Nejlepším dárkem pro psa z útulku je nový domov
MILEVSKO - Útulek v Milevsku tvoří několik kotců na cvičáku v Bažantnici. Několik stlučených čekáren v otevřeném prostranství. Přesto
poskytují dočasné zázemí, o kterém si mohou tuláci venku nechat jen zdát. Psi se tady schovají před deštěm. Před mrazem už ne. Vzpomněla jsem
si na útulky, které znám ze severu. Zastřešené haly nebo prostory v domech, kam alespoň mráz nemohl. A o psy se staral stálý personál. Taky jsem
vzpomněla na svého prvního jezevčíka z teplického útulku. Tenkrát jsem si říkala, že ho z těch podmínek musím vysvobodit. Po návštěvě
milevského útulku si říkám, že jsem řadu věcí hodnotila špatně. A taky, že psi v Milevsku mají svým způsobem obrovské štěstí, starají se o ně tři
nadšenci. Protože kdyby se nestarali, byl by milevský útulek jen čekárnou na nic. Což je mnohem horší, než když pes může čekat alespoň na něco.
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vodu, pohlazení. Kromě zakladatele
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občasného sponzora. Na rozdíl od
psům dárky. Ovšem nejlepším dárkem
těch temperovaných hal na severu...
pro psa je darovat mu nový domov. Teď
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určité vazby a pak chtěli utíkat. Stači- psi tím pádem strašně strádají. Pak se nejdříve našli nový domov.
Založil to František Vachout. Ně- lo, když šel někdo kolem útulku. Oni to k nám dostane, bojí se to, počůrává
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dáme se tady. Dohodneme se vždyc- Jenom za říjen nám sem přibylo šest stát na nohou. Pejska si vzali nějaký
ky, kdo sem půjde, kdo psy vyvenčí psů. Dokonce nám lidi třeba volají, mladý lidi až do Prahy. Pak psali ea kdo je nakrmí.
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kam dát, takže ho pustí. Třeba nám ven. No a ti nedávno napsali, že už se
Jak jste se k té práci dostala vy? volal pán, jestli by sem nemohl dát pejsek naučil chodit v metru, přestal se
Chodila jsem na cvičák, protože svého psa, že je zima, že by si ho na bát lidí, začal si hrát. Museli se mu hodútulek je vlastně součástí cvičáku, se jaře vzal zase zpátky. Což jsem nepo- ně věnovat. Pokud to tak je a ti lidé Ťapka - Ťapku vyhodili lidé z jedoucího
svým psem. A když mi pes umřel, chopila. Nechápu, jak takový člověk vědí, co pes potřebuje, mají i bojácní auta. Je to tříletá fenka křížence. Je veltak tady v útulku byla fena, za kterou může mít vztah ke zvířatům.
psi šanci začít znovu normálně žít. Je mi živá, mazlivá, ráda si hraje. Je to
jsem pak chodila. A postupně jsem
Odkud se jinak psi do útulku k tomu potřeba hodně lásky a trpěli- takové živé chlupaté klubko, které uvítá
i společnost malých dětí. Vhodná bude
začala pomáhat panu Vachoutovi, kte- dostávají?
vosti. Ale takových lidí není mnoho.
rý mě učil, jak mám se psy cvičit.
Máte i případy, že se přišel maji- do bytu i do domu.
Většinou je nalézají v lese. Někdy
Chodím sem už patnáct let. Jenomže dokonce uvázané u stromu. To pes tel, který psa hledal a našel ho u vás?
pak pan Vachout omarodil. Už má i nemá vlastně žádnou šanci. Pokud ho
Psy nám sem vozí policie. A skusvůj věk, takže to zůstalo na nás. On nikdo nenajde. Jen čekat na smrt. Ten tečně se stává, že se majitel později
sem taky občas přijde, jen v sobotu, pes si sám nepomůže, pokud je uvá- sám ohlásí. Taky se nám stalo, že to
když ho sem někdo doveze. Jinak by zaný na řetěz, jako byl třeba Lesan. byl tetovaný pes, tak jsme to vzali
do útulku už asi sám nedošel. Víte, Stalo se taky, že nám psa přehodili do přes databázi kynologického klubu
člověk tuhle práci dělá, protože má útulku přes plot. Nebo ho uvázali v Praze a majitele našli. Nebo jsme
psy rád. Bez toho to nejde. Jsou tady k plotu, napsali tam třeba cedulku: tady měli psy, asi tři měsíce. Ti utekli
i psi, kteří tu jsou už na dožití. Buď Jsem Ben, jsou mi tři roky. Nebo jsme spolu - jezevčík s ohařem. A utekli
jsou staří nebo nemocní a nikdo je sem dostali v hrozném stavu štěňata. až z Týna nad Vltavou. Opravdu dálnechce. Takže se o ně taky staráme. To bylo od člověka, který to nemá ku. To je nějakých 40 kilometrů. No
Vlastně se tahle práce dá dělat jenom v hlavě v pořádku a je nemocný. Ale a ti jejich majitelé jezdili jak šílení,
z lásky ke psům. Všichni jinak máme měl u sebe patnáct psů. Teď se mu to hledali je všude možně a nakonec je
vedle toho své zaměstnání.
tam křížilo mezi sebou. Neměli co žrát, dohledali až tady u nás.
Nechodí vám sem občas někdo byli v hrozném stavu. Nejhorší ale je,
Stává se, že si lidé psa z útulku
psy třeba vyvenčit, vzít je na pro- že takovému člověku psy odeberou, vezmou a přivedou ho zpátky?
cházku?
Ano. Bohužel. To je nejhorší, že
město zaplatí náklady na jejich stravu,
To bylo ještě když tady pracoval očkování, ale tomu člověku už nemů- si to ti lidé pořádně nerozmyslí. A Ben - Tříletý hrubosrstý jezevčík. Byl
František Vachout. Chodily sem ně- žou zakázat, aby měl psy dál. Takže my jim pokaždé říkáme, aby si to nalezen, když se potuloval kolem Kojaké studentky a učily se, jak s těmi mu psy vezmou, on si pořídí jiné dva dobře rozmysleli a přebrali si, co vářova. Velmi milý, klidný pes. Rád si
psy pracovat. Jenomže problém byl a za chvíli je z toho zase kdoví kolik všechno to obnáší. Krmení, veteri- hraje a miluje aportky. Vhodný do bytu
v tom, že si ti psi si k nim vytvořili psů. Ten člověk sám nemá na jídlo a ti nář, starat se o něj, venčit ho. Oni: i do domu.
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