
 STRANA 20 Inzerce JN – ZÁŘÍ 2021

Rádi byste si pořídili pejska? Váš potomek 
neustále „můruje“ a slibuje, že se o něj posta-
rá? V útulcích je spousta pejsků, kteří čekají 
na nový domov, novou naději. 

Veronika Smolíková z Psince Pístov je vždy ráda, 
když pejsci najdou nový domov. Ne vždy je to ale tak 
snadné, jak se zdá. „S lidmi je to složité. Stává se, že i 
po prověření a zodpovězení všech otázek se pejsek tu a 
tam vrátí,“ vysvětluje Smolíková a dodává, že je vž-
dy důležité, aby s pejskem souhlasili všichni v rodi-
ně. V případě, že se totiž jeden nechá „ukecat“ nebo 
kvůli tomu, aby měl už pokoj, kývne, většinou nasta-
ne problém. 

S čím byste měli počítat, pokud si vezmete pejs-
ka z útulku?

Je nutné se připravit na to, že všechno neumí. 
Někdy neumí vůbec nic a pokud jde o týraného psa 
nebo pejska z množírny, dlouho trvá, než si zvykne 
a naučí se vše od čistoty, přes hraní, mazlení a pove-
ly. Někteří mladí lidé moc chtějí psa, když ale zjistí, 
kolik péče, času, trpělivosti a někdy i peněz taková 
péče stojí, rychle psa odsouvají stranou.

Pes je společník na dlouhé roky, ne chvilková 
záležitost.

Co byste měli vědět?
Všichni pejsci jsou:
• čipovaní
• komplet očkovaní (pokud nejsou po antibioti-

kách nebo nějakém zákroku)
• kastrovaní (pokud to není malé štěně)

Útulky v Jihlavě
� V Jihlavě se nachází dva útulky, a oba v lokalitě Pís-
tov. Pejsky na této stránce najdete v zařízení Psinec 
Pístov, které se nachází v areálu bývalého vojenského 
prostoru Pístov. Pejsci jsou majetkem organizace Psí 
štěstí a v Psinci se o ně dočasně starají a vypomáhají 
jim prostorem, který nemají.

� Další útočiště nejen pro pejsky je pak Městský útu-
lek pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava, který se 
nachází na adrese Telečská 649 a spadá pod Statutární 
město Jihlava. 

Pes je společník na dlouhé roky

Jane 
Šestiletá bull babička.

Ann 
Roční holčička, moc hodná, mazlivá.

Cecilka
Tříletá holčička, mazlivá, hodná.

Art 
Tříletý rottweiler s PP, pro zkušeného majitele.

Aurus
Tříletý hodný bull (pitbull, stafford mix).

Vigo 
Šestiletý mix německý ovčák.

Linda 
Tříletá fenka, mix.

Podmínky adopce: 
• vhodné podmínky pro daného psa
• pro některé psy alespoň minimum zkušeností 

s plemenem
• u některých psů cvičák
• prověřuje se domov, kde bude pejsek žít 
• je nutno uhradit alespoň část veterinárních nákla-

dů, tzv. adopční příspěvek, abychom mohli dál fun-
govat a pejsky veterinárně a materiálně zajišťovat 

• v případě adopce štěněte je nutný souhlas s kast-
rací v dospělosti, kvůli prevenci množení 

Kudy do Psince?
Jednou z možností je vyjet z Jihlavy směrem na Pís-

tov, projet vesnicí a pokračovat do kopce. Jakmile 
bude možnost odbočit doleva (na panelovou cestu 
- bývalý vojenský prostor), vydejte se po ní a pokra-
čujte až na odbočku doleva. Pokračujte dál. Cesta se 
bude mírně stáčet doleva a z kopce. Náš prostor je 
nalevo od cesty.

Kontakt: 
Tel.: 605 947 190

https://psinec-pistov.webnode.cz/
-PI-


