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Občas po mě někdo chce příběh svěřence ze smiřického psího útulku a Moly srdcervoucí příběh
i pro otrlejší má.
Jednoho tropického dne na konci června byla přivázána u vrat
útulku, ve velmi vysokém stadiu březosti a s mističkou na vodu
o obsahu tak 2 dcl. Uvázaná byla pod předními tlapkami, tak aby
se opravdu nemohla ani hnout. Nechtěla nebo asi ani nemohla
chodit. Byla zesláblá a vyhublá. Její krásné, veliké smutné oči
měly výraz "Už nechci žít!" (a to jsem si myslela, že takový výraz
mívají jen psi ve filmech, i když ono to spíš jako hrůzostrašný film
celé vypadalo).
Druhý den byla stále apatická, nechtěla žrát, naštěstí alespoň
pila. V noci porodila čtyři štěňata, o která neměla sílu se postarat
a ta nepřežila. Její bříško prozrazovalo, že ještě není konec, a tak
jsem jí převezla na veterinární kliniku HKVet, kde dostala infuzi,
byla jí odebrána krev a díky tomu, že se po kapačce její stav
zlepšil, byla operována. Ani dalších šest štěňátek, která ve svém
nitru nosila, se nepodařilo zachránit. Moly byly odebrány
při tomto zákroku reprodukční orgány a nezbývalo než čekat.
Pár hodin po operaci se Moly probrala a já jsem jen doufala, že se začala psát ta šťastnější kapitola
jejího života. Druhý den po operaci byla propuštěna z veterinární kliniky, týden po zákroku se už zdála
být plná života a i přes své zkušenosti plná lásky k lidem. Její přístup je pro mne svědectvím, jak veliká
je psí duše a jak VELKÉ je odpouštět a mít rád.
Bohužel se však najednou její křehké tělo po zákroku začalo bránit a v úterý v podvečer začala
krvácet. Vzhledem k tomu, že krvácení rychle zesilovalo a stejně tak rychle Moly ztrácela sílu, byla
převezena opět na veterinární kliniku HKVet spolu s fenkou Copak mé devítileté dcery, která se
- ač cvičena k záchranně životů lidských - jako dárce krve stala zachránkyní života Moly.
Moly byla ihned ošetřena, pan doktor se pokusil lokálně zastavit krvácení. Moly, která po velké ztrátě
krve vysílením upadala do bezvědomí, dostala infuzi a Copinčinu krev. Přesto se její stav příliš
nelepšil. Ráno lékaři přistoupili k reoperaci. Teprve pak se konečně krvácení podařilo úplně zastavit.
Moly dostala další infuze a byla umístěna do kyslíkového boxu. Jen potřebovala další krevní transfuzi.
Na řadu přišel další dárce krve, Coudy, který také čeká v našem útulku na nový domov.
Molynku jsem v kyslíkovém boxu viděla a přesto, že ještě z daleka nemá vyhráno, se její stav výrazně
zlepšil. Věřím, že je velká bojovnice a teď už chce i ona tuhle bitvu o nový život vyhrát. Těší mne,
že Copak a Coudy pomohli k záchraně Molynčina života.
I vy můžete Moly pomoci a to finančním příspěvkem na účet u České spořitelny č. 1105976389/0800,
ze kterého bude hrazena její veterinární péče.
Předem všem dárcům, kteří přispějí na operaci, s Moly děkujeme.
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