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Letní branně vzdělávací seminář – srpen / 2012 
Rok se s rokem sešel, a je tu opět náš 

malý „evakuační pochoďáček“. Já i moje 
kolegyně a kolegové jsme rádi, že nám 
zůstáváte věrni, a moc bychom si přáli, 
aby tomu tak bylo i letos. Připravili jsme 
pro vás ojedinělý zážitek, spoustu zajíma-
vých informací a samozřejmě i příležitost 
k setkání a popovídání.

Téma semináře:   
Ochrana obyvatel  
jako důležitá disciplína 
Integrovaného  
záchranného systému.

Navštívíte dva největší kryty CO 
v centru města, kde vám specialisté 
Hasičského záchranného sboru JmK 
a Univerzity obrany Armády ČR řeknou, 
jaké úkoly obě složky plní při mimořád-
ných událostech a jaké možnosti máte 
v případě ohrožení při živelných pohro-
mách, mimořádných událostech a branné 
pohotovosti státu. 

Správci krytů, vás těmito prostorami 
provedou, vysvětlí smysl a funkci jednot-
livých zařízení a místností, a prozradí 
i něco o jejich historii. 

Setkáte se s panem mincmistrem, kte-
rý vám v nově opraveném „Minc mist rov
ském sklepě“ pod Novou radnicí poutavě 

povykládá o dávné historii tohoto pod-
zemního prostoru.  

Nakonec navštívíte i zahrady Ka pu
cín ského kláštera, kde se všichni sejdeme 
na začátku a konci našeho putování 
u slavnostních nástupů účastníků „EVA
KUACE“. 

I přesto, že program vypadá pohodo-
vě, nebude to pro vás jednoduché. Vše 

absolvujete jako součást EVAKUAČNÍ 
SKUPINY pod jednotným velením stráž-
níka Městské policie Brno. Ten vás pove-
de od úkrytu k úkrytu a na svoji „záchra-
nu“ budete mít pevně stanovené časové 
limity. Na počet kilometrů to není až tak 
náročné, ale budete na trase a na nohou 
od 9,00 do 13,30 h, proto prosím dobře 
zvažte, zda do toho s námi půjdete. 
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Stále častěji se 
zamýšlím nad tím, že 
čím více se o životě 
dozvídám, a čím více 
zkušeností získávám, 
tím více jsem opatr-
nější ve svých roz-
hodnutích a soudech. 
Realita života se 
potkává s mými před-
stavami a já si s tím 
najednou nějak nevím 
rady. Jsou to dvě ses-
try nebo dvě sokyně? 

Pravda a lež. Jsou to dva spojenci nebo ne s-
miřitelní soupeři? Spravedlnost a nesprave-
dlnost. Dva mudrci nebo dva slepci? 
Takových dvojic jsem v životě potkal desít-
ky a možná stovky. Pokud mne míjely 
dostatečně daleko, ani jsem o nich nevěděl, 
teprve až když mi zkřížily cestu, byla to 
nezřídka bolestivá, překvapující a současně 
i obohacující setkání. 

Okrsek, ve kterém jsem sloužil, nebyl 
ničím výjimečný. Z části panelákové sídliš-
tě, z části rodinné domečky a k tomu malá 
zahrádkářská kolonie. Na rozhraní panelá-
kového a vilkového světa vzniklo moderní 
obchodní centrum, které se stalo každoden-
ním cílem pro nákupy, zábavu i posezení 
u dobrého jídla a pití. Přibylo také krádeží, 
drobných výtržností a nočního hulákání. 
Zkrátka  nic výjimečného. Ke všemu tomu 
lidskému hemžení patřil neodmyslitelně 
i „Otesánek“. Drobný, hubený, špinavý 
a nemluvný chlapík, kterého bylo dřív cítit 
než vidět. Dnes už ani nespočítám, kolikrát 
jsem jej vyváděl z restaurací a kaváren. Jeho 
specialitou byly nedojedené talíře. Často byl 
rychlejší než číšník a jídlo, které hosté nedo-
jedli, bleskově vysypal do objemné igelitky. 
Někdy se mu podařilo vzít i takové jídlo, od 
kterého si host jenom na chvíli odskočil na 
toaletu. Tehdy to pro mě byly jasné případy. 
Veřejné pohoršení nebo drobná krádež. 
Zákon je zákon a každému stejným metrem. 
A tak to šlo den co den několik měsíců. 

„Otesánek“ vytrvale chodil pro „své“ nedo-
jedené porce jídla, hosté si stěžovali, maji-
telé restaurací psali rozlícené dopisy panu 
starostovi a já psal úřední záznamy, ukládal 
nikdy nezaplacené pokuty a důrazně 
domlouval. Jedno pozdní podzimní odpole-
dne se však mělo všechno změnit. Zahlédl 
jsem „Otesánka“, když se svojí igelitkou 
vcházel do kolonie zahrádek. Nevěděl jsem 
přesně proč, ale vydal jsem se za ním. Na 
chvíli se mi ztratil z očí, ale pak jsem jej 
zastihnul v zarostlé, neudržované zahradě 
s malou polorozpadlou chatkou. Kolem něj 
poskakovalo 8 psů různých velikostí 
a barev. Nedočkavě se mačkali na „Ote
sánkovu“ igelitku, a on k nim promlouval 
tichým a klidným hlasem. Tehdy jsem jej 
poprvé slyšel mluvit. Celé ty měsíce mlčel 
a s nikým neprohodil jediné slovo. Až teď  
ke svým psům. Když si mně konečně všim-
nul, pohladil zlehka jednoho z nich a mlčky 
zašel do chatky. Dveře zůstaly otevřené a já 
vešel za ním. Rozhlížel jsem se po místnos-
ti a přitom se mi skládal „Ote sán kův“ život-
ní příběh. Fotografie mladé ženy a dvou dětí 
v rámečku s černou stužkou, zažloutlý roz-
sudek jménem republiky připnutý rýsováč-
kem na stěně a neotevřená láhev rumu visící 
za hrdlo na prádelní šňůře. Ani jeden z nás 
nepromluvil. Nebylo třeba. Slova podtržená 
v rozsudku mluvila sama: „…a z nedbalosti 
zavinil smrt…“.

