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ChtÄ›la bych vám dnes pÅ™edstavit jednu moc bezvadnou Å¾enskou, Ditu Pullmannovou, zakladatelku úÅ¾asné organizace,
DoÄ•asky De De, jinak parÅ¥áka projektu Se psem mÄ› baví svÄ›t. DoÄ•asky se zabývají umístÄ›ním pejskÅ¯ v domácích
depozitech, kde je jim poskytnut doÄ•asný domov s ve&scaron;kerou péÄ•í. Ale nejlépe bude, kdyÅ¾ vám o sobÄ› a své lásce
ke zvíÅ™atÅ¯m a pÅ™edev&scaron;ím pejskÅ¯m, povypráví sama:

Celý mÅ¯j Å¾ivot mÄ› baví svÄ›t se psem.... U nás doma se vÅ¾dy lepily psí chlupy na ponoÅ¾ky, poletovalo peÅ™í z
papou&scaron;kÅ¯ nebo se zapichovaly do koberce piliny z kÅ™eÄ•kÅ¯. KaÅ¾dá Ä•tyÅ™nohá bytost z ulice cupitala po
na&scaron;em starém linÄ› v kuchyni a my jsme doma v&scaron;echny tvoreÄ•ky milovali. ÄŒasto jsem postávala u
sámo&scaron;ek a hlídala, jestli ten uvázaný pes neÄ•eká náhodou moc dlouho a neode&scaron;la jsem, dokud si ho
nepÅ™i&scaron;el pán odvázat. Tak nÄ›jak mi docházelo, Å¾e moje pozornost a ochranitelský pud patÅ™í hlavnÄ› pejskÅ¯m,
&scaron;tÄ›ÅˆátkÅ¯m a v&scaron;em moÅ¾ným hafanÅ¯m, zatímco na miminka v koÄ•árku jsem se dívala ponÄ›kud rozpaÄ•itÄ
KdyÅ¾ moji pÅ™átelé cinkali pÅ¯llitrama v restauraci, sedÄ›la jsem na schodech venku a shánÄ›la Ä•íslo na odchyt ptákÅ¯ pro
právÄ› z hnízda vypadlé mládÄ› po&scaron;tolky. KdyÅ¾ mi táta v dÄ›tství nedovolil psa, kradla jsem mu z lednice turistický
salám a krmila tajnÄ› sousedovic psa. Zkrátka mÄ› to vÅ¾dycky táhlo ke studeným Ä•umáÄ•kÅ¯m a hebkým tlapkám.
ÄŒas
plynul a pÅ™estalo mi staÄ•it starat se jen o své psy a cítila jsem, Å¾e chci svoji pomoc smÄ›Å™ovat i tÄ›m, kteÅ™í nemají tak
havaj, jako ti moji v na&scaron;ich peÅ™inách; hltala jsem pÅ™íbÄ›hy a pÅ™íspÄ›vky o opu&scaron;tÄ›ných, týraných a
ne&scaron;Å¥astných psech, zírala jsem a nechápala, Ä•eho je schopen Ä•lovÄ›k a na Å¾idli poÄ•ítaÄ•e jsem nervóznÄ›
vymý&scaron;lela, jak aspoÅˆ nÄ›kterým pomoct.
ZaÄ•alo to pár dekama, pytlem krmení a dobrot, a náhoda mÄ› zavedla do
azylu ZvíÅ™e v tísni KateÅ™iny &Scaron;imkové, kde jsem s ní a jejími zachránÄ›nými azyláÄ•ky strávila asi 3 hodiny, hltala
jejich osudy a drbala a mazlila, kam jsem dosáhla. OdjíÅ¾dÄ›la jsem s nedefinovatelným pocitem - ta holÄ•ina mi tenkrát
uÄ•arovala, a to, co z ní vyzaÅ™ovalo, mÄ› nabilo snad nejvíc v Å¾ivotÄ›.
