích pohybů.

Kočka roku
V průběhu večera bude jeden z hostí oceněn 
titulem Kočka roku, k čemuž v Klubu Felis dochází 
pravidelně každý týden. Kočka roku je soutěž talen-
tů. Pokud máš na to cokoliv předvést na pódiu, 
neváhej! V průběhu posledních měsíců už titul 
Kočka roku vyhrálo mnoho koček. Přinejmenším 
Mefistofeles ti nikdy nezapomene připomenout, 
že sám vyhrál Kočku roku snad nespočetněkrát. 
Nezáleží na tom, s jakým číslem vystoupíš. Může to 
být něco připravného, nebo naopak něco naprosto 
spontáního. O vítězi pak rozhodne porota složená 
z těch nejprominentnějších koček, jež v Klubu Felis 
ten večer budou.
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Na co je tento larp zaměřen:

Tělesnost 
Hravost 
Úcta 
Kočičí nelogičnost 
Otevřenost iniciativě druhých

A na co naopak není:
Sex 
World of Darkness 
Vyhrávačství 
Násilí 
Posedávání v rohu s tajuplným výrazem 
po celý večer

Fyzično
Kočky nemají sex, kočky se páří. A páří se jenom v 
období mrouskání, bez ohledu na nějaké vztahy či lásku. 
Hra se bude odehrávat mimo období mrouskání. I přes 
to hraje fyzická interakce koček mezi sebou velkou roli. 
Kočky dávají hrou s ostatními najevo něhu, dotýkají se 
tlapek a obličejů. Protože jsou ale kočky velmi lechtivé 
na břiše, nemají rády, když na ně někdo sahá právě tam.

Mystický svět
Žijeme v mystickém světě. Lidé o tom nemají ani zdání, 
protože žijí příliš vysoko nad zemí, jejich nosy a uši 
jsou příliš slabé a těla příliš divná. My kočky ale víme 
své. Poznáme, že se něco děje, když je Měsíc v úplňku 
– i když přesně nevíme co. Ucítíme, když se v březnu 
městem rozlehnou podivné pachy. Nevíme sice, kdo 
je šíří, ale můžeme to zjistit - když budeme chtít. Svět 
je velký a tajuplný. A i pro nás se v tomhle městě pořád 
najdou neprozkoumaná místa. Míč může být míč, ale 
klidně taky něco docela jiného. Kočka má vždy své oči, 
uši a nos otevřené a pokud ví něco opravdu jistě, tak to, 
že nic není pevně dáno. Všechno se může změnit.

Najít Měsíční kočku není jednoduché. Žije sice u 
botanické zahrady, ale schovává se opravdu dobře. 
Jenom odvážná kočka s velkým odhodláním může 
potkat Měsíční kočku a odnést si něco z její moudrosti. 
Odpovědi, které Měsíční kočka dává, ale nejsou vždyc-
ky takové, jaké by kočky chtěly slyšet. Fáze Měsíce 
mění svět. V březnu je Měsíc těžký a plodný, v prosinci 
chladný a vzdálený. A říká se také, že Měsíční kočka má 
devětkrát devět životů.

Kočičí jméno
Říkám vám, že kočka potřebuje zvláštní jméno, 
jméno význačné a důstojné současně. 
Jak jinak by mohla chodit se zvednutým ohonem, 
pohazovat vousky a uchovat si vlastní hrdost?

Většina koček má dvě jména. Kočky domácí dostávají 
své první jméno od svých majitelů, které však často 
vypovídá více právě o nich, než o kočce samotné. 
Zjizvený kočičí rváč, který žije u lidí, tak může klidně 
skončit se jménem Mourek. Druhé jméno kočky 
popisuje místo, kde kočka žije. 
Příklad: Lola z Centra

Kočky z ulice mají svá první jména často spojena s ně-
čím pro ně významným. Druhé jméno může, podobně 
jako u koček domácích, označovat domácí lokalitu. 
Častěji ale vypovídá něco o tom, čeho kočka dosáhla 
nebo kým je. 
Příklad: Felix z Doků

Kočka je vždy „to“
I když kočky ví, jaké pohlaví mají, mimo období mrous-
kání to není důležité. Tento larp dává hráčům šanci 
pohrát si s genderovými stereotypy. V průběhu hry, 
tedy mimo období mrouskání, není biologické pohlaví 
důležité. Jakoukoliv postavu tak může hrát muž i žena. 
Důležité je, že pohlaví hráče by nemělo ovlivňovat, 
jakou postavu může hrát. Osobní zájmeno koček je to, 
nikoliv ona nebo on. 
Příklad: Potkal jsem Wendy a docela se mi líbilo. 3