Od toho dne mněl „Otesánek“ igelitku se 
zbytky jídel připravenu v restauraci u vrch-
ního. Přestaly stížnosti hostů, přestaly výtky 
pana starosty a já přestal psát úřední zázna-
my a ukládat pokuty. Nesourodé dvojice 
„právo“ a „odpuštění“, a „moje pravda“ 
ruku v ruce s „jeho pravdou“ mi tehdy zkří-
žily cestu, a já se musel rozhodnout. Snad to 
bylo správně. „Otesánek“ to měl horší. Žil 
jen se svojí „vinou“ protože sám sobě 
odpustit nedokázal a nikoho jiného neměl. 
Možná proto se těch 8 psů stalo důležitou 
součástí jeho života. Nesoudili, neodpouště-
li, ale byli jediní, kterým se dokázal svěřit.
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Co dnes v listech  
najdete… ?
❱ Společníka  

ze zvířecího útulku  
– ANO, či NE?…

❱ Kde si pejska vybírat?
❱ Jak to chodí  

v brněnském útulku
❱ Letní branně vzdělávací 

seminář – srpen / 2012

Motto k zamyšlení
„Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.“

 Ernest Hemingway ■

Soudit a odpouštět…
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Luboslav Fiala

Kdo soudí, může se mýlit, 
kdo odpouští, 
nemůže se splést.

— život

Na slovíčko
přátelé…

PŘIPOMENUTÍ:
Slavnostní zahájení
POKROČILÉHO  

studijního programu  
SENIOR AKADEMIE  

se koná dne  
24. 9. 2012 v 13:oo hod.
v sídle Kanceláře veřejného

ochránce práv na ulici
Údolní č. 39 

Všichni absolventi
základního programu  
r. 2011/2012, kteří  

jste se k pokračování 
studia přihlásili,  

jste srdečně zváni.

P O Z O R !  R E G I S T R U J T E  S E !   P O Z O R !  R E G I S T R U J E T E  S E !  P O Z O R !✔

Datum konání: 24. 8. 2012
Čas zahájení: 8,00 – 8,30 h – prezence účastníků
   8,30 – 8,45 h – slavnostní nástup     
      9,00 h – S T A R T 
      evakuačních skupin na trasy     
Místo srazu:  Kapucínské nám. 5, Brno 
   – KLÁŠTER KAPUCÍNŮ

Pokud vás naše nabídka zaujala a pokud si myslíte, že trasu 
zvládnete, tak se určitě ZAREGISTRUJTE v našem 
Poradenském centru na ulici Křenová č. 4, které je pro veřej-
nost otevřeno od pondělí do čtvrtka vždy od 7:30 hod. do 17:00 
hod. a v pátek do 14,30 hod. a kam také můžete zatelefonovat 
na číslo 544 252 617. Můžete také napsat na elektronickou 
adresu poradenskecentrum@mpb.cz 
a to NEJPOZDĚJI DO: 17. 8. 2012
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Společníka ze zvířecího útulku – ANO, či NE?…
Mnozí z nás se už určitě nad touto 

otázkou v životě zamýšleli a nakonec tře-
ba svého zvířecího společníka v některém 
útulku pro zvířata i našli. Někteří si však 
nejsou jisti, zda je rozhodnutí vzít si pej-
ska, nebo kočičku z útulku, tou správnou 
volbou. A další, kteří o tom přemýšlí, tře-
ba ani neví, že pokud se k takovému kro-
ku rozhodnou, svého nového společníka 
mohou najít i v brněnském městském 
Útulku pro opuštěná zvířata nedaleko 
Zoologické zahrady. Nicméně každý by si 
měl před tím, než si domů (ať již odkud-
koliv) přivede pejska, nebo kočičku, 
položit pár základních, velmi důležitých 
otázek: 

Mohu nabídnout zvířeti odpovídající 
životní prostor? Budu mít dostatek trpěli-
vosti a času na jeho výchovu a venčení? 
Budu mít na stravu pro zvíře a na potřeb-
nou veterinární péči dostatek peněz? 

Mám někoho, kdo se o mé zvíře postará, 
když nebudu delší dobu doma (budu mu
set například na delší dobu odjet, nebo 
budu muset jít do nemocnice)? Jsem při-
praven přijmout odpovědnost za zvíře na 
mnoho dalších let? 

Na uvedené otázky si musí umět od
povědět každý sám. Těžko Vám v tomto 
směru můžeme dávat rozhřešení. Pokud si 
však dokážete na všechny tyto otázky 
odpovědět kladně, máte k tomu, abyste si 
přivedli domů svého nového zvířecího 
společníka, ty nejlepší předpoklady.

Bohužel, ve většině případů lidé tak
hle vůbec neuvažují. Neuvědomují si, že 
zvíře není hračka, kterou – až jim začne 
doma překážet – mohou hodit do popelni-
ce, a o budoucnosti nepřemýšlí už vůbec. 
Je s podivem, jak často si lidé řeknou 
„Však ono se to nějak vyřeší.“… Ano, 
vždycky se to nějak vyřeší. Ale podle na

šich zkušeností jen málokdy ve prospěch 
zvířat. Především psi pak za svůj život 
často vystřídají nespočet „vlastníků“ 
a někteří nakonec skončí opuštění někde 
na ulici a poté třeba v brněnském útulku. 
V tom lepším případě. Ty horší snad 
nebudeme ani rozvádět. A přitom k tomu, 
aby se to nestávalo, stačí jen málo. Za 
mys  let se a rozhodnout se s rozvahou. 
Proto je tak důležité umět si na výše uve-
dené otázky odpovědět.

