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Exkurze do městského psího útulku v Blansku

LESCUS Cetkovice, s.r.o. 
přijme na HPP zaměstnance na pozici:

OPERÁTOR/KA 
DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ SEKAČKY SPIDER

Hledáme zaměstnance pro oblast Jihomoravského kraje, 
Olomouckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

Náplní práce je vyžínání zalesněných ploch.

 NABÍZÍME:
– nástup možný ihned
– pracovní pozice je vhodná 
 pro absolventy

 POŽADUJEME:
– pracovitost, flexibilitu, 
 samostatnost, svědomitost
– nutný řidičský průkaz 
 skupiny B

KONTAKT: 
 e-mail: zemankova@lescus.cz   l   tel.: +420 602 413 947

w w w. lescus.c z

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
FINANČNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
ekonomika nemovitého majetku

finanční řízení a zdaňování

FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
CESTOVNÍ RUCH
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Prohlídka školy dle domluvy.

Získej titul DiS. na VOŠ
studiem po maturitě

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, 
příspěvková organizace

www.vosassboskovice.cz,  511 123 101, email: skola@vassboskovice.cz

Studenti kynologie na exkurzi v psím útulku Foto: Ing. Ondřej Servus

	 Studenti	 3.	 ročníku	 oboru	 Veteri-
nární	 prevence	 Vyšší	 odborné	 školy		
a	 Střední	 školy	 Boskovice,	 kteří	 si		
v	rámci	studia	vybrali	volitelný	před-
mět	kynologie,	měli	možnost	navští-
vit	Útulek	pro	psy	v	Blansku.	Cestu	
do	Blanska	jsme	všichni	absolvovali	
vlakem	z	Boskovic.	Útulek	se	nachá-
zí	 v	 klidné	 okrajové	 části	 Blanska.		
V	útulku	nás	přivítala	paní	správcová	
Jarmila	Jurová,	která	 je	zde	zaměst-

naná.	 Provozovatelem	 psího	 útulku	
jsou	 Služby	 Blansko	 s. r. o.	 Zařízení	
útulku	 obsahuje	 devět	 prostorných	
kotců	se	zateplenými	boudami	+	ko-
tec	 karanténní.	 V	 nouzových	 přípa-
dech	může	být	v	jednom	kotci	umís-
těno	 i	 více	 psů	 (celý	 vrh	 štěňat,	
snášenliví	jedinci	apod.).	K	dispozici	
je	 také	vytápěný	kotec,	 který	 slouží	
například	pro	psy	po	nějaké	operaci,	
nemoci	a	jiné.	Při	vstupu	je	velká	brá-

na	a	záchytný	kotec,	který	slouží	
pro	 odchyt	 psů,	 který	 provádí	
pouze	Městská	policie	Blansko.	
Dále	 je	 zde	 kancelář	 pro	 paní	
Jurovou	a	sklad	s	krmivem,	ve-
terinárními	léčivy	a	potřebnými	
věcmi	 pro	 pejsky.	 Paní	 Jurová	
nás	seznámila	s	chodem	útulku.	
Všichni	jsme	byli	velmi	zvědaví	
a	 tak	 jsme	 kladli	 dotazy	 a	 pa-	
ní	 Jurová	 nám	 na	 vše	 ochotně	
odpovídala	 a	 vysvětlovala.	 Do-
zvěděli	 jsme	 se	 velmi	 užiteč-	
né	informace.	Momentálně	byli	
v	 útulku	 tři	 psy	 a	 jedna	 fena.	
Kříženec	stafordšírského	teriéra	
a	bulteriéra	 žil	v	minulosti	ve	
velmi	nevhodných	podmínkách	
a	 tak	 se	 z	 něho	 stal	 bohužel		

Jurové,	 protože	 ne	 každý	 by	 tohle	
mohl	dělat.	Nikdy	nevíte,	jak	naleze-
ný	pes	bude	reagovat,	kdy	je	schopen	
na	 vás	 zaútočit	 a	 pokousat	 vás.	 Ne	
vždy	je	 to	 jen	čistá	práce	(denní	hy-	
giena	kotců,	aplikace	léčiv,	a	bohužel	
i	 přenos	 různých	 nemocí	 ze	 zvířete	
na	člověka).	
Tímto bych chtěla poděkovat paní Jurové za 
její práci a ochotu.

Text: Mgr. Bc. Eliška Servusová, Ph.D.

„Útuláčci“ Foto: Jarmila Jurová

agresivní	pes	a	 je	s	ním	těžší	spolu-
práce.	Další	pejsek	–	jezevčík	působil	
docela	 tolerantně.	 Ale	 nejlepší	 byla	
fenka	 Baruška,	 která	 letos	 oslavila	
20.	 narozeniny.	 Paní	 Jurová	 nám	 ji	
vypustila	 z	 kotce	 a	 měli	 jsme	 mož-
nost	 se	 s	 ní	 seznámit	 a	 pohladit	 si		
jí.	 Sice	 už	 trpěla	 stařeckou	 demencí		
a	 jinými	 zdravotními	 problémy,	 ale	
byla	velmi	přítulná	a	 radovala	 se	ze	
života.	 Velmi	 obdivuji	 práci	 paní	