Příprava
Tento larp je zasazen do prostředí koči-
čího nočního klubu, takže je vhodné pro 
hru najít místo, které tomu bude alespoň 
částečně odpovídat. Můžete samozřej-
mě pronajmout opravdový klub či bar, 
nebo naplnit nějaký prázdný pokoj 
vhodnými doplňky. Těmi jsou například 
polštáře, koberce, lampy nebo různé 
dekorace. Nezapomeňte nechat prostor 
pro jeviště soutěže Kočka Roku a pro bar 
s mléčnými nápoji. Drinky mohou být 
alkoholické, nebo bez alkoholu, to už 
záleží na preferencích samotných hráčů. 
A samozřejmě každý noční klub potře-
buje hudbu. Klub Felis má svou vlastní 
kapelu: Kočičáky. Ve vaší hře můžou být 
Kočičáci skutečnou (jazzovou) kapelou 
složenou z hráčů, kteří hrají na hudební 
nástroje, ale postačí i předem připravený 
soundtrack.

Doporučujeme vám před hrou připravit pro hráče 
krátký workshop. Měl by sloužit k představení po-
stav a vyzkoušení kočičích pohybů a gest. Můžete 
samozřejmě připravit i krátká dramatická cvičení 
pro rozehřátí hráčů a odbourání trémy.

Hra začíná tím, že George, hlavní ceremoniář Klubu 
Felis, uvítá hosty. Hra by měla trvat několik hodin 
s tím, že soutěž o Kočku Roku se prolíná celým 
večerem. Konec hry by měl přijít chvíli poté, co je 
vyhlášen vítěz. Tradičně bývá Klub Felis ukončován 
hromadným zpěvem písně „Každý chce být koč-
kou“ z disneyovky „The Aristocats“.

Klub Felis není jen larpem o hravých kočkách, ale 
i o městě samotném. Ponechali jsme pouze obecná 
pojmenování městských částí, odkud jednotlivé 
kočky pochází. Když se larp hrál ve Švédsku a Nor-
sku, kočky měly jména odvozená z konkrétních 
městských částí. Pokud to uděláte stejně, kočky 
mohou zároveň fungovat jako hráčská parodie na 
různé čtvrtě a kulturně-sociální hranice mezi nimi.

Kostým hraje důležitou roli a je třeba předem infor-
movat hráče, co si přesně mají přinést. Doporuču-
jeme použít normální oblečení, které bude něco 
vypovídat o postavě, doplněné divadelním líčením, 
které dotvoří zdání kočky. Použití oušek a ocasů 
necháme na vás.

Klub Felis je hravá hra upřednostňující atmosféru 
a interakci před připravenými zápletkami a záhada-
mi. Každá postava je shrnuta do jednoho krátkého 
odstavce a doporučujeme, aby vlastní improvizací 
tento koncept nějak rozšířili sami hráči. Volnost hry 
poskytuje značnou svobodu v tom, které postavy 
se budou či nebudou večera v Klubu Felis účastnit. 
Pokud máte méně hráčů než postav, jednoduše je 
nechte si vybrat a ostatní postavy vynechte.
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Asfalt
Kočka z ulice, vyhozený dětský rozmar. 
Jednoho dne byla chata prázdná. Rodina byla 
pryč a nikdo do misky nenalil mléko. Asfalt odešel 
do města a tam našel jiné kočky, které ho poučily 
o tvrdém, ale svobodném životě. Kočky, které 
věděly, kde sehnat mls a myši. Především mls. 
Asfalta je často možné najít vedle prázdného 
balení mlsu se skelnýma očima plnýma vzpomínek 
na letní chatu.