Pokud se rozhodnete, že pejska, nebo 
kočičku chcete, je na místě rozmyslet si, 
odkud si svého nového společníka přive-
dete. Rozhodnutí bude na Vás. Ale pokud 
uvažujete o útulku, proč ne? Poskytneme 
Vám informace, které Vám v rozhodová-
ní mohou pomoci.

■
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Jak to chodí v brněnském útulku
Mezi českými útulky si ten brněnský 

rozhodně nevede špatně a určitě stojí za to 
pouvažovat o možnosti vzít si pejska, 
nebo kočičku, právě odtud. V současné 
době tento útulek pečuje o 110  120 psů 
a 20  30 koček a od doby jeho otevření 
v něm našly přechodný azyl již tisíce bez-
prizorních, toulavých, opuštěných, či 
nalezených zvířat, která se podařilo buď 
vrátit vlastníkům, nebo umístit do vhodné 
opatrovnické péče. Opatrovníci zvířat 
z brněnského útulku si velmi cení toho, že 
je zde o zvířata z chovatelského i veteri-
nárního hlediska maximálně profesionál-
ně postaráno. Zvířata žijí v kotcích 
s vysokou úrovní hygieny a pečuje o ně 
kvalifikovaný personál, jsou krmeni kva-
litními vyzkoušenými krmivy, odborně 
léčeni (jeli to zapotřebí), jsou zbaveni 
parazitů, vždy řádně navakcinováni 
a vybaveni očkovacím průkazem. Pokud 
si vezme psa z útulku Brňan a řádně zvíře 
zaregistruje na místně příslušném úřadu 
městské části, je navíc na jeden rok osvo-
bozen od místního poplatku ze psů.

Brněnský Útulek pro opuštěná zvířata, 
oficiálně celým názvem Útulek pro opuš-
těná zvířata a odchytová a asanační služ-
ba, zřídilo statutární město Brno 
v Městské části BrnoKomín, na adrese 
Palcary 1186/50. Byl otevřen dne 1. listo-
padu 2002 a letos na podzim „oslaví“ již 
10 let svého fungování. Uspořádání útul-
ku s kapacitou 205 psů a 78 koček bylo 
svou koncepcí v České republice nové 
a přineslo řadu dosud nepoužitých pro-
vozních a technických prvků; v řadě pří-
padů byl již tento útulek zdrojem podnětů 
a nápadů pro další města, která se rovněž 
rozhodla podobná zařízení vybudovat. 
Příkladem moderních prvků je automatic-
ké podlahové vytápění v kotcích pro psy 
i pro kočky, které zvířatům zajišťuje uby-
tovací komfort i v mrazivých zimních 
měsících. Útulek je začleněn do organi-
zační struktury Městské policie Brno a do 
jeho činnosti spadá i odchytová a asanač-
ní služba fungující 24 hodin denně na 
celém území statutárního města Brna. Ta 
zajišťuje i převoz nalezených psů a koček 
do útulku. Každé přijaté zvíře je umístěno 
do karantény a jeho první kroky vedou do 
veterinární ambulance. Tam je prohlédnu-
to, případně ošetřeno, zbaveno parazitů, 
změřeno, zváženo a vyfotografováno. 
Zvířeti je založena zdravotní karta 
a záznam do elektronické databáze. Při 

nejbližší návštěvě veterinárního lékaře 
zvíře podstoupí odborné klinické vyšetře-
ní, podle potřeby jsou mu předepsána 
léčiva a je označeno registrovaným elek-
tronickým identifikačním mikročipem. 
V nutných případech nejsou výjimkou ani 
operace. Pokud je zvíře zdravé, může 
karanténu opustit po sedmi dnech. 
Nemocné setrvá v karanténě až do vyléče-
ní. Pokud se o zvíře nepřihlásí jeho vlast-
ník, je po karanténě převedeno do „nor-
málního“ pavilonu s výběhem a nabídnu-
to k adopci. O životní pohodu a zdraví 
zvířat v útulku se nepřetržitě starají 
3 veterinární lékaři a 24 stálých zaměst-
nanců útulku (odchytová a asanační služ-
ba, veterinární techničky, ošetřovatelé 
zvířat, informační služba a ostraha).

Jak už vyplývá z charakteru a poslání 
útulku, dostávají se do něho zvířata, která 
se zatoulala, nebo skončila opuštěná, či 
vyhozená, někde na ulici. Valnou část 
z nich se podaří jejich vlastníkům vrátit. 
Přesto v útulku zůstává mnoho dalších, 
jejichž vlastníci se nenajdou, nebo si pro 
ně prostě nepřijdou. Tato zvířata útulek 
nabízí do opatrovnictví (trvá půl roku od 
data nálezu zvířete) a pozdějšího vlastnic-
tví novým zájemcům. Všechna zvířata, 
která se v útulku nachází, a mnoho dal-
ších důležitých informací lze nalézt na 
denně aktualizovaných stránkách útulku 
na adrese www.mpb.cz/utulek-pro-zvi-
rata.

Co tato zvířata ve svém životě prožila, 
se málokdy podaří zjistit. V brněnském 
útulku jsou však zaměstnáni pracovníci 
s dlouholetými zkušenostmi, kteří zvyky 
a průběh socializace zvířat sledují a doká-
žou v mnoha případech odhadnout 
i původ jejich někdy nestandardního cho-
vání. Mohou pak zájemcům o adopci zví-
řat doporučit skutečně vhodného kandidá-
ta, případně navrhnout další výchovný 
a výcvikový postup. Žádný ze zájemců 
o psa, nebo kočku z brněnského útulku se 
nemusí bát, že by mu snad bylo „podstr-
čeno“ zvíře, s jehož soužitím a další 
výchovou by si neměl vědět rady. Cílem 
svěření zvířete do opatrovnictví není 
úmysl zbavit se ho. Naopak. Zaměst nan
cům útulku jde především o to, aby psi 
i kočky, o něž pečují, našli nový, co mož-
ná nejlepší domov. Individuální jsou totiž 
nejen povaha a potřeby každého zvířete, 
ale i představy, možnosti a schopnosti 
opatrovníků a především životní podmín-

ky, které mohou opatrovníci zvířatům 
nabídnout. S každým zájemcem o zvíře 
proto nejdříve vždy proběhne konzultace, 
při které se zaměstnanci útulku snaží, aby 
byly všechny uvedené faktory co nejlépe 
sladěny. Jsteli takovým zájemcem, 
můžete vše zjednodušit i tím, že si pře-
dem na webových stránkách útulku vybe-
rete jedno, dvě i více zvířat, která Vás 
nějakým způsobem osloví, a do útulku si 
před osobní návštěvou zavoláte. Ušetříte 
tím nejen svůj čas a čas zaměstnanců útul-
ku, ale hlavně obdržíte o zvířeti další 
důležité informace, které mohou další 
postup při výběru zvířete výrazně ovliv-
nit.

