
S. O. S. ! ! ! V ý z v a ! ! !
Ztratil se Belgický Ovčák - Malinois „Marcus“

ZTRATIL SE V LESE U STOJIC, ALE DNES UŽ MŮŽE BÝT KDEKOLI V ČR!!!
Za informace vedoucí k nalezení, či jeho nalezení odměna jistá!!!

V sobotu 13.9.2014 se ztratil v lese u Stojic pes-štěně, Belgický Ovčák - Malinois. Váha cca 33-35kg. 
Stáří 15 měsíců. Jméno „MARCUS”. Na krku měl kovový jednořadý samostahovací obojek a bílý obojek
proti klíšťatům. Konec obojku proti klíšťatům byl omotán červenou páskou, aby neplandal. Je možné, že
tento obojek už na krku nemá.

Byl  viděn  v  obcích:  Svinčany,  Jeníkovice,  Chrtníky,  v  lese  okolo  rybníků  u  Rašov  a  Ledec,  Rašovy,
Lipoltice, Urbanice, Sovolusky, Lhotka Sovoluská, Cihelna u  Choltic, Choltice, Klešice, Heřmanův Městec,
Chrudim a možná i jinde, jen to zatím nevíme.  

Pes má základní výcvik poslušnosti, je hodný, má čip. Potřebuje přeočkování a veterinární vyšetření. 
UPOZORNĚNÍ!!!

V  současné  chvíli  se  už  nevylučuje  ani  varianta,  že  ho  někdo  má  u  sebe  doma.  Nemusíme  snad
připomínat, že takový člověk udělá nejlíp, pokud psa dopraví do útulku, kontaktuje majitele, či policii.
Pokud si ho chce nechat, jedná se o krádež! Pes si na nikoho nového nebude chtít zvykat a zbytečně by
ho týral. Nekazte ho a radši se přihlaste, že ho máte. Vyvarujete se zbytečných potíží!!! 

PROSÍM BUĎTE POZORNÍ!!! Pokud zjistíte, či víte, že že ho někdo má, volejte, pište!!!  
Je velká pravděpodobnost, že u někoho je. JIŽ CCA 14 DNÍ NEMÁME ŽÁDNOU INFO O JEHO POHYBU!!! 

Prosím  všechny,  kteří  psa  zahlédli,  popř.  již  o  jeho  pohybu  něco  ví  či  zaslechli,  aby  okamžitě  kontaktovali
tel: 777 063 607, popř. 607 75 11 62 , popř. mail: st.vodicka@centrum.cz
Majitel pro něj okamžitě přijede!!! Prosíme o spolupráci v jeho „vypátrání a hlavně zadržení“ !!!
Rozšiřte prosím tuto informaci mezi co nejvíce lidí v oblasti ! ! !
Všem za pomoc při hledání Marcuse předem děkuji ! ! !


