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Mops Katy (časť 2.) 

  

 „Keďže je Katy ešte šteňa, prehriatie jej spôsobuje problémy s dýchaním,“ 

poznamenal veterinár. Emily s mamou zostali zaskočené a obe na seba pozreli. 

Po niekoľkých sekundách sa mama obrátila na veterinára: „Dá sa s tým niečo 

robiť?“ „No, ak sa jej stav zlepší, môže podstúpiť operáciu, ktorá jej možno 

pomôže,“ odpovedal veterinár. „ Ako to myslíte, že možno ... ?“ zosmutnela 

Emily. „Operácia sa môže, ale nemusí podariť. Na sedemdesiat percent  sa to 

môže podariť a na tridsať percent nie, “ odvetil veterinár. 

 Emily sedela na posteli a hladkala Katy. Vtom začula, ako jej zvoní 

mobil. Boli to Lucy a Anna, ktoré sedeli v mestskom parku. 

Emily zodvihla mobil. Ihneď ako ho zdvihla, Anna sa 

jej spýtala, či už našla Katy. „Áno, “ smutne 

odpovedala Emily. „To je super!“ obe skríkli 

naraz. „...Ale neznieš príliš šťastne,“ 

poznamenala Lucy.  Emily sa zamyslela. „ 

Pretože Katy má problémy s dýchaním. 

„Aha. Vieš, čo! ... Zober Katy a poď za nami 

do parku!“ navrhla Anna. „Dobre,“ Emily 

zložila mobil a ihneď dala Katy vôdzku, ktorá 

radostne vrtela chvostíkom. „ No, poď Katy!“ 

Emily oznámila mame, že ide za Lucy a Annou 

do parku.  

 „Ahojte,“ po príchode Emily pozdravila. „Ahoj,“ odzdravili obe. Lucy 

navrhla: ,, Poďme na zmrzlinu!“ Všetky tri súhlasili. Keď prišli na zmrzlinu, 

sadli si a rozprávali sa dlho do večera. Emily prišla domov až o siedmej večer. 

Mama bola nahnevaná, keďže jej vravela, aby prišla domov o pol šiestej. Katy 

a Emily sa každý deň spolu hrávali. Často za nimi chodili Lucy s Annou. 
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Cŕŕŕn, cŕŕŕŕn. „To budú určite Lucy a Anna!“ radostne vykríkla Emily. Katy ako 

keby rozumela a zaštekala na znak súhlasu. Pozvala ich do svojej izby. Keď už 

boli v izbe, Anna si povzdychla: „Už nám zostáva iba polovica prázdnin.“ „ Ja 

len dúfam, že sa Katy koncom prázdnin uzdraví,“ želala si Emily. „Dievčatá, 

poďte sem!“ ozval sa mamin hlas. Keď Lucy videla, ako si všetci obúvajú 

topánky, opýtala sa: ,,Kam ideme?“ „Ideme k veterinárovi,“ odpovedala Emily, 

kým dávala Katy vôdzku.  

 „Ďalší!“ rázne zakričala otrávená sestrička.  Lucy s Annou zostali čakať 

na chodbe. Emily, mama a Katy vstúpili do ordinácie. Po pätnástich minútach 

vyšetrovania veterinár zistil, že Katyin stav sa zatiaľ nezlepšil, ale práve naopak 

– trochu sa zhoršil. Nakoniec im odporučil, aby Katy viac odpočívala a o týždeň 

majú prísť opäť. Lucy a Anna boli zvedavé, prečo vyšli z ordinácie také smutné. 

Dozvedeli sa, že Katyin stav sa vôbec nezlepšil.   

 Po týždni, keď prišli k veterinárovi im s úsmevom na tvári oznámil, že 

Katyn stav sa  natoľko zlepšil, že môže podstúpiť operáciu. Obe s potešením 

súhlasili s operáciou.  

 Na druhý deň zavolal veterinár  a navrhol termín operácie, ktorá bola 

príliš drahá. Potrebovali pre Katy zaobstarať ďalšie nevyhnutné veci k operácii. 

Ako náhle veterinár povedal, koľko  to bude spolu stáť, mama v momente 

zbledla a zložila mobil. Oznámila Emily, že operácia je príliš drahá a nemôžu si 

ju dovoliť. O hodinu prišli Lucy a Anna. Emily im všetko vyrozprávala. Keď to 

Lucy počula ihneď povedala: „A sakra!“ Po chvíli Lucy napadlo, že by mohli 

spraviť zbierku pre Katy. Emily sa potešila a dodala: „ Zbierku môžeme spraviť 

cez internet!“ Nastal problém, kto vytvorí stránku na internete. Anna sa 

ponúkla:,, Ide mi to na informatike a môžem to skúsiť.“ Dievčatá nakoniec 

vytvorili stránku na internete. Anna ju naprogramovala, Lucy upravila dizajn 

a Emily napísala k tomu príbeh o Katy. Snažili sa ju spraviť tak, aby čo najviac 

zaujala ľudí.... 

 

Emma Císarová (6.B) 
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