Kudlanka

JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA? - JAK JE TÄšM ÄŒTYÅ˜NOHÃ•M?
PondÄ›lÃ-, 01 leden 2018

U nás? U nás bylo a jest kupodivu v&scaron;echno &bdquo;oukej&ldquo;. PáÄ• Kayovi jsou ve&scaron;kerý petardy a
ohÅˆostroje u jeho pidizadeÄ•ku. UÅ¾ od narození. Na rozdíl od mnoha jiných zdej&scaron;ích pejskÅ¯ a Ä•íÄ• (jak jsem to na
JihomÄ›stÄ› sledovala).

UÅ¾ týden pÅ™ed Silvestrem to tu práskalo, a celý den silvestÅ™í to byla hrÅ¯za&hellip; Odpoledne odpalovali rachomej
petardy rodiÄ•e s dÄ›tmi, a od veÄ•era - aÅ¾ snad do dvou do rána, jsme tu byli jak v první linii&hellip; Bylo to je&scaron;tÄ›
ohnivÄ›j&scaron;í neÅ¾ loni. MÅ¯j chlapeÄ•ek Kayouk zpÅ¯sobnÄ› leÅ¾el na svém pol&scaron;táÅ™i u okna a klidnÄ› civÄ›l, ja
tam venku jiskÅ™í&hellip;
JenÅ¾e &ndash; není takhle uzpÅ¯sobenej kaÅ¾dej Ä•tvernoÅ¾ec. Dívala jsem se na "sociální s
hlavnÄ› pÅ™es den mluvila s mnoha zdej&scaron;ími pejskaÅ™i.
A co já vyslechla a vyÄ•etla&hellip;

VeÄ•er se ze zahrady (pÅ™i venÄ•ení) ve BÅ™ezí u Å˜íÄ•an náhle ztratila fena belgického ovÄ•áka sly&scaron;ící na jméno
Jo&scaron;i. Je to uÅ¾ star&scaron;í fenka&hellip; NormálnÄ› neutíká, ale bojí se stÅ™elby. Prosím o sdílení.
Je Ä•ipovaná. ÄŒíslo Ä•ipu 203098100198547.

DÄ›kuji v&scaron;em. Kdo by ji vidÄ›l, prosím o informace na tel. 774 995 280.

PrávÄ› se - tj. 1. 1. - na&scaron;el mezi SobÄ›novem a Skalinami Russel teriér.
zase ty silvestrovské petardy ....
volejte: Tel. 777 282 292

Pak není divu, Å¾e nÄ›kdo zoufalý napí&scaron;e následující text: Pokud se nÄ›komu stal vÄ•era úraz pÅ™i pou&scaron;tÄ›ní
"zábavné" pyrotechniky, dobÅ™e vám tak, pak vám to ze srdce pÅ™eju a mÄ›lo vám to utrhat obÄ› ruce a drÅ¾ku, pokud jste
nÄ›koho jiného zranili, patÅ™íte do kriminálu, kde zÄ•ernáte. A pokud vám va&scaron;í chybou a nezodpovÄ›dností utekl pes,
nechali jste ho na zahradÄ› nebo jste venÄ•ili bez vodítek, pak jste retardovaní idioti a va&scaron;i psi na to moÅ¾ná doplatili
Å¾ivotem nebo nÄ›kde vibrujou strachy po proÅ¾itém stresu a &scaron;ílenství a moÅ¾ná umÅ™ou i z prodÄ›laného &scaron;
stejnÄ›. Jste vyma&scaron;tÄ›ní dementi a nepatÅ™í vám zvíÅ™e do rukou. NeskuteÄ•ná proÅ¾itá bezmoc zvíÅ™at kvÅ¯li de
zvykÅ¯m vám asi nedojde nikdy, díky vám se teÄ• psi, koÄ•ky i dal&scaron;í zvíÅ™ata sbírají rozjetí na silnicích, HOVADA !!!!

Ä•erstvÄ› na FB - gordonsetra "chytila" petarda...

A dal&scaron;í&hellip;BohuÅ¾el tentokrát zcela smutná zpráva. Srnec z Kunratického lesa se Nového roku uÅ¾ nedoÅ¾il.
Doplatil na lidskou neznalost, hloupost a nezodpovÄ›dnost. Ve sváteÄ•ní Ä•as mnoho lidí vyrazilo do pÅ™írody na procházku a
mnohé napadlo, Å¾e by mohli zvíÅ™átkÅ¯m &bdquo;pÅ™ilep&scaron;it&ldquo;. BohuÅ¾el lidé Ä•asto nevÄ›dí, co vhodného
zvíÅ™atÅ¯m pÅ™inést a tak jim dávají to, co je pro nÄ› &scaron;kodlivé. Zejména peÄ•ivo, aÅ¥ uÅ¾ mÄ›kké Ä•i tvrdé, by lesní z
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dostávat nemÄ›la vÅ¯bec.
Srny mají velmi citlivé trávení a i pár kouskÅ¯ peÄ•iva je mÅ¯Å¾e zabít. To se bohuÅ¾el stalo srnc
kterého jsme pÅ™ijali vÄ•era odpoledne z Kunratického lesa. SnÄ›dl peÄ•ivo, které tam lidé ve velkém nanosili a bohuÅ¾el pÅ™
ve&scaron;kerou na&scaron;i snahu - na&scaron;e veterinární lékaÅ™ka pÅ™ijela i ve sváteÄ•ní Ä•as a podala mu v&scaron;e
co mu mohlo pomoci - nepÅ™eÅ¾il noc. KéÅ¾ jeho smutný konec odradí dal&scaron;í lidi, aby dávali zvíÅ™atÅ¯m to, co jim
&scaron;kodí. Nejsou to jen zvíÅ™ata Å¾ijící v lesích, ale také zvíÅ™ata v zookoutcích, Ä•i ovce, kozy a konÄ› chované na farm
kterým lidé házejí pÅ™es ohrady peÄ•ivo, které je zabíjí. ZvíÅ™ata, o která se nÄ›kdo stará (zookoutky, farmy), nekrmte,
prosíme, bez vÄ›domí majitele nikdy. A zvíÅ™atÅ¯m v lese mÅ¯Å¾ete donést seno Ä•i ovoce a zeleninu (radÄ›ji ale v men&scar
mnoÅ¾ství), ale nikdy ne peÄ•ivo a obiloviny (jakékoliv zrní).
Pamatujte na to, Å¾e lep&scaron;í je nedat volnÄ› Å¾ijícím
Å¾ivoÄ•ichÅ¯m radÄ›ji nic!
Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volnÄ› Å¾ijící Å¾ivoÄ•ichy
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