Pokud se vše podaří, uzavření smluv 
trvá jen pár minut a můžete si svého nové-
ho společníka rovnou odvést. Jednotná 
kupní cena 500 Kč za psa a 200 Kč za 
kočku, stanovená Radou města Brna, je 
jen symbolická. Jde pouze o zlomek ná
kladů, které město každoročně prostřed-
nictvím útulku na péči o zvířata vynaloží, 
a máli někdo o zvíře z útulku skutečně 
zájem, jeho rozhodnutí kupní cena určitě 
neovlivní. Pokud však existují o volbě 
zvířete, nebo o jeho převzetí do péče, ja
kékoliv pochyby, nemá smysl k uzavření 
smlouvy o opatrovnictví zvířete přistu
povat. Vrácení zvířete do útulku by mu 
ublížilo daleko víc, než když si na toho 
„správného pána“ ještě nějakou chvíli 
počká.

Ing. Pavel Terzijski, vedoucí útulku ■

Kde si pejska vybírat?
Koupíteli si čistokrevné, tzv. „papíro-

vé“ štěně od některého ze zkušených cho-
vatelů, vybírali jste jistě srdcem a podle 
toho, které plemeno se Vám líbí. Bude 
Vás to sice stát něco peněz, ale zřejmě 
neprohloupíte. I tak byste se ovšem měli 
zajímat o to, jací byli rodiče štěněte, tj. 
jaké jsou jejich povahové vlastnosti 
a v jakém jsou zdravotním stavu. Tyto 
informace Vám mohou napovědět mnohé 
o tom, jaké budou povahové vlastnosti 
štěněte, jak náročná bude jeho výchova 
a jak často budete navštěvovat veterináře. 
Pokud budete chtít klidného psa, pak vol-
ba štěněte, jehož taťka byl „trhač slepic“, 
asi nebude tou správnou volbou. Nad 
správnou volbou plemene snad ani nemá 
cenu debatovat. Tato volba by vždy měla 
odpovídat nejen Vašim představám, ale 

hlavně Vašim možnostem. Asi jen málo-
koho napadne vzít si do jednopokojového 
bytu v paneláku ke dvěma malým dětem 
kavkazského pasteveckého psa.

Další možností je koupit si psa z mno-
žírny. Tímto stále častějším výrazem 
nazýváme chovy psů, kde jsou zcela cíle-
ně, s touhou po snadném výdělku, křížena 
buď čistokrevná plemena bez průkazu 
původu, tzv. „bez papírů“ (jsou výrazně 
lacinější, než čistokrevná zvířata s průka-
zem původu, a tudíž pro mnohé finančně 
dostupnější), nebo v horším případě jaká-
koliv plemena, bez rozmyslu, bez regula-
ce, bez potřebné veterinární péče 
a v neposlední řadě i bez ohledu na zdraví 
matek, které jsou často k množení doslo-
va zneužívány. Pokud si koupíte zvíře 
z množírny, nemáte jistého vůbec nic. 

Neznáte rodiče, zdravotní stav, ani pova-
hu zvířete, nevíte, jestli je pes (kočka) 
skutečně čistokrevný, a na nějakou rekla-
maci můžete rovnou zapomenout. Jisté je 
jen to, že touto cestou podpoříte neregu-
lované množení zvířat, které přesycuje 
trh a způsobuje, že mnoho pejsků i koček 
je neprodejných a často i nedarovatel-
ných a nakonec skončí někde na ulici.

Pak je tu třetí možnost: vzít si svého 
nového společníka z útulku. Nechceme 
říkat, že tato volba je lepší, než například 
koupě skutečně čistokrevného psa od 
chovatele. Nechceme Vám ani říkat, která 
volba je ta správná. Vybrat si musíte 
sami. Ale útulek rozhodně za úvahu stojí. 
Už třeba jen proto, že se zde ke všem pře-
dešlým aspektům výběru přidává ještě 
jeden, podle našeho názoru velmi důleži-
tý: převzetím psa, nebo kočky z útulku, 
uděláte nepochybně dobrý skutek 
a můžete tak často životem těžce zkouše-
ným zvířatům dopřát novou dávku štěstí.

■

Máme snad už jen jednu prosbu: 
Až bude někdo z Vás – čtenářů těchto 
listů – chtít dát nový domov pejskovi, 
nebo kočičce z brněnského útulku, 
prosíme  dejte šanci i těm starším. 
Dokážou být přítulnější a vděčnější, 
než malé štěně, kterému se musíte 
plně věnovat a vychovat ho. Mnozí 
ze starších pejsků i kočiček, kteří 
v útulku bydlí, už mají za sebou ruš-
né životy a dožít spokojeně u hod-
ných lidí by si rozhodně zasloužili.

