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PF 2022Děkujeme našim zákazníkům 
za důvěru a přejeme 

šťastné a veselé vánoční svátky.

Přejeme Vám vše, 
co se špatně balí, 

to jest klid, pohodu 
a hlavně hodně zdraví.

Jaroslav Zoubek, starosta
Miroslava Holasová, místostarostka

Pf 2022

Děkujeme za důvěru,
kterou jste nám 
projevovali v tomto roce 
a do nového roku 2022 
Vám srdečně přejeme 
mnoho štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

RNDr. Dan Štěpánský
jednatel

ROZHOVOR S JARMILOU JUROVOU NA TÉMA: 

Je pes dobrý vánoční dárek? 

K ZAKOUPENÍ MÁME STÁLE KNIHY 
VYŘAZENÉ Z MUZEJNÍ KNIHOVNY
Nabízené svazky 
si můžete vybrat 
nejen ze seznamu, 
ale také přímo 
v muzejní knihovně 
v Blansku.
Cena jednoho svazku je 10 Kč.
Více na www.muzeum-blanenska.cz

	 Blíží	 se	 nám	 Vánoce	 a	 tak	 jsem	 se	
opět	vydala	s	Endym	Sušenkou	do	bla-
nenského	psího	útulku.	S	paní	Jarmilou	
Jurovou	(vedoucí	provozu)	si	vždy	ráda	
popovídám,	kynologie	se	stala	pro	mne	
jako	 majitele	 psa	 poměrně	 zajímavou,	
leč	 někdy	 neprobádanou	 oblastí	 a	 po-	
řád	se	učím	a	vzdělávám.	Témat	je	hod-
ně	a	tak	se	milí	čtenáři	můžete	tentokrát	

místo	 pejska	 k	 adopci	 těšit	 na	 krátké	
povídání.	
	 Dnešní	 téma	 je	 tedy	 –	 Je	 pes	 dobrý	
vánoční	dárek?
	 Pes,	kočička	nebo	jakékoliv	jiné	zví-
řátko	není	dobrý	vánoční	dárek,	pokud	
se	na	něm	nedomluví	celá	rodina	dlouho	
dopředu.	 	Nejčastěji	chtějí	pod	strome-
ček	 pejska	 děti,	 stačí	 otevřít	 atlas	 psů	
anebo	 internetové	 stránky,	 inzerátů	 na	
všechna	možná	plemena	psů	jsou	stovky.	
Jenže	 vše	 má	 svoje	 velké	 „ale“,	 péče		
o	štěňátko	je	náročná	–	krmení,	venčení,	
časem	učení	čistotě	a	 to	pořád	a	pořád	
dokola	po	dobu	několika	měsíců.	Pejsek	
není	na	baterky,	které	se	vytáhnou	a	on	
se	vypne.	Většina	starostí	o	nového	čtyř-
nohého	 přítele	 zůstává	 na	 rodičích,	 na	
druhou	 stranu	 uvážená	 koupě	 štěňátka	
nebo	dospělého	pejska	rozvíjí	v	dětech	
pocit	odpovědnosti	a	lásku	k	němé	tváři.	
Věk	dětí	také	hraje	roli,	musíme	zvážit		
i	 fyzickou	a	psychickou	stránku	našich	
ratolestí	a	plánovaného	psího	přítele.	
	 Mluvíte	 o	 dětech	 –	 a	 co	 pejsek	 pod	
stromeček	pro	seniora?
	 Ano,	 i	 s	 tím	 se	 často	 setkávám,	 že	
někdo	 chce	 pejska	 pro	 babičku	 nebo		
dědečka.	 Osobně	 si	 myslím,	 že	 i	 zde		
se	 musí	 získat	 souhlas	 obdarovaného		

a	 hlavně	 zjistit	 jakého	 psa	 by	 senior	
chtěl.	Překvapit	někoho	kdo	bydlí	v	by-	
tě	 třeba	 s	bernardýnem,	by	asi	nebylo	
dobré.	 Mít	 někoho,	 kdo	 vás	 miluje	 a		
je	vám	kolik	 je,	 je	prostě	skvělé	a	pro	
seniory	 to	 platí	 dvojnásob.	 S	 pejskem	
mají	režim,	musejí	se	o	něj	starat,	jít	na	
vycházku.	V	tomto	případě	snad	jediné	
co	bych	ráda	doporučila,	je,	se	dopředu	
domluvit	s	rodinou,	kdo	se	bude	o	zví-
řátko	starat	v	případě,	že	už	by	to	senior	
nezvládal	 nebo	 šel	 na	 operaci	 do	 ne-
mocnice,	lázní	atd.
	 Kdy	 je	 tedy	 nejlepší	 pořídit	 psího	
přítele?
	 Na	to	se	těžko	odpovídá,	řekla	bych,	
že	kdykoliv	pokud	ho	chce	celá	rodina.	
Často	slýchám	v	útulku,	psa	si	pořídím,	
až	budu	v	důchodě,	každý	věk	má	svoje	
pro	a	proti,	já	jsem	ráda	za	to,	že	máme	
doma	psy	už	čtvrt	století.	Smutné	jsou	
jejich	odchody	–	a	našich	naháčů	nebo	
v	práci	–	útulkáčků,	čím	jsem	starší,	tím	
hůře	to	nesu.	Možná	je	to	i	tím,	jak	roky	
přibývají,	 že	 si	 více	 uvědomuji	 svoji	
smrtelnost.	 Čas	 a	 láska	 se	 sice	 nedá	
koupit,	ale	pokud	si	pořídíte	psa,	získáte	
lásku	na	několik	let	a	čas	pro	svoje	my-
šlenky	při	toulkách	přírodou.			
	 Po	dlouhém	povídání	jsem	si	opět	po-

tvrdila,	že	Endy	Sušenka	sice	nebyl	dá-
rek	pod	stromeček,	ale	zato	se	stal	vel-
kým	darem	pro	celou	naši	rodinu.	Na	ten	
den,	 kdy	 jsme	 si	 Endyho	 s	 dcerou	 do-
vezly	 domů,	 nikdy	 nezapomenu.	 Endy	
tam	na	nás	prostě	čekal,	a	koukal	na	nás	
tak	 dlouho,	 než	 jsme	 s	 ním	 odešly…		
Večer	 už	 s	 námi	 vykoupaný,	 ostříha-	
ný	a	 s	plným	bříškem	spal	v	posteli…	
Věci	se	prostě	někdy	dějí	bez	našeho	při-
činění…	
	 Paní	 Jurová,	 děkuji	 za	 zajímavý	
rozhovor	a	přeji	hezké	adventní	dny	
Vám,	i	„útuláčkům	v	Blansku“.	
	 Tímto	 se	 loučím	 krásným	 citátem,	
který	má	ve	svém	logu	právě	útulek	měs-
ta	Blansko	„Pes	je	jediným	stvořením	na	
světě	které	vás	miluje	víc	než	sebe“.		

Renata Kuncová Polická
Foto: Radek Opatřil

„Jack“ stále čeká v blanenském útulku 
na svého páníčka

Štěňátka jsou v útulku velmi výjimečně