Lokaj
Domácí kočka, pravá ruka Caliguly. 
Tahle černá burmská kočka je Caligulovým stínem. 
Je vždy v blízkosti svého kočičího pána a nebo pra-
cuje na splnění jeho tužeb. Nikdo se nikdy neodvá-
žil zmínit, že na výstavě koček vyhrál Lokaj více cen 
než jeho pán. Vlastně je spousta věcí, o kterých se 
nikdo před Caligulou neodvážil zmínit. 
„Ale ovšem že nemusíš vracet tu myš na hraní teď. 
Můžeš počkat do zítřejšího večera, ale to už je na tvé 
vlastní riziko.“

Caligula z Nóbl čtvrti
Domácí kočka, obchodník, mecenáš a především 
někdo, s kým si není radno zahrávat. 
Když je zde Caligula, Lokaj nebude daleko. Nikdo 
se nikdy neodvážil zmínit, že na výstavě koček vy-
hrál Lokaj více cen než Caligula. Vlastně je spousta 
věcí, o kterých se nikdo před Caligulou neodvážil 
zmínit. 

Postavy
Agent Zrzek
Domácí kočka, barman a součást personálu 
Klubu Felis. 
Deskovkáři. Role-playeři. Prostě nerdi. Agentu 
Zrzkovi nevadí od té doby, co se naučil nechodit po 
kuchyňském stole a jejich herních plánech. Agentu 
Zrzkovi vlastně nevadí celá řada věcí od té doby, 
co je vykastrovaný. Ale i tak je to nejlepší barman 
ve městě.

Ajax z Nóbl čtvrti
Domácí kočka, závislák na mlsu, diva. 
Démon v kočičím těle, nemravná bestie. Většina 
koček věří, že Ajax děsí i své vlastníky.

Amadeus Ophelia z Velkého 
starého divadla
Amadeus Ophelia je nadšený ředitel Klubu Felis. 
Klub vlastní již mnoho let. Přebral jej od Hum-
phreyho, minulého ředitele. V milujících tlapkách 
Amadea se klub stal oblíbeným místem pro všech-
ny kočky z města. Vše kromě soubojů a sexu je zde 
dovoleno. Amadeus je velkým fanouškem hudby 
a pravá domácí kočka.
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„Dvě balení mlsu? Žádný problém. Osmnáct konzerv 
tuňáka do pátku? Stav se pro ně v přístavišti. A není 
třeba mi děkovat. Příště uděláš laskavost ty mě. Ozvu 
se ti.“

Dráp
Kočka z ulice, která má věčně nějaké trable. 
Drápa není radno provokovat. Před dvěma měsíci 
měl dokonce zakázaný vstup do klubu. Teď ale 
slíbil Georgovi, že bude v klidu, tak je tolerovaný. 
„Mluvíš se mnou?!“

Krokus
Krokus si prožil své. Zjizvený a ztřískaný, zato 
kamarád se spoustou koček z ulice. Má slabost pro 
vyfintěné domácí kočky, ale nikdy to nepřizná. Je 
to kočka s chutí žít.

Kolumbus námořník
Kočka z ulice s podivným zájmem o lodě. 
Živá a hravá kočka s dobrou náladou. Kolumbus 
se spřátelil se staříkem, který řídí převoz přes řeku. 
Často mluví o svých výletech na moře, i když žádná 
jiná kočka nechápe, proč by vůbec někdo vkročil 
packou na loď.

Dandy z Ještě víc nóbl čtvrti
Domácí kočka, častý návštěvník výstav. 
Dandy plachtí životem, obklopen hračkami a dra-
hým kočičím žrádlem. Noc v Klubu Felis je pro něj 



„Vítejte milé kočky a kocouři v klubu Felis! Nemáme 
otevřeno zdaleka pro každého! Jsou tu snad mezi 
námi nějací psi? Nejsou. Jsou tu snad mezi námi 
nějaké myši? Také nejsou. Každý, kdo patří ke 
kočičí rodině ať zdvihne packu a hlasině mňoukne 
“Mňau”! Děkuji vám.

„Drazí přátele, dnes vám nabízím něco mimořádné-
ho. Naše oblíbená zpěvačka Missy vyždímá poslední 
kapku krve z mnoha božských starých hitů (pauza 
pro potlesk). Zjistíme, kdo si zaslouží ocenění Kočky 
roku! Ti, co by měli odvahu se soutěže zúčastnit, si 
později mohou promluvit s agentem Zrzkem. Krom 
toho si užijte mléko a ostatní výstřednosti. Už jste tu 
byli, takže víte, jak to chodí. Prosím přivítejme Kočičá-
ky! (začne hudba)“

Guinness Červený
Kočka z ulice, která má tuhý kořínek. 
Mrzutý? Ne, já ne - já rozhodně ne, kočko. Dovol, 
abych ti představil svého starého přítele, Starého 
Šedáka. Kde žiju? V přepravce od piva Guinness 
uprostřed města. Chceš vědět jaký je život, kočko? 
Jediná věc, kterou má smysl držet v hlavě, je, že se 
o tebe nikdy nikdo nepostará.

