Ten den náš adoptovaný svěřenec Rocky prožíval běžným způsobem. Ranní venčení na vodítku, na
které je zvyklý a nevadí mu, podotýkám sundáváme ho až doma, odpolední dvojité venčení ve
stejném stylu, kdy Rockyho venčí většinou můj syn neboť já jako běžný občan ČR pracuji. Ten den
odpoledne potkal paní venčící bišonka. Rocky s Bišonkem se do sebe zamotali a přestože pejsek byl
poměrně hysterický a vyváděl, Rocky byl zcela klidný a přátelský. V klidu ho můj syn i panička Bišonka
rozmotali, krátce popovídali a šli dál.
Nicméně všichni doma víme, že pejsek ať malý či velký potřebuje delší procházku a především pes,
který žije v bytě a ne v domku, ve kterém má možnost být stále venku. Proto každý večer vycházíme
na dlouhou procházku oba se synem.
Ten den měl syn před důležitou poslední zkouškou ve škole, učil se a proto jsem šla venčit Rockyho
sama.
Rocky byl klidný a nic nenasvědčovalo takové udalosti, která se stala.
V místě, kde zrovna vycházíme na cestu, kterou každý den večer odcházíme ze sídliště ven do prostor
, na kterých pejsky povětšinou nikdo nevenčí a máme tam klid k nám doběhl malý pejsek.
Rockyho jsem měla u nohy úplně nakrátko, malý pejsek byl bez pána i bez vodítka a pán či panička v
nedohlednu za rohem. Pejsek se Rockym očichal Rockyho jsem nabádala aby byl v klidu což byl, oba
se otočili a šli čichat k nedalekému keři.
Já jsem stále držela Rockyho nakrátko, aby za pejskem nemohl a chtěla odejít, malý psík se však vrátil
a vběhl Rockymu přímo pod nohy, Rocky se sklonil a pejska chytil do tlamy na zemi. Snažila jsem se
ho odtáhnout i velet aby pustil. Celý incident se odehrál během pár sekund a bez štěkotu, vrčení či
podobných náznaků agrese, kdy by člověk mohl očekávat problém. Poté přiběhla panička malého psa
a malého psíka uvolnila z tlamy Rockyho, kdy já ho pevně držela. Rocky chrčel neboť byl po tom všem
mnou přiškrcen.
Omlouvala jsem se paničce i pánovi zahynulého pejska, oba viděli že Rocky je na vodítku protože ho
nikdy nepouštím, vysvětlovala jsem že kdybychom šli dva jako vždy, že jejich malého psíka chytnu
dřív než se k Rockymu přiblíží. Rockyho jsem okamžitě odvedla domu bez následné procházky a volala
do útulku, abych se o vzniklé situaci poradila. Uvažovala jsem totiž o navrácení Rockyho do útulku.
Rockyho jsem nechala doma a šla se uklidnit na hodinku ke kamarádce. Poté co jsem se vrátila domů
jsem našla Rockyho ležet v chodbě kde máme světlé linoleum a našla rozšlapané kapky krve a
čmouhu krve na místě kde Rocky ležel a měl položenou hlavu. Rockyho jsme prohlédli a našli malý
flíček na krku který když jsme projeli prstem byl červený. Nevím co se stalo v těch pár sekundách, ale
po zvážení všech pro a proti jsem se rozhodla si Rockyho nadále nechat. Rocky je hodný a poslušný
pes, který by nikdy žádné živé duši bezdůvodně neublížil. Je to vděčný pes, který respektuje povely a
užívá si život s lidmi. I Rocky věděl, že se stalo něco, co se stát nemělo a byl z toho neuvěřitelně
smutný. Věřte, že je mi skutečně líto, že pejsek zahynul, ale Rocky si nezaslouží vrátit se zpět do
útulku. Je mi líto i to, že ten den jsme nešli venčit oba se synem. Přestože Rocky se do této situace
dostal né úplně svou vinnou, tak pro ochranu těchto psíků, kteří nemají při venčení vodítko´, jsem
druhý den zakoupila Rockymu košík, a i když ho nemá moc rád je statečný a ukázněně ho nosí každý
den.
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