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Pejsci, co ãekají na své nové páníãky.

Pfiipravené „obûtiny”.

âIPOVAN¯ PES MUSÍ B¯T 
I REGISTROVAN¯

V poslední dobû se o ãipování psÛ stále
více mluví a dostává se do podvûdomí ve-
fiejnosti. 

Já sama ze své práce v psím útulku mûs-
ta Blansko mÛÏu fiíct, Ïe pes, kter˘ je ãipo-
van˘ a jeho ãip je registrovan˘ se dostane
obratem domÛ ke sv˘m majitelÛm. âip sám
o sobû toho po naãtení ãteãkou moc nefiek-
ne, ukáÏe 15 místn˘ ãíseln˘ kód a dá se
z nûj zjistit, v kterém státû byl pejsek ãipo-
ván. âip je veterinárním lékafiem aplikován
pod kÛÏí a najdeme ho ve vût‰inû pfiípadÛ na
levé stranû krku. Vzhledem k tomu, Ïe uÏ
byl v útulku i pejsek, kter˘ mûl ãip na zá-
dech, pocházel totiÏ aÏ z daleké Austrálie,
za sebe mÛÏu fiíct, Ïe od té doby prohlíÏím
pejsky ãteãkou o to dÛkladnûji.

V âR máme pût registrÛ ãipÛ, ve kterém
se ãip zaregistruje a majitel tak má jistotu, Ïe
kdyÏ se mu jeho ãtyfinoh˘ pfiítel ztratí, podle
ãísla ãipu je dohledateln˘ a má velkou ‰anci
se vrátit domÛ. KaÏd˘ majitel by si mûl ak-
tualizovat informace v registru pfii zmûnû
bydli‰tû nebo telefonického kontaktu. 

Stále se setkávám s tím, Ïe nûkterá mûsta
sice mají povinnost ãipovat psy, ale pokud se

pes ztratí mimo dané mûsto, je ãip po naãte-
ní nedohledateln˘ a ‰ance pejska na vrácení
domÛ je mnohem men‰í. Mûstské (obecní)
registry ãipÛ totiÏ slouÏí jen danému mûstu
nebo obci.

Od zaãátku leto‰ního roku se do psího
útulku mûsta Blansko dostalo pût pejskÛ
s ãipem a deset pejskÛ neãipovan˘ch. Ti,
co mûli ãip, jsou aÏ na jeden pfiípad, kdy
byl právû problém s registrací ãipu, doma
ve svém pelí‰ku. U tûch neãipovan˘ch
jich na‰lo pût nov˘ domov a jen u tfií pej-
skÛ se dohledal jejich majitel. Tato ãísla
jsou kaÏd˘ rok stejnû smutná, pes bez ja-
kékoliv identifikace má mnohem men‰í
‰anci se vrátit ke svému majiteli.

Psi nemluví a tak nám toho o sobû moc
nefieknou a jen na majiteli záleÏí, co mal˘
implantát pod kÛÏi o jejich ãtyfinohém pfiíte-
li v pfiípadû ztráty prozradí. To, zda má Vá‰
pejsek dobfie registrovan˘ ãip si ovûfiíte zde:
www.narodniregistr.cz, www.czpetnet.cz,
www.backhome.cz, www.identifikace.cz,
www.iftaregistr.cz.

Text: Jarmila Jurová
Foto: Renata Kuncová Polická

VÍTÁNÍ JARA NA MALÉM
CHLUMU U OBORY

V sobotu 25. bfiezna, tedy první jarní so-
botu jsme jiÏ popáté vystoupali na Mal˘
Chlum u Obory, kde jsme byli svûdky pfie-
dání svûtelného signálu a tímto jsme mûli
moÏnost symbolicky pfiivítat jaro. Tento
zvyk se váÏe ke star˘m keltsk˘m tradicím
uctûní Matky Zemû a Mal˘ Chlum u Obory
u Boskovic patfií k místÛm, kde b˘valo hra-
di‰tû a Ïili tady na‰i pfiedkové, Keltové. 