Lapiz z Vilové čtvrti
Lapiz je žoviální a pohodová kočka se sklonem 
tloustnout. Žije se starým párem, kteří ho milují 
a překrmují. Lapiz se často účastní Kočky Roku, ale 
zatím jej vždycky porazil Mazarin. To je určitě tou 
jeho více než nezdravou láskou k mlsu.

vždy zajímavé zpestření. 
„Když kočky z ulice nedostávají Whiskas, proč prostě 
nejí KiteKat?“

Felix z Doků
Kočka z ulice, které sní o účasti v soutěži Kočka Roku. 
Je to kvůli jeho rezavé srsti nebo proto, že spal 
v krabici od Felix kečupu? Nikdo neví a Felixovi 
je to úplně jedno. Většinu času je stejně vytížen 
kradením jídla z nejbližší popelnice.

Fimp
Kočka z ulice, která utekla od svých majitelů. 
Milý bohém z chudinské čtvrti. Kotě bez starostí, 
které bere věci tak jak jsou a vždycky dokáže 
vyžebrat trochu jídla svým „rozkošným“ pohledem. 
Svým lidem utekl minulý rok. 
„A kočka šla svou malou cestou a vrtěla u toho svým 
malým ocasem, víš!“

Čtyři a Pět
Kočky z ulice, siamská dvojčata. Členové Svrabova 
gangu. 
Čtyři a Pět byly poslední ze svého vrhu a někdy se 
hádají o tom, kdo je kdo. Většina koček je od sebe 
ani nerozezná. 
„Jsme malí milí zlodějíčci.“

George
Hlavní ceremoniář klubu Felis. 6

Malá Čerňucha
Opuštěná domácí kočka, vyhozený dětský rozmar. 
Malá Čerňucha žije díky laskavosti lidí. Lidé jako 
Pepa Nosič a Maggie z Vykřičené čtvrti jí většinou 
poskytnou teplo a úkryt. Malá Čerňucha ze všeho 
nejvíc touží po lásce a něžnosti.

Lola z centra
Domácí kočka která doufá, že zaujme Missino místo 
jako zpěvačka Klubu Felis.

„Cokoliv Lola chce, 
Lola dostane. 
Maličká kočko, 
Lola chce Tebe“ 
„Kdo by chtěl slyšet tu ošuntělou zbloudilou kočku, 
když jsem tu já?“

Marx z Etnočtvrti
Domácí kočka, agitátor. 
Kočka by měla dostát svým povinnostem. Pokud 
je kočka krmena doma, není solidární jíst myši 
ostatním kočkám. Kočky by měly držet při sobě. 
Třást tlapkami namísto škrábání drápky! 
Marx bojoval za práva ošuňtělých koček a našel 
Spartu.

Mazarín z Předměstí bílé 
střední třídy
Domácí kočka z rodu hadrových panenek. 



And your mistress is rich 
And your master good looking 
So don‘t cry kitty 
Sweet, sweet dreams 
But then one morning 
You‘ll be waking up lonely 
You must sharpen your claws 
And get by on your own 
But until that morning 
There is no need to worry 
So don‘t cry kitty 
Sweet, sweet dreams“

Mojžíš
Domácí kočka, kočka z ulice, co našla domov. 
„Na ulici to bylo těžký. Většinou jsem chodil sem 
a tam a snil o jídle. Přežít bylo těžký, ale pak se 
objevil páneček a já dostal teplej pelíšek. Když jsem 
tu, je to skoro jako bych pánečka podváděl. Možná 
jsem měl zůstat doma, ale pořád mám sem-tam 
chuť vypadnout do ulic. Ale možná jen proto, že 
vím, že na mě bude vždycky doma čekat miska 
tučné smetany. Doma. Tohle je láska mezi kočkou 
a člověkem.