V každém případě budeme rádi, 
když se pro adopci pejska, či kočky 
z brněnského Útulku pro opuštěná 
zvířata rozhodnete. Psí i kočičí svě-
řenci se zde těší na každého vážného 
zájemce a zaměstnanci útulku Vám 
rádi při výběru toho „správného“ 
pomohou.
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Společníka ze zvířecího útulku – ANO, či NE?…
Mnozí z nás se už určitě nad touto 

otázkou v životě zamýšleli a nakonec tře-
ba svého zvířecího společníka v některém 
útulku pro zvířata i našli. Někteří si však 
nejsou jisti, zda je rozhodnutí vzít si pej-
ska, nebo kočičku z útulku, tou správnou 
volbou. A další, kteří o tom přemýšlí, tře-
ba ani neví, že pokud se k takovému kro-
ku rozhodnou, svého nového společníka 
mohou najít i v brněnském městském 
Útulku pro opuštěná zvířata nedaleko 
Zoologické zahrady. Nicméně každý by si 
měl před tím, než si domů (ať již odkud-
koliv) přivede pejska, nebo kočičku, 
položit pár základních, velmi důležitých 
otázek: 

Mohu nabídnout zvířeti odpovídající 
životní prostor? Budu mít dostatek trpěli-
vosti a času na jeho výchovu a venčení? 
Budu mít na stravu pro zvíře a na potřeb-
nou veterinární péči dostatek peněz? 

Mám někoho, kdo se o mé zvíře postará, 
když nebudu delší dobu doma (budu mu
set například na delší dobu odjet, nebo 
budu muset jít do nemocnice)? Jsem při-
praven přijmout odpovědnost za zvíře na 
mnoho dalších let? 

Na uvedené otázky si musí umět od
povědět každý sám. Těžko Vám v tomto 
směru můžeme dávat rozhřešení. Pokud si 
však dokážete na všechny tyto otázky 
odpovědět kladně, máte k tomu, abyste si 
přivedli domů svého nového zvířecího 
společníka, ty nejlepší předpoklady.

Bohužel, ve většině případů lidé tak
hle vůbec neuvažují. Neuvědomují si, že 
zvíře není hračka, kterou – až jim začne 
doma překážet – mohou hodit do popelni-
ce, a o budoucnosti nepřemýšlí už vůbec. 
Je s podivem, jak často si lidé řeknou 
„Však ono se to nějak vyřeší.“… Ano, 
vždycky se to nějak vyřeší. Ale podle na

šich zkušeností jen málokdy ve prospěch 
zvířat. Především psi pak za svůj život 
často vystřídají nespočet „vlastníků“ 
a někteří nakonec skončí opuštění někde 
na ulici a poté třeba v brněnském útulku. 
V tom lepším případě. Ty horší snad 
nebudeme ani rozvádět. A přitom k tomu, 
aby se to nestávalo, stačí jen málo. Za 
mys  let se a rozhodnout se s rozvahou. 
Proto je tak důležité umět si na výše uve-
dené otázky odpovědět.

Pokud se rozhodnete, že pejska, nebo 
kočičku chcete, je na místě rozmyslet si, 
odkud si svého nového společníka přive-
dete. Rozhodnutí bude na Vás. Ale pokud 
uvažujete o útulku, proč ne? Poskytneme 
Vám informace, které Vám v rozhodová-
ní mohou pomoci.

■
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Jak to chodí v brněnském útulku
Mezi českými útulky si ten brněnský 

rozhodně nevede špatně a určitě stojí za to 
pouvažovat o možnosti vzít si pejska, 
nebo kočičku, právě odtud. V současné 
době tento útulek pečuje o 110  120 psů 
a 20  30 koček a od doby jeho otevření 
v něm našly přechodný azyl již tisíce bez-
prizorních, toulavých, opuštěných, či 
nalezených zvířat, která se podařilo buď 
vrátit vlastníkům, nebo umístit do vhodné 
opatrovnické péče. Opatrovníci zvířat 
z brněnského útulku si velmi cení toho, že 
je zde o zvířata z chovatelského i veteri-
nárního hlediska maximálně profesionál-
ně postaráno. Zvířata žijí v kotcích 
s vysokou úrovní hygieny a pečuje o ně 
kvalifikovaný personál, jsou krmeni kva-
litními vyzkoušenými krmivy, odborně 
léčeni (jeli to zapotřebí), jsou zbaveni 
parazitů, vždy řádně navakcinováni 
a vybaveni očkovacím průkazem. Pokud 
si vezme psa z útulku Brňan a řádně zvíře 
zaregistruje na místně příslušném úřadu 
městské části, je navíc na jeden rok osvo-
bozen od místního poplatku ze psů.

Brněnský Útulek pro opuštěná zvířata, 
oficiálně celým názvem Útulek pro opuš-
těná zvířata a odchytová a asanační služ-
ba, zřídilo statutární město Brno 
v Městské části BrnoKomín, na adrese 
Palcary 1186/50. Byl otevřen dne 1. listo-
padu 2002 a letos na podzim „oslaví“ již 
10 let svého fungování. Uspořádání útul-
ku s kapacitou 205 psů a 78 koček bylo 
svou koncepcí v České republice nové 
a přineslo řadu dosud nepoužitých pro-
vozních a technických prvků; v řadě pří-
padů byl již tento útulek zdrojem podnětů 
a nápadů pro další města, která se rovněž 
rozhodla podobná zařízení vybudovat. 
Příkladem moderních prvků je automatic-
ké podlahové vytápění v kotcích pro psy 
i pro kočky, které zvířatům zajišťuje uby-
tovací komfort i v mrazivých zimních 
měsících. Útulek je začleněn do organi-
zační struktury Městské policie Brno a do 
jeho činnosti spadá i odchytová a asanač-
ní služba fungující 24 hodin denně na 
celém území statutárního města Brna. Ta 
zajišťuje i převoz nalezených psů a koček 
do útulku. Každé přijaté zvíře je umístěno 
do karantény a jeho první kroky vedou do 
veterinární ambulance. Tam je prohlédnu-
to, případně ošetřeno, zbaveno parazitů, 
změřeno, zváženo a vyfotografováno. 
Zvířeti je založena zdravotní karta 
a záznam do elektronické databáze. Při 

nejbližší návštěvě veterinárního lékaře 
zvíře podstoupí odborné klinické vyšetře-
ní, podle potřeby jsou mu předepsána 
léčiva a je označeno registrovaným elek-
tronickým identifikačním mikročipem. 
V nutných případech nejsou výjimkou ani 
operace. Pokud je zvíře zdravé, může 
karanténu opustit po sedmi dnech. 
Nemocné setrvá v karanténě až do vyléče-
ní. Pokud se o zvíře nepřihlásí jeho vlast-
ník, je po karanténě převedeno do „nor-
málního“ pavilonu s výběhem a nabídnu-
to k adopci. O životní pohodu a zdraví 
zvířat v útulku se nepřetržitě starají 
3 veterinární lékaři a 24 stálých zaměst-
nanců útulku (odchytová a asanační služ-
ba, veterinární techničky, ošetřovatelé 
zvířat, informační služba a ostraha).

