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TENTOKRÃ•T JDE O KAÄŒENKU
PondÄ›lÃ-, 10 Ä•ervenec 2017

O DitÄ› Pullmannové jsem vám uÅ¾ psala. Je to úÅ¾asná Å¾enská, která mimo svou nesmírnÄ› zodpovÄ›dnou práci,
zvládá být i dobrým andÄ›lem. Je to "holka s obrovsky dobrým srdcem", které je otevÅ™ené v&scaron;em
ne&scaron;Å¥astným zvíÅ™atÅ¯m - pejskÅ¯m a nyní uÅ¾ i Ä•íÄ•ám, v&scaron;em, kterým nÄ›jaká ta lidská hyena ublíÅ¾ila. A
bohuÅ¾el, mezi námi je! PÅ™eÄ•tÄ›te si tu nejnovÄ›j&scaron;í pÅ™íhodu z jejích DOÄŒASEK:

To si takhle koupíte sobÄ› nebo dÄ›tem hraÄ•ku, tÅ™eba panenku nebo autíÄ•ko a chováte se k ní jako ke kusu hadru,
neopatrnÄ›, niÄ•ivÄ› a nezodpovÄ›dnÄ›. A pak se stane, Å¾e se panence ulomí noÅ¾iÄ•ka a autíÄ•ku koleÄ•ko, a uÅ¾ prostÄ›
&scaron;patnÄ› chodí a nedrÅ¾í pohromadÄ›. TakÅ¾e je buÄ• zahodíte do rohu, nebo zakopnete pod postel, Ä•i jako v pÅ™íp
KaÄ•enky, pÅ™iváÅ¾ete k plotu a odejdete. VÅ¾dyÅ¥ je rozbitá, co s ní ...?
JenÅ¾e KaÄ•enka není panenka nebo autíÄ•ko, je to Å¾ivý pejsek, cca pÅ¯lroÄ•ní malé &scaron;tÄ›nÄ›, kterému právÄ› ro
zoubky a nedovedu si pÅ™edstavit, jakou bolest a jak dlouho, musela proÅ¾ívat díky nÄ›jaké lidské svini, co jí bud zlomila
nohu, nebo ji se zlomenou nohou nechala u plotu.
KaÄ•enka pÅ™ijela vÄ•era do DOÄ•asek skákající po tÅ™ech, levou zad
vÅ¯bec nepouÅ¾ívala, visela jí ve vzduchu. Hned dopoledne vyslovila paní doktorka pÅ™i pohmatu podezÅ™ení na zlomenou
stehenní kost, coÅ¾ rentgen hned ukázal. BohuÅ¾el pro KaÄ•enku, je zlomenina na &scaron;patném místÄ›, pÅ™ímo u kolenn
kloubu, a proto bÄ›Å¾ná operaÄ•ní fixace není moÅ¾ná. Bude se musel "spravovat" jinou metodou. Navíc nevíme, jak dlouho
má fenka zlomeninu, ono totiÅ¾ po nÄ›jaké dobÄ› jiÅ¾ dochází ke kontraktuÅ™e svalÅ¯ kolem, coÅ¾ je pro ni dal&scaron;í min
Ná&scaron; úÅ¾asný pan doktor - po telefonátu neménÄ› úÅ¾asné paní doktorky Oravové - pÅ™ijede dnes veÄ•er a KaÄ•enku
odoperuje. KaÄ•enka je momentálnÄ› jiÅ¾ na klinice a v tÄ›ch nejlep&scaron;ích rukou. ProtoÅ¾e ale v souÄ•asné dobÄ› k
bÄ›Å¾ných veterinárních o&scaron;etÅ™ení a kastrací právÄ› probíhá i dal&scaron;í nákladné léÄ•ení Rudolfa a dal&scaron;ích
pejskÅ¯, taky nás Ä•eká pÅ™í&scaron;tí týden dal&scaron;í ortopedická operace s Coudym (v jeho pÅ™ípadÄ› operace lokte),

dovolujeme si vás oslovit s velkou prosbou o finanÄ•ní pomoc pro KaÄ•enku a její noÅ¾ku, kterou se, jak moc doufám a
vÄ›Å™ím, podaÅ™í zachránit a bude opÄ›t bÄ›hat. Kdo z vás, komu není lhostejný osud bezcitnÄ› odloÅ¾eného &scaron;tÄ›Å
které patrnÄ› dlouho trpÄ›lo bolestí, mÅ¯Å¾ete a chcete pomoci pÅ™ispÄ›ním jakékoliv finanÄ•ní Ä•ástky, budeme vám velmi vd
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