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Vánoční sbírka pro blanenský psí útulek
	 Ve	dnech	1.–13.	12.	2019	probíhala		
v	prostorách	Nemocnice	Blansko	a	na	
dalších	sběrných	místech	Vánoční	sbír-
ka	 pro	 blanenský	 psí	 útulek.	 Právě	
tomu	byla	kompletní	 sbírka	v	pondělí	
16.	 prosince	 2019	 předána.	 Tuto	 akci	
organizovala	 Nemocnice	 Blansko	 již	
potřetí,	a	to	opět	ve	spolupráci	s	organi-
zací	 Psí	 šance	 z.s	 a	 Služby	 Blansko,	
s.r.o.	Stejně	jako	předešlé	roky,	i	letos	
bylo	několik	sběrných	míst:	Nemocni-
ce	 Blansko,	 Nemocvična,	 AZ	 Fitness	
Brno,	Porsche	Brno	a	právě	sem	mohli	
lidé	 po	 dobu	 14	 dní	 nosit	 dárky	 pro	
obyvatele	psího	útulku.
	 Výsledek	sbírky?	Granule:	333,9	kg,	
konzervy:	 51	 kg,	 pamlsky:	 24,419	 kg,	
bezkontaktní	čtečka	čipů,	obojky,	hrač-
ky,	dezinfekční	prostředky,	ubrousky,	aj.
	 Děkujeme	 Vám	 všem,	 kteří	 jste	 na	
tuto	hromadu	lidskosti	a	nelhostejnosti	
přispěli.	Děkujeme	nejenom	za	všech-
ny	granule	a	pamlsky,	za	každou	hrač-

ku,	 pytlík	 piškotů…	 Děkujeme	 pře-	
devším	za	projev	 solidarity	 a	 toho,	 že		
i	v	předvánočním	čase,	kdy	máme	kaž-
dý	 svých	 starostí	 nad	 hlavu,	 dokáže-	
me	udělat	něco	pro	druhé.	Něco	navíc.	
Něco	smysluplného.
	 Ze	všech	sběrných	míst	v	Nemocnici	
Blansko	se	sešla	neuvěřitelná	hromada	
opravdu	kvalitního	krmiva,	a	za	to	Vám	
děkujeme	 především.	 Děkujeme	 také	
za	ubrousky,	za	desinfekční	prostředky,	
za	kloubní	výživu	pro	staré	psy.	Tohle	
všechno	jsou	praktické	věci,	které	jsou	
denní	potřebou	blanenského	psího	útul-
ku	a	které	zde	opravdu	pomůžou.	Za	co	
ale	děkujeme	ze	všeho	nejvíc,	to	je	nová	
čtečka	čipů	od	AZ	Fitness	Brno	a	Lega-
lizace	staveb,	konkrétně	od	pana	Jiřího	
Pezlara.	 Tato	 čtečka	 totiž	 nebyla	 jen	
splněný	sen	paní	Jurové,	vedoucí	útul-
ku,	 ale	 také	 každého	 do	 útulku	 nově	
přijímaného	 pejska.	 Málokdo	 si	 totiž	
umí	představit,	jaká	je	zátěž	pro	vystra-

šeného	 a	 osamělého	 psa,	 který	 se	 do	
útulku	v	mnohdy	nepopsatelném	stavu	
dostane,	 přiložení	 staré	 hlučné	 čtečky	
čipů	ke	krku.	Snad	jen	ti,	kteří	se	o	pej-
sky	v	útulcích	starají,	tuší.	Na	pejsky	se	
za	jejich	agresivitu	nelze	vůbec	zlobit,	
nikdo	netušíme,	čím	vším	si	před	vstu-
pem	 do	 útulku	 prošli.	 Zaměstnanci	
útulku	to	ale	moc	dobře	vědí,	proto	čas-
to	 nasazují	 opravdu	 své	 životy,	 aby	
identitu	 pejska	 zjistili.	 Jsme	 tedy	 ne-
smírně	šastní	a	vděční,	že	se	díky	této	
sbírce	 podařilo	 pořídit	 právě	 novou	
čtečku	 čipů,	 která	 jim	 v	 tom	 výrazně	
pomůže.	 Oproti	 té,	 která	 do	 dnešního	
dne	v	útulku	sloužila,	je	tichá	a	bezkon-
taktní.	 Tedy	 nehlučná	 a	 nestresující,	
která	identitu	pejska	odhalí	ze	vzdále-
nosti	10	cm.	Pro	blanenský	psí	útulek	je	
toto	obrovská	pomoc!	
	 Cílem	 sbírky	 ale	 nebylo	 jen	 nahro-
madění	krmiva	pro	opuštěné	psí	duše,	
dokonce	ani	získání	čtečky.	Cílem	bylo	
připomenout	 útulky	 coby	 místa,	 kam	
při	chuti	přibrat	do	rodiny	psího	pará-
ka,	 sáhnout.	 Právě	 zde	 totiž	 čekají	 na	
svůj	domov	ti	nejvděčnější.	Ne	nadarmo	
byla	mottem	této	sbírky	věta:	„Pes	je	je-
diné	 zvíře,	 které	 Vás	 miluje	 víc,	 než	
sebe.“	Jenže	tito	pejsci,	pejsci	z	útulku,	
nemají	koho	dělat	šastným.	Můžeme	ve	
sbírkách	nahromadit	sebevětší	množství	

Nová čtečka čipů pro psí útulek v Blansku

sebeprémiovějšího	krmiva,	nic	ale	není	
víc,	 než	 jim	 dát	 domov	 a	 každodenní	
pohlazení.	Takže	pokud	někdo	přemýš-
líte	nad	čtyřnohým	parákem	do	života,	
zkuste	zajít	do	útulku.

Text: Bc. Kateřina Ostrá
Foto: archiv Nemocnice Blansko 

CHCETE INZEROVAT?
 VOLEJTE 606 931 795

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 1. 3. 2020.

Dřez 
Flex mini
Rozměry: 
78 x 43,5 cm

699,-449,-
Dřezová
baterie
Sázava
S otočným ústím

1090,-
Průměr kotouče: 125 mm  
Příkon: 850 W
Otáčky: 12 000/min.
Hmotnost: 2,3 kg
Ergonomické tělo 
pro pevné uchopení
Plynulý rozběh

Úhlová 
bruska
FMEG220

Půdní schody 
standard
3segmentové
Tep. Izolace: 4,12 W/m2*K
Izolační poklop: 18 mm
Rám schodiště: 13 cm
Rozměry: 120 x 60, 
120 x 70 cm
Nosnost: až 150 kg
Max. výška: 280 cm

1990,-

cena od

1190,-
Regál bezšroubový
Police: 5, DTD
Nosnost na polici: cca 250–300 kg | Ilustrační foto. Cena bez dekorace.

799,-

Sadbovač Respana
Rozměry: 82 x 38 x 77 cm 
Objem: 52 l | Materiál: plast 
Barva: šedá | Obsahuje lehké 
průsvitné víko s regulovatelnými 
ventilačními otvory

Rozměry: 180 x 90 x 45 cm Cena: 1 190,-
Rozměry: 180 x 120 x 45 cm Cena: 1 490,-
Rohový
Rozměry: 180 x 90 x 45 x 62 cm Cena: 2 090,-
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