Jak už vyplývá z charakteru a poslání 
útulku, dostávají se do něho zvířata, která 
se zatoulala, nebo skončila opuštěná, či 
vyhozená, někde na ulici. Valnou část 
z nich se podaří jejich vlastníkům vrátit. 
Přesto v útulku zůstává mnoho dalších, 
jejichž vlastníci se nenajdou, nebo si pro 
ně prostě nepřijdou. Tato zvířata útulek 
nabízí do opatrovnictví (trvá půl roku od 
data nálezu zvířete) a pozdějšího vlastnic-
tví novým zájemcům. Všechna zvířata, 
která se v útulku nachází, a mnoho dal-
ších důležitých informací lze nalézt na 
denně aktualizovaných stránkách útulku 
na adrese www.mpb.cz/utulek-pro-zvi-
rata.

Co tato zvířata ve svém životě prožila, 
se málokdy podaří zjistit. V brněnském 
útulku jsou však zaměstnáni pracovníci 
s dlouholetými zkušenostmi, kteří zvyky 
a průběh socializace zvířat sledují a doká-
žou v mnoha případech odhadnout 
i původ jejich někdy nestandardního cho-
vání. Mohou pak zájemcům o adopci zví-
řat doporučit skutečně vhodného kandidá-
ta, případně navrhnout další výchovný 
a výcvikový postup. Žádný ze zájemců 
o psa, nebo kočku z brněnského útulku se 
nemusí bát, že by mu snad bylo „podstr-
čeno“ zvíře, s jehož soužitím a další 
výchovou by si neměl vědět rady. Cílem 
svěření zvířete do opatrovnictví není 
úmysl zbavit se ho. Naopak. Zaměst nan
cům útulku jde především o to, aby psi 
i kočky, o něž pečují, našli nový, co mož-
ná nejlepší domov. Individuální jsou totiž 
nejen povaha a potřeby každého zvířete, 
ale i představy, možnosti a schopnosti 
opatrovníků a především životní podmín-

ky, které mohou opatrovníci zvířatům 
nabídnout. S každým zájemcem o zvíře 
proto nejdříve vždy proběhne konzultace, 
při které se zaměstnanci útulku snaží, aby 
byly všechny uvedené faktory co nejlépe 
sladěny. Jsteli takovým zájemcem, 
můžete vše zjednodušit i tím, že si pře-
dem na webových stránkách útulku vybe-
rete jedno, dvě i více zvířat, která Vás 
nějakým způsobem osloví, a do útulku si 
před osobní návštěvou zavoláte. Ušetříte 
tím nejen svůj čas a čas zaměstnanců útul-
ku, ale hlavně obdržíte o zvířeti další 
důležité informace, které mohou další 
postup při výběru zvířete výrazně ovliv-
nit.

Pokud se vše podaří, uzavření smluv 
trvá jen pár minut a můžete si svého nové-
ho společníka rovnou odvést. Jednotná 
kupní cena 500 Kč za psa a 200 Kč za 
kočku, stanovená Radou města Brna, je 
jen symbolická. Jde pouze o zlomek ná
kladů, které město každoročně prostřed-
nictvím útulku na péči o zvířata vynaloží, 
a máli někdo o zvíře z útulku skutečně 
zájem, jeho rozhodnutí kupní cena určitě 
neovlivní. Pokud však existují o volbě 
zvířete, nebo o jeho převzetí do péče, ja
kékoliv pochyby, nemá smysl k uzavření 
smlouvy o opatrovnictví zvířete přistu
povat. Vrácení zvířete do útulku by mu 
ublížilo daleko víc, než když si na toho 
„správného pána“ ještě nějakou chvíli 
počká.

Ing. Pavel Terzijski, vedoucí útulku ■

Kde si pejska vybírat?
Koupíteli si čistokrevné, tzv. „papíro-

vé“ štěně od některého ze zkušených cho-
vatelů, vybírali jste jistě srdcem a podle 
toho, které plemeno se Vám líbí. Bude 
Vás to sice stát něco peněz, ale zřejmě 
neprohloupíte. I tak byste se ovšem měli 
zajímat o to, jací byli rodiče štěněte, tj. 
jaké jsou jejich povahové vlastnosti 
a v jakém jsou zdravotním stavu. Tyto 
informace Vám mohou napovědět mnohé 
o tom, jaké budou povahové vlastnosti 
štěněte, jak náročná bude jeho výchova 
a jak často budete navštěvovat veterináře. 
Pokud budete chtít klidného psa, pak vol-
ba štěněte, jehož taťka byl „trhač slepic“, 
asi nebude tou správnou volbou. Nad 
správnou volbou plemene snad ani nemá 
cenu debatovat. Tato volba by vždy měla 
odpovídat nejen Vašim představám, ale 

hlavně Vašim možnostem. Asi jen málo-
koho napadne vzít si do jednopokojového 
bytu v paneláku ke dvěma malým dětem 
kavkazského pasteveckého psa.

