TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
Nemocnice Blansko podpořila Pomoc pro blanenský psí útulek

Nemocnice Blansko byla požádána o Pomoc pro ÚTULEK PRO PSY BLANSKO a vedení nemocnice
se rozhodlo tuto pomoc podpořit. Od letošního roku probíhá v nemocnici canisterapie. Ambra i Garia,
canisterapeutičtí psi, našim pacientům hodně pomáhají, a tak nemohla zůstat na oplátku prosba o pomoc
nemocnice pejskům v útulku nevyslyšena.
Již třetím rokem organizují dvě nadšené dámy ve spolupráci s Útulkem pro psy Blansko malou pomoc
pro pejsky, kteří neměli tolik štěstí, a blanenský útulek se stal jejich domovem. Prostřednictvím sociální
sítě oslovují své kamarády a každoročně tak do útulku dovezou pár kilogramů krmiva a nějakou tu
hračku. Rádi jsme nabídli pomoc tento úžasný projekt více propagovat a současně zřídit v naší
nemocnici sběrné místo pro "dárky" (informační centrum a vrátnice). Obrátili jsme se s informací o
možné pomoci na naše zaměstnance i veřejnost, a to jak plakáty v areálu nemocnice, tak na sociální sítí
– facebookové stránce Nemocnice Blansko.
Řada z vás má doma svoje čtyřnohé kamarády, ale ne všichni měli takové štěstí na skvělého páníčka,
kterým jste zrovna Vy. Doba povánoční je bohužel časem, kdy "obyvatel" v blanenském útulku přibude.
A právě o tom tato "pomoc útulku" byla. Byli jsme si vědomi, že před Vánoci je dobročinných akcí celá
řada a ne každý má k psům takový vztah, aby si zrovna tento projekt vybral jako ten srdci blízký.
Nečekali jsme obří rozměry, ale věřili jsme, že těch, co by pomoct chtěli a mohli, pár bude, a že místo
pár kilogramů krmiva bude v útulku předáno i pár desítek kilogramů.
Rozhodně jsme ale nečekali takovou vlnu solidarity a pomoci, která proběhla! Za 16 dní od
zapojení Nemocnice Blansko do pomoci útulku jste k nám do nemocnice osobně donesli 487 kg
žrádla a všeho ostatního, co pejsci potřebují a potřebovat budou. Přinesli jste konzervy, pytlíky i
obrovské pytle granulí, pamlsky, dentální dobroty, vodítka, obojky, košíky, staré deky, piškoty,
plyšáky, hračky a nebo věci, z kterých váš mazlík prostě vyrostl.
Toto množství - 487 kg krmiva – zajistí útulku bezstarostných přibližně 5 měsíců při plném stavu
útulku, a to je vážně něco!
Za touto pomocí stojí spousta lidí. Někteří předali svoje dárky anonymně, některé známe. Někdo přinesl
jednu konzervu, někdo starou misku, někdo dva dvacetikilogramové pytle. Vážíme si jakékoli pomoci,
každého přispění, úplně stejně! Řada z vás nám psala své příběhy spojené s útulkem – někdo odvezl na
kolečkách staré železo a za utržené penízky nakoupil žrádlo, někdo právě shání mamince pejska coby
společníka a právě díky tomuto projektu zjistil, že vybrat v útulku je správná cesta. Těch příběhů byla,
stejně jako hmotných dárků pro pejsky, celá řada a jsme velmi rádi, že jste se o ně s námi podělili.
Všechny věci budou předány útulku v Blansku v sobotu 20.12.2014 od 15 hodin. Tohoto předání se
můžete samozřejmě zúčastnit.

Bilance darů pro psí útulek nashromážděných v Nemocnici Blansko:
19 pytlů granulí á 10 kg
1 pytel granulí á 15 kg
1 pytel granulí á 20 kg
1 pytel granulí á 14 kg
2 pytle granulí á 12 kg
2 pytle granulí á 8 kg
10 pytlů granulí á 3 kg
6 pytlů granulí á 2 kg
4 pytle granulí á 1 kg
11 pytlíků granulí á 500g
86 konzerv á 1250 g
33 konzerv á 415 g
6 paštik á 300 g
34 kapsiček á 100 g
19 balíčků piškotů á 100 g
5 kg sušených pařátků apod.
_______________________
= 487 KG ŽRÁDLA
+ cca 200 balíčků pamlsků, dentálních dobrot, kostiček, krekrů a jiných dobrot
+ deky, misky, obojky, náhubky, košíky, vodítka, hračky, oblečky, aj.
Děkujeme.

V Blansku dne 18.12.2014
Bc. Kateřina Ostrá
tisková mluvčí
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