
UVĚŘIT ZNOVU…
Pes, kterého vidíte na obrázku, přežil nejspíš
svoji smrt. Tady je jeho příběh…

SOS Animal iniciovalo, jak jsme informovali v
minulých vydáních Ozvěn, postupné odebrání tří fenek,
chovaných ve velmi nevyhovujících podmínkách ve Větřní.
Když byl prováděn odběr již třetí z nich, naskytl se
pracovníkům útulku a veterináři otřesný pohled - v malé ohrádce, s polorozpadlou
boudou, uviděli velkého, černého psa. Byl neuvěřitelně zanedbaný, silně znečištěný,
s otevřenými boláky na olysalém hřbetě. Z očí mu teklo a kulhal. Choval se
vyděšeně a posléze agresivně. Tvor, vydaný napospas "lidem". Majitelé této ubohé,
velké, černé "věci"(podle našich neuvěřitelných zákonů!), požadovali od přítomného
veterináře její utracení. Už ji nechtěli a očividně necítili zodpovědnost za její stav!
Zdá se, že tento tvor měl nakonec přece jen štěstí, i když - neznáme konec příběhu
a můžeme jen doufat, že skutečně dobrý bude.  Situace byla velice komplikovaná
obdobím dovolených a legislativními postupy řešícími odebrání zvířete. Ale
vstřícnost a velkorysost, jakou projevili zastupitelé  Obce Větřní, nakonec umožnila
rychlý přesun tohoto psa do krumlovského útulku.
V současné době je na tom tento asi desetiletý kříženec knírače už mnohem lépe.
Veterinární péče a také snaha a přístup pracovníků útulku vrací tohoto
impozantního psa zpět do života. Teï je ale zapotřebí, aby se našel někdo, kdo
mu dá nový domov. Není to však pes pro každého - zažil velice mnoho utrpení a
zla od lidí a novou důvěru v ně si teprve začíná budovat. Také jeho zdravotní stav
je poznamenán dlouhodobým zanedbáváním jeho potíží.
Není to pes do bytu ani k malým dětem. Potřebuje silnou osobnost, klidného,
trpělivého a laskavého pána, který pro něj bude mít pochopení a dá mu dost času

uvěřit, že život s lidmi může
být i plný radosti nebo
přinejmenším, že patřit k
člověku znamená důvěru a
bezpečí. Určitě si to zaslouží;
vždy� lásku a laskavost
potřebujeme všichni a tím spíš
ti, kterým bylo tolik ublíženo.

Je-li mezi vámi někdo, kdo je
tuto výzvu schopen a ochoten
přijmout, obra�te se, prosím,
na psí útulek v Českém
Krumlově, tel.: 606 640
507.
SOS Animal děkuje!

www.ckrumlov.cz/sos-animal