Další možností je koupit si psa z mno-
žírny. Tímto stále častějším výrazem 
nazýváme chovy psů, kde jsou zcela cíle-
ně, s touhou po snadném výdělku, křížena 
buď čistokrevná plemena bez průkazu 
původu, tzv. „bez papírů“ (jsou výrazně 
lacinější, než čistokrevná zvířata s průka-
zem původu, a tudíž pro mnohé finančně 
dostupnější), nebo v horším případě jaká-
koliv plemena, bez rozmyslu, bez regula-
ce, bez potřebné veterinární péče 
a v neposlední řadě i bez ohledu na zdraví 
matek, které jsou často k množení doslo-
va zneužívány. Pokud si koupíte zvíře 
z množírny, nemáte jistého vůbec nic. 

Neznáte rodiče, zdravotní stav, ani pova-
hu zvířete, nevíte, jestli je pes (kočka) 
skutečně čistokrevný, a na nějakou rekla-
maci můžete rovnou zapomenout. Jisté je 
jen to, že touto cestou podpoříte neregu-
lované množení zvířat, které přesycuje 
trh a způsobuje, že mnoho pejsků i koček 
je neprodejných a často i nedarovatel-
ných a nakonec skončí někde na ulici.

Pak je tu třetí možnost: vzít si svého 
nového společníka z útulku. Nechceme 
říkat, že tato volba je lepší, než například 
koupě skutečně čistokrevného psa od 
chovatele. Nechceme Vám ani říkat, která 
volba je ta správná. Vybrat si musíte 
sami. Ale útulek rozhodně za úvahu stojí. 
Už třeba jen proto, že se zde ke všem pře-
dešlým aspektům výběru přidává ještě 
jeden, podle našeho názoru velmi důleži-
tý: převzetím psa, nebo kočky z útulku, 
uděláte nepochybně dobrý skutek 
a můžete tak často životem těžce zkouše-
ným zvířatům dopřát novou dávku štěstí.

■

Máme snad už jen jednu prosbu: 
Až bude někdo z Vás – čtenářů těchto 
listů – chtít dát nový domov pejskovi, 
nebo kočičce z brněnského útulku, 
prosíme  dejte šanci i těm starším. 
Dokážou být přítulnější a vděčnější, 
než malé štěně, kterému se musíte 
plně věnovat a vychovat ho. Mnozí 
ze starších pejsků i kočiček, kteří 
v útulku bydlí, už mají za sebou ruš-
né životy a dožít spokojeně u hod-
ných lidí by si rozhodně zasloužili.

V každém případě budeme rádi, 
když se pro adopci pejska, či kočky 
z brněnského Útulku pro opuštěná 
zvířata rozhodnete. Psí i kočičí svě-
řenci se zde těší na každého vážného 
zájemce a zaměstnanci útulku Vám 
rádi při výběru toho „správného“ 
pomohou.
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Letní branně vzdělávací seminář – srpen / 2012 
Rok se s rokem sešel, a je tu opět náš 

malý „evakuační pochoďáček“. Já i moje 
kolegyně a kolegové jsme rádi, že nám 
zůstáváte věrni, a moc bychom si přáli, 
aby tomu tak bylo i letos. Připravili jsme 
pro vás ojedinělý zážitek, spoustu zajíma-
vých informací a samozřejmě i příležitost 
k setkání a popovídání.

Téma semináře:   
Ochrana obyvatel  
jako důležitá disciplína 
Integrovaného  
záchranného systému.

Navštívíte dva největší kryty CO 
v centru města, kde vám specialisté 
Hasičského záchranného sboru JmK 
a Univerzity obrany Armády ČR řeknou, 
jaké úkoly obě složky plní při mimořád-
ných událostech a jaké možnosti máte 
v případě ohrožení při živelných pohro-
mách, mimořádných událostech a branné 
pohotovosti státu. 

Správci krytů, vás těmito prostorami 
provedou, vysvětlí smysl a funkci jednot-
livých zařízení a místností, a prozradí 
i něco o jejich historii. 

Setkáte se s panem mincmistrem, kte-
rý vám v nově opraveném „Minc mist rov
ském sklepě“ pod Novou radnicí poutavě 

povykládá o dávné historii tohoto pod-
zemního prostoru.  

Nakonec navštívíte i zahrady Ka pu
cín ského kláštera, kde se všichni sejdeme 
na začátku a konci našeho putování 
u slavnostních nástupů účastníků „EVA
KUACE“. 

I přesto, že program vypadá pohodo-
vě, nebude to pro vás jednoduché. Vše 

absolvujete jako součást EVAKUAČNÍ 
SKUPINY pod jednotným velením stráž-
níka Městské policie Brno. Ten vás pove-
de od úkrytu k úkrytu a na svoji „záchra-
nu“ budete mít pevně stanovené časové 
limity. Na počet kilometrů to není až tak 
náročné, ale budete na trase a na nohou 
od 9,00 do 13,30 h, proto prosím dobře 
zvažte, zda do toho s námi půjdete. 
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Stále častěji se 
zamýšlím nad tím, že 
čím více se o životě 
dozvídám, a čím více 
zkušeností získávám, 
tím více jsem opatr-
nější ve svých roz-
hodnutích a soudech. 
Realita života se 
potkává s mými před-
stavami a já si s tím 
najednou nějak nevím 
rady. Jsou to dvě ses-
try nebo dvě sokyně? 

Pravda a lež. Jsou to dva spojenci nebo ne s-
miřitelní soupeři? Spravedlnost a nesprave-
dlnost. Dva mudrci nebo dva slepci? 
Takových dvojic jsem v životě potkal desít-
ky a možná stovky. Pokud mne míjely 
dostatečně daleko, ani jsem o nich nevěděl, 
teprve až když mi zkřížily cestu, byla to 
nezřídka bolestivá, překvapující a současně 
i obohacující setkání. 