Číča, zabiják krys z farmy
Venkovská kočka domácí. 
Samostatná venkovská kočka, zjizvená a plná 
modřin - pozůstatků z mnoha soubojů s různými 
venkovskými zvířaty. Živí se krysami a často se 
vydává na dlouhé výlety do divočiny, jen aby se

Když byli všichni jeho sourozenci rozebíráni 
z útulku, zbyl Mazarín v krabici poslední. Mňoukal 
po mámě a sourozencích, ale nikdo nepřišel… Až 
se ukázala Edith se svým těsně utaženým culíkem 
šedých vlasů a taškou přes rameno. Mazarín už 
nebyl sám. Edith má šest vnoučat a všechny milují 
kočky. Pořád si s ním hrají a nejsou vždy úplně 
opatrné. Mazarín si proto někdy myslí, že skutečně 
nenávidí lidi. Kromě Edith, samozřejmě. 
Kočka z rodu hadrových panenek: Rod velkých, 
téměř perských, koček se zvláštním chováním. 
Když jsou zvednuty nebo drženy, jejich celé tělo se 
uvolní, což je ideální pro rodiny s malými dětmi.

Mefistofeles
Zbabělý vyhazovač, kočka z ulice. 
Mefistofeles věří, že je odvážný a nebojácný. Tedy 
až do chvíle, než je skutečně v průšvihu. Mefisto-
feles má zodpovědnou funkci vyhazovače Klubu 
Felis, v jejímž výkonu strašlivě selhává, neboť se 
snaží být s každým kamarád. Často povídá hloupé 
historky o „Odvážných siamkách“.

Missy
Mňau! Kočka z ulice, hlas Klubu Felis. 
Missy je neoddiskutovatelně nejlepším kočičím 
hlasem v Klubu a je tak součástí stálého klubové 
personálu. Její oblíbená písnička je „Summer Cat“ 
(melodie: „Summertime“ - klasika z Porgy a Bess).

„Summer cat, you think life is easy 
Fish are jumping and the water is wet 7

vrátila s čerstvými jizvami. Její nejlepší přátelé jsou 
Dáša, Růža a Travka - venkovské krávy.

Nietzsche z Bohémské čtvrti
Domácí kočka, básník a filozof.

Slyš mne příst 
Přeze střechy, slyš 
V noci 
Přeze střechy 
Jako kočka 
Jako smutná kočka 
Jako šťastná kočka 
Pobíhám přeze střechy

Nietzsche byl na výstavách vždycky druhý, ale když 
přišlo na čičinky, prvenství mu nikdo upřít nemohl.

Ninja
Domácí kočka, Julie Klubu Felis. 
Nejrychlejší kočka ve městě. Ninja je rychlá jako 
blesk a nebezpečná jako včela. Není nijak agresivní, 
ale nikdy nevydrží v klidu. Zdá se mít divné zalíbení 
ve Svrabovi, pouliční kočce, což není vůbec vhodné 
vzhledem k tomu, že Ninja je kočka domácí.

Starej Šedivák
Kočka z ulice, stará, zjizvená a zatrpklá kočka. 
Mládí a sláva Starého Šediváka už dávno přešly. Teď 
tráví většinu času s Guinessem Červeným omíláním 
příběhů z minulosti. 



jiyoongi main kaisey, is haal mein barson? 
Maut na aayi, teri yaad kyon aayi, 
Haaye, lambi judaayi!

Neviděli jsme se jen den nebo dva 
Jak to můžu vydržet rok za rokem? 
Smrt ke mně nepřichází, 
místo ní jen vzpomínky na Tebe. 
Ó to věčné odloučení.

Raiovi majitelé jsou indická rodina, která vlastní 
restauraci. Rai tak nikdy nepoznal, co to je hlad. 
Dlouhé soboty s Bollywoodskými filmy z něj udě-
laly nevyléčitelného romantika se silným emočním 
životem. Sní o tom, že jednou vyhraje soutěž 
o Kočku Roku a že pak všichni návštěvníci klubu 
začnou na jeho počest spontánně tančit.

Svrab
Kočka z ulice, Romeo Klubu Felis, vůdce Siamských 
dvojčat Čtyřky a Pětky. 
Svrab je dáma, huňatý zvrácený gigolo s rozdrá-
sanou elegancí a ostrými drápy. Vždy se prochází 
obklopen svým gangem, Čtyřkou a Pětkou. Tmavé 
uličky a průchody jsou jeho domovem. Svrab má 
kdesi pod srstí čisté, avšak nestálé srdce. A to nyní 
bije především pro domácí kočku Ninju.

