
Omalovánky pejsků z Borovna Vybarvěte si pejsky z psího 
útulku v Borovně!



Na kraji malé vesničky Borovno, tam,  
kde se zdvíhají brdské kopce a lesy, stojí  
malý domeček. Není to běžný domeček,  
ve kterém bydlí lidé, ale bývalé hospodářství, 
ve kterém bydlí pejsci. 



Pejsci opuštění, zatoulaní nebo ztracení, 
kterým je smutno a hledají nový domov. 
Pojďte se s námi děti podívat, kterým pejskům 
se podařilo najít nový domov.



Farys
Farýsek je krásný a silný pes 
plemene stafordšírský teriér, 
který přijel do útulku po smrti 
své milované paničky. 



Našel novou a mladou rodinu,  
která si s ním ráda hraje a to je 
dobře, protože je to pes sportovec. 
Rád aportuje, přetahuje se a úplně 
nejvíc miluje gumové hračky.



Akim
Akim je obrovský 
a chlupatý pes plemene 
kavkazský ovčák. 
Jeho rodina se musela 
odstěhovat do bytu,  
kde tak velký pes  
nemohl bydlet. 



Brzy se na něj usmálo 
štěstí a našel nový 
domov. Dům s velkou 
zahradou, kde může  
volně běhat a hlídat  
svého nového pána.



Brownie
Brownie byla 
vysvobozena z tmavého 
sklepa v opuštěném, 
polorozpadlém domě. Tam 
na hromadě uhlí bydlela 
ještě se svojí maminkou.



Teď bydlí v krásném domě 
se zahradou, kde si může 
celý den hrát s novou 
rodinou a malými dětmi, 
které má tak ráda.



Béďa
Hladový bernardýn Béďa se 
dlouho toulal po světě, až našel 
kurník plný slepic, kde se zabydlel  
a kurník nechtěl opustit. To mu 
zachránilo život. 



Teď už se Béďa slepicemi nekrmí, 
protože bydlí s dalšími pejsky 
v novém domově nedaleko útulku.  
Je hodný a poslušný, jen pořád rád 
prohání slepice.



Alinka
Psí babička Alinka byla 
nechtěným dědictvím. 
Malinká fenka pražského 
krysaříka těžce nesla pobyt 
v útulku.  



Brzy se jí ujala rodina, která 
má doma také malé pejsky. 
Alinka tak má přátelský 
domov a nové psí kamarády, 
kde může prožít spokojené 
stáří.



Mrskáček
Mrskáček žil společně 
s další velkou smečkou psů 
v opuštěném a rozpadlém 
mlýně. Aby přežil, musel se 
starat sám o sebe, toulal 
se, vybíral popelnice a lovil 
drobnou zvěř.



Mrskáček žil společně 
s další velkou smečkou psů 
v opuštěném a rozpadlém 
mlýně. Aby přežil, musel se 
starat sám o sebe, toulal 
se, vybíral popelnice a lovil 
drobnou zvěř.

S Mrskáčkem bylo zpočátku 
v útulku hodně práce. Nic 
neuměl, ani chodit na vodítku, 
všeho se bál a ve strachu sebou 
mrskal, proto dostal jméno 
Mrskáček. Naštěstí se ho ujala 
hodná a trpělivá paní.



Samík
Opuštěný Samík se toulal 
po ulicích, až byl odchycen 
a odvezen do útulku. 
Špatně snášel bydlení 
v kotci, protože rád běhá 
a hraje si. 



Samíka se ujala mladá 
rodina, která má velký 
dům a zahradu, kde může 
Samík od rána do večera 
běhat a dovádět si  
s jejich dětmi.



Bubla
Malého a hodného křížence 
jezevčíka Bublu opustili 
páníčci, proto zmateně 
a zoufale běhal po silnici. 
Dalo velkou práci ho chytit. 



Netrvalo dlouho a Bublovo 
smutné srdíčko opět získalo 
důvěru v lidi. Byl to jeden 
z nejoblíbenějších pejsků 
v útulku. Brzy našel novou 
rodinu, které dělá jen radost.



Omalovánky vydalo v roce 2016 občanské sdružení Storgé, z. s,  
které vzniklo s cílem řešit problematiku toulavých, opuštěných  
nebo týraných psů v regionu Plzeň-jih.
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