Svûteln˘ signál z rozhledny na kopci
Podvr‰í u Veselice se k nám na Mal  ̆Chlum
donesl po dvacáté hodinû a my jsme ho pfiedali
dál, na rozhlednu do Kozárova na Blanensku.
Na vrcholu bylo pfies stovku nad‰encÛ vítání
jara a pfiíznivcÛ keltsk˘ch tradic pfienosu svût-
la napfiíã krajinou. Bylo zde mnoho ãertÛ, 
ãarodûjnic, víl i rusalek a za chfiestûní i bubno-
vání jsme oãekávali pfienos svûtla. Po pfiedání
svûtla na Kozárov byla zapálena ohÀová vatra
a z lesÛ pfiivolaná Vûdma se ujala rituálního
obfiadu Probouzení. PlamenÛm ohnû vûnova-
la obûtiny a prosila za nás za v‰echny leto‰ní
plodn  ̆ a úspû‰n  ̆ rok. Byly to napfiíklad 
– bfiezové proutí oãistí na‰i mysl, obilné zrní
symbolizuje hojnost, svazek vonn˘ch bylin je
atributem zdraví a síly, ãervená stuha je syno-
nymem soudrÏnosti lidí, slamûná Morana je
znakem v‰eho, co je minulostí a nepotfiebné-
ho, je symbolem Zimy. Prosby na dfievû 
– takto symbolicky jsme vloÏili svá dobrá pfiá-
ní do ohnû za nás za v‰echny. Kdo mûl zájem,
mohl si u nejvy‰‰í pozemské ãertice vytáhnout
z váãku runy, písmena keltské abecedy, a zjis-
tit, jak se mu bude od leto‰ní jarní rovnoden-

nosti do té pfií‰tí v roce 2018 dafiit. A zájemcÛ
bylo opravdu hodnû.

Mnozí pfiítomní si poté opekli na lísko-
v˘ch prutech své první leto‰ní bufity, poklá-
bosili mezi sebou a kolem dvaadvacáté 
hodiny, kdy uÏ teplota klesla ke tfiem 
stupÀÛm Celsia a paní Zima o sobû snad na-
posledy dávala znát, se pomalu hlouãky lidí
zaãaly trousit dolÛ z kopce. 

A jak bylo fieãeno zemskou ãerticí pfii 
uvítání, svûtlo je i symbolem osvícení
mnohdy potemnûlé krajiny v kaÏdém z nás.

Byl to úÏasn˘, pfiímo magick˘ veãer.
A v‰em zúãastnûn˘m na Keltském telegrafu
2017 na Malém Chlumu u Obory se urãitû
dobfie usínalo. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Lubo‰ Su‰il

PIVOVAR âERNÁ HORA
HOSTIL NÁRODNÍ FINÁLE

Pokraãování textu ze strany 1
První tfii nejúspû‰nûj‰í úãastní-

ci národního finále Tomá‰
Hudeãek - 1.místo, Petr Pe‰ek –
2. místo a Eva Jandová – 3. místo
se kvalifikovali do finále âeské
Republiky, které se koná dne 27. 5.
2017 v rámci gastronomické akce
Prague Food Festival v areálu ná-

rodní kulturní památky Vy‰ehrad.
Více podrobností k programu,

vãetnû podrobn˘ch pravidel nalezne-
te na www.pivovary-lobkowicz.cz
v sekci Akademie Pivních ZnalcÛ.

Dej bÛh ‰tûstí.
Bofiivoj Bartonûk, Obchodní sládek

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.
Foto: Michal Horák

JARNÍ AKADEMIE DDM BLANSKO
První roãník nové akce s názvem Jarní

akademie DDM Blansko se uskuteãnil
v nedûli 26. bfiezna v Katolickém domû
v Blansku. 

V‰ichni vystupující se se‰li po obûdû,
aby je‰tû naposledy vyzkou‰eli svá vystou-
pení pfiímo na jevi‰ti. Po druhé hodinû 
odpolední uÏ se zaãal plnit sál rodiãi, pra-
rodiãi a kamarády vystupujících. V pÛl 
tfietí v‰e vypuklo. Jakub Kostka z DDM se 
ujal konferování a ‰lo mu to opravdu skvû-
le. Jarní akademii zahájila fieditelka DDM
Mgr. Blanka Kostková a pozvání pfiijal
i starosta mûsta Blanska Mgr. Ivo Polák,
kter˘ také v‰echny pozdravil a zdÛraznil,
Ïe mûsto Blansko sice není zfiizovatelem
DDM, ale pomáhá s provozem pfies do-

taãní tituly na podporu zájmové ãinnosti. 
Dûti, které chodí do rÛzn˘ch zájmo-

v˘ch krouÏkÛ v DDM v leto‰ním ‰kolním
roce, vystoupily s programem, kter˘ si
nacviãily. Celkem se na jevi‰ti vystfiídalo
dvacet vystupujících jednotlivcÛ nebo
druÏstev a skupin. Nûktefií vystupovali
pfied publikem úplnû poprvé, ale nervozi-
ta nebyla na nikom znát. Cel˘ program se
nesl v pohodovém a odlehãeném duchu.
V leto‰ním ‰kolním roce 2016/1017 do
DDM v Blansku dochází na v˘uku 1 200
dûtí do 97 rÛzn˘ch krouÏkÛ. 

První roãník Jarní akademie DDM
Blansko se vydafiil a uÏ nyní se mÛÏeme tû-
‰it na pfií‰tí rok, co nám dûti zase pfiedvedou.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Taneãní krouÏek Street Dance.