Schopenhauer z Příměstské 
univerzity
Domácí kočka. V podstatě… 
Nikdo z kolejí už si nepamatuje, kdo tu kočku 

„Drž se dál od mého místa, koťě.“

Broskev z předměstí
Ztratila se kočka. Slyší na jméno Broskev. 
Rezavá kočka, asi dva roky stará. Naposledy viděna 
před týdnem na tržišti. Trochu agresivní, ale schází 
nám. Pokud jste ji viděli, zavolejte: 
0739327309 – Erikssnovi.

Papírák zmoklá srst
Zatrpklá kočka, která utekla z domu. 
„Jo, když kočka žije v papírové krabici, tak nastyd-
nout prostě musí. Ale stěžování si nikam nevede. 
Já si nikdy nestěžuju. Nikdy si nestěžuju na to, že 
jsem pláchl z vyhřátýho domku a od dobrejch lidí. 
Ne, já ne.“

Parmazán
Kočka z ulice, opuštěná. 
Parmazán své vlastníky hluboce miloval. Tedy až 
do dne, kdy už pro ně neměl žádnou cenu. Pak jej 
naposledy pohladili a odešli, aniž by si Parmazán 
uvědomil, že se nikdy nevrátí. Málem umřel hlady, 
ale nakonec se mu přeci jen podařilo najít zbytek 
zapomenutého sýra. A pak se vydal do hloubi měs-
ta hledat své ztracené vlastníky. Smutek Parmazána 
nikdy neopustil.

Rai z indické restaurace
Bichhdey abhi to hum, bas kal parso, 8

přivedl, ale většinou ji alespoň nakrmí. V létě se 
Schopenhauer vytratí a vrací se až s podzimem. 
Přežívá na zbytcích nudlí a kůrkách od pizzy. Je to 
velmi sečtělá a bezstarostná kočka.

Sparta
Kočka z ulice 
Drzý malý hráč, který ale rozhodně má styl. Sparta 
je cosi na způsob netaktního antihrdiny, který 
se vždycky dokáže porvat o své místo na slunci. 
Rozhodně netrpí nedostatkem dobrodružství. 
Vždy je vybaven odzbrojujícím úsměvem a dobrou 
náladou bez ohledu na to, jestli mu zrovna věcí 
vychází nebo ne. 
Spartův nejlepší přítel byl Marx z Etno-čtvrti. Což je 
samo o sobě troufalé, ne? 
„Někdy to prostě dobře nedopadne, ale co má jeden 
dělat…“

Prcek z Rodinné čtvrti
Domácí kočka 
Když z ní na chvíli spustíš oči, už mizí za nejbližším 
rohem. Prcek je hned tu a hned tam, skáče 
z dobrodružství do dobrodružství a miluje každou 
příležitost vypadnout z domu plného hlučných lidí 
a trošku si zajazzovat v Klubu Felis.

Bodlinka III 
z Klidného předměstí
Kočka domácí, častý účastník výstav. 
Bodlinka nikdy nezpychla, a to i přesto, že několik 



polic v jejím bytě vyplňují ceny z výstav. Je to 
kočka s přebujelým rodokmenem, která chce jen to 
nejlepší. Pro sebe i pro ostatní. 
„Teď se nemůžu ušpinit, neboť mne panička právě 
okoupala.“

Trojáček z Toho nudného před-
městí s jediným náměstíčkem
Domácí kočka. 
Kočka, která soucítí s každým. Říká se, že prý 
dokonce nezabíjí ani ptáky. Žije s milující harmo-
nickou new-age rodinou, která se snaží vzbudit její 
zájem o malování tlapkami namočenými v barvě.

Tybalt
Kočičí princ, vůdce pouličních koček. 
Gentlekočičí zloděj Tybalt byl původně domácím 
mazlíčkem, pak kočičím rabiánem a nyní je uzná-
vaným pánem ulic. Všechny pouliční kočky mu, 
coby kočímu princi, skládají hold a všechny domácí 
kočky se jej bojí a straní. 
„Opustil jsem svou paničku bez ohlédnutí a nelituji 
toho!“

Klacek z Křižovatkové čtvrti
Domácí kočka, byť doma moc nepobývá. 
Kočka, co nikdy neztratila jiskru v oku. Je vždycky 
připravená na další dobrodružství a za sebou má 
celou řadu zlomených srdcí. Klacek je vítaná na 
všech kočičích místečcích. Často bývá viděna ocas 
v ocase s Broskví. 9

Klub Felis
Napsali: Martin Brodén, Ada Fredelius 
a Anna-Karin Linder
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