Vím, Å¾e v tento den jsem se postavila na start n
co mému Å¾ivotu dalo smysl s alarmujícím obrovským "S". Pak to zaÄ•alo. Poznala jsem realitu dne&scaron;ních útulkÅ¯,
hrÅ¯zu a bezmoc tÄ›chto koncentrákÅ¯, místo jedné fenky jsem si odvezla dvÄ›, ne&scaron;lo to jinak a za týden, kdy jsem
nedokázala myslet na nic jiného, neÅ¾ na ty, co zÅ¯stali za mÅ™íÅ¾í, jsem jela znova.
A zase. A dal&scaron;í psi byli doma
Seznámila jsem se s výrazem DoÄ•asná péÄ•e, tedy místem, kde je pejsek pÅ™echodnÄ› umístÄ›n, neÅ¾ najde trvalý domov.
JasnÄ›, to je ono! Nemusí být v rezavé kleci a nechat se Å¾rát blechama zaÅ¾iva. MÅ¯Å¾e být "jako" doma a postupnÄ› mu na
pravé majitele, ano, tohle je cesta.
Do cesty mi vstoupila Dominika, byla zbÄ›hlej&scaron;í, mÄ›la zmáknutou inzerc
dÄ›lala uÅ¾ doÄ•asky. Dneska uÅ¾ ani nevím jak, ale najednou jsme byly dvÄ›. Hledaly jsme dal&scaron;í doÄ•askáÅ™e, lidi, k
se dají prozatímnÄ› ubytovat ne&scaron;Å¥astní bezdomáÄ•ci. Napsala nám jednou VlastiÄ•ka, prý vezme "doÄ•asku" - a
kdykoliv a cokoliv. Fajn, a uÅ¾ k ní frÄ•el Ferda. ProstÄ› v&scaron;echno se to rozebÄ›hlo v (bohuÅ¾el nikdy nekonÄ•ící) koloto
záchran. BÄ›hem dvou let jsme si vybudovaly síÅ¥ spolehlivých doÄ•askáÅ™ek, pÅ™ijímáme pejsky z útulkÅ¯, ulice, vyhozené,
opu&scaron;tÄ›né, mladé, staré, nemocné, u nás najdete opravdu od kaÅ¾dého nÄ›co.
Vysoké nároky mám na
veterinární péÄ•i; pejsci od nás opravdu chodí do svých nových domovÅ¯ po kompletním veterinárním o&scaron;etÅ™ení,
standardnÄ› vykastrovaní, oÄ•kovaní, Ä•ipovaní, odÄ•ervení, o&scaron;etÅ™ení proti blechám, mnohdy u nás podstoupí i rÅ¯zné
operace, které jsou jednodu&scaron;e nutné. Máme velmi propracovanou inzertní síÅ¥, nové majitele si peÄ•livÄ›
provÄ›Å™ujeme a i v budoucnu zÅ¯stáváme v kontaktu.
VÄ›Å™te mi - ta promÄ›na zadredovaného uzlíÄ•ku nervÅ¯, tÅ™eso
se ne&scaron;Å¥astnÄ› pod stolem a Ä•ekajícího ránu, ve zdravého, sebevÄ›domého pejska s úsmÄ›vem kolem celé hlavy,
je to nejsilnÄ›j&scaron;í a nekrásnÄ›j&scaron;í, co v na&scaron;í snaze o lep&scaron;í Å¾ivot psích bezdomovcÅ¯, mÅ¯Å¾ete za
Víte, to je tak obrovsky smysluplná nádhera, kterou pochopíte, aÅ¾ kdyÅ¾ ji proÅ¾ijete na vlastní kÅ¯Å¾i. To je ten motor, kter
nás mocnÄ› pohání a nikdo mi nikdy nevymluví, Å¾e nejupÅ™ímnÄ›j&scaron;í a nejbezelstnÄ›j&scaron;í ksichtík na svÄ›tÄ›, má
právÄ› &bdquo;Ä•umáÄ•ek&ldquo;, kterého jste zachránili. A ano, je mi jasné, Å¾e záchranou pejska nezmÄ›ním svÄ›t, ale
dobÅ™e vím, Å¾e jemu zmÄ›ním svÄ›t navÅ¾dy.
A to nejvÄ›t&scaron;í smysl na&scaron;eho poÄ•ínání.
Va&scaron;e Dita Kontakt: dipu@seznam.cz
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