Okrsek, ve kterém jsem sloužil, nebyl 
ničím výjimečný. Z části panelákové sídliš-
tě, z části rodinné domečky a k tomu malá 
zahrádkářská kolonie. Na rozhraní panelá-
kového a vilkového světa vzniklo moderní 
obchodní centrum, které se stalo každoden-
ním cílem pro nákupy, zábavu i posezení 
u dobrého jídla a pití. Přibylo také krádeží, 
drobných výtržností a nočního hulákání. 
Zkrátka  nic výjimečného. Ke všemu tomu 
lidskému hemžení patřil neodmyslitelně 
i „Otesánek“. Drobný, hubený, špinavý 
a nemluvný chlapík, kterého bylo dřív cítit 
než vidět. Dnes už ani nespočítám, kolikrát 
jsem jej vyváděl z restaurací a kaváren. Jeho 
specialitou byly nedojedené talíře. Často byl 
rychlejší než číšník a jídlo, které hosté nedo-
jedli, bleskově vysypal do objemné igelitky. 
Někdy se mu podařilo vzít i takové jídlo, od 
kterého si host jenom na chvíli odskočil na 
toaletu. Tehdy to pro mě byly jasné případy. 
Veřejné pohoršení nebo drobná krádež. 
Zákon je zákon a každému stejným metrem. 
A tak to šlo den co den několik měsíců. 

„Otesánek“ vytrvale chodil pro „své“ nedo-
jedené porce jídla, hosté si stěžovali, maji-
telé restaurací psali rozlícené dopisy panu 
starostovi a já psal úřední záznamy, ukládal 
nikdy nezaplacené pokuty a důrazně 
domlouval. Jedno pozdní podzimní odpole-
dne se však mělo všechno změnit. Zahlédl 
jsem „Otesánka“, když se svojí igelitkou 
vcházel do kolonie zahrádek. Nevěděl jsem 
přesně proč, ale vydal jsem se za ním. Na 
chvíli se mi ztratil z očí, ale pak jsem jej 
zastihnul v zarostlé, neudržované zahradě 
s malou polorozpadlou chatkou. Kolem něj 
poskakovalo 8 psů různých velikostí 
a barev. Nedočkavě se mačkali na „Ote
sánkovu“ igelitku, a on k nim promlouval 
tichým a klidným hlasem. Tehdy jsem jej 
poprvé slyšel mluvit. Celé ty měsíce mlčel 
a s nikým neprohodil jediné slovo. Až teď  
ke svým psům. Když si mně konečně všim-
nul, pohladil zlehka jednoho z nich a mlčky 
zašel do chatky. Dveře zůstaly otevřené a já 
vešel za ním. Rozhlížel jsem se po místnos-
ti a přitom se mi skládal „Ote sán kův“ život-
ní příběh. Fotografie mladé ženy a dvou dětí 
v rámečku s černou stužkou, zažloutlý roz-
sudek jménem republiky připnutý rýsováč-
kem na stěně a neotevřená láhev rumu visící 
za hrdlo na prádelní šňůře. Ani jeden z nás 
nepromluvil. Nebylo třeba. Slova podtržená 
v rozsudku mluvila sama: „…a z nedbalosti 
zavinil smrt…“.

Od toho dne mněl „Otesánek“ igelitku se 
zbytky jídel připravenu v restauraci u vrch-
ního. Přestaly stížnosti hostů, přestaly výtky 
pana starosty a já přestal psát úřední zázna-
my a ukládat pokuty. Nesourodé dvojice 
„právo“ a „odpuštění“, a „moje pravda“ 
ruku v ruce s „jeho pravdou“ mi tehdy zkří-
žily cestu, a já se musel rozhodnout. Snad to 
bylo správně. „Otesánek“ to měl horší. Žil 
jen se svojí „vinou“ protože sám sobě 
odpustit nedokázal a nikoho jiného neměl. 
Možná proto se těch 8 psů stalo důležitou 
součástí jeho života. Nesoudili, neodpouště-
li, ale byli jediní, kterým se dokázal svěřit.
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Co dnes v listech  
najdete… ?
❱ Společníka  

ze zvířecího útulku  
– ANO, či NE?…

❱ Kde si pejska vybírat?
❱ Jak to chodí  

v brněnském útulku
❱ Letní branně vzdělávací 

seminář – srpen / 2012

Motto k zamyšlení
„Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.“

 Ernest Hemingway ■

Soudit a odpouštět…

Vydává: 
Statutární město Brno  Městská policie 
Brno • Odbor prevence • Zelný trh 13,  
602 00 Brno • Telefon: 548 210 035
Email: prevence@mpb.cz • www.mpb.cz
Absolventské listy jsou neprodejné!
Vychází v nákladu 1 000 kusů  
a jsou určeny zejména absolventům  
projektu Senior akademie.

Luboslav Fiala

Kdo soudí, může se mýlit, 
kdo odpouští, 
nemůže se splést.

— život

Na slovíčko
přátelé…

PŘIPOMENUTÍ:
Slavnostní zahájení
POKROČILÉHO  

studijního programu  
SENIOR AKADEMIE  

se koná dne  
24. 9. 2012 v 13:oo hod.
v sídle Kanceláře veřejného

ochránce práv na ulici
Údolní č. 39 

Všichni absolventi
základního programu  
r. 2011/2012, kteří  

jste se k pokračování 
studia přihlásili,  

jste srdečně zváni.

P O Z O R !  R E G I S T R U J T E  S E !   P O Z O R !  R E G I S T R U J E T E  S E !  P O Z O R !✔

Datum konání: 24. 8. 2012
Čas zahájení: 8,00 – 8,30 h – prezence účastníků
   8,30 – 8,45 h – slavnostní nástup     
      9,00 h – S T A R T 
      evakuačních skupin na trasy     
Místo srazu:  Kapucínské nám. 5, Brno 
   – KLÁŠTER KAPUCÍNŮ

Pokud vás naše nabídka zaujala a pokud si myslíte, že trasu 
zvládnete, tak se určitě ZAREGISTRUJTE v našem 
Poradenském centru na ulici Křenová č. 4, které je pro veřej-
nost otevřeno od pondělí do čtvrtka vždy od 7:30 hod. do 17:00 
hod. a v pátek do 14,30 hod. a kam také můžete zatelefonovat 
na číslo 544 252 617. Můžete také napsat na elektronickou 
adresu poradenskecentrum@mpb.cz 
a to NEJPOZDĚJI DO: 17. 8. 2012
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