
ola to pre mÀa naozaj
obrovská radosÈ, akési
zadosÈuãinenie,

príjemn˘ pocit, Ïe v‰etku
námahu, energiu, lásku
a pozornosÈ, ktorú som
vloÏila do psa, ktor˘ k nám
domov pri‰iel ako trojroãn˘
vlastne náhodou (neãekán,
nezván), sa mi aspoÀ trochu
vráti, môj pes Sardy nebude
len tak˘ obyãajn˘ „gauãák”!
Vrhla som sa do nad‰eného
obvolávania ústavov,
domovov, kde som v‰ak vÏdy
dostala rovnakú odpoveì:
„Veºmi ìakujeme a ceníme 
si va‰u snahu, ale na‰e
zariadenie, Ïiaº, nie je na 
túto ãinnosÈ uspôsobené.“

AÏ jedného dÀa zavolal
kamarát. Robia v jednom
zariadení predná‰ku
o rôznom v˘cviku psov, ãi
nechcem prísÈ. Kedysi som
spolu s ním a aj jeho
manÏelkou cviãila vodiacich
psov pre nevidiacich 
a na predná‰ky sme
(vychovávatelia a v˘cvikári –
samozrejme aj so psami) ako
dobrovoºníci chodievali
takmer kaÏd˘ t˘ÏdeÀ do
v‰etk˘ch typov ‰kôl. Táto
ãinnosÈ ma nesmierne bavila,
te‰ila som sa na kaÏdú
takúto akciu a myslím, Ïe
deti tieÏ, keìÏe im vÏdy
odpadla nejaká tá hodina
matematiky, ãi obºúbenej

chémie, fyziky... S radosÈou
som súhlasila.
Priznám sa, bol to zvlá‰tny
pocit vstúpiÈ do budovy, kde
sú chodby tiché, kaÏdé dvere
zamknuté, okná zavreté
a podlaha sa len tak bly‰tí od
ãistoty a dezinfekcie. V ‰kole
nás vÏdy vítalo mnoÏstvo
detí, boli ich plné chodby
a triedy, tu nás vedie
chodbou vyzdobenou
detsk˘mi kresbiãkami len
sám ujo vychovávateº. 
No zrazu odomyká aj
posledné dvere, a náhle sa
oz˘va krik, dvere sa rázne
otvárajú a z nich vybiehajú
deti a je to zase ako v ‰kole,
niektoré sa vrhajú ku psom,

iné sa r˘chlo utekajú schovaÈ,
lebo vraj: „tí ‰tyria psi sú
obrovskí a urãite ich
uhryznú“, v‰etci nás oslovujú
teta, ujo... a my sa
predierame hlúãikom, ãi
vlastne hlukom detí do
stredu telocviãne a zaãíname
predná‰ku o psoch
vodiacich, asistenãn˘ch,
signálnych,
canisterapeutick˘ch.
Deti sa e‰te dos˘ta pohrajú
so psami a my sa pomaly
lúãime a odchádzame
domov.
A ja znovu naberám odvahu
a postrãená kamarátom sa
p˘tam, ãi by nebolo moÏné
chodievaÈ sem so psom. Má
urobenú skú‰ku, dodrÏiava
hygienické návyky – b˘va
s nami v paneláku, túto
ãinnosÈ chcem robiÈ ako
dobrovoºnú, bez nároku na
honorár, pes bude oãesan˘
a ãist˘, má pravidelné
oãkovania a odãervenia, aj
pipetku proti vonkaj‰ím
parazitom… Bojujem, ako sa

dá, no uÏ vopred vnútorne
zmierená, Ïe to zase nevyjde
tak, ako to nevy‰lo uÏ
nespoãetne veºakrát
doposiaº, a nechce sa mi
veriÈ, Ïe ujo Miro hovorí:
„Preão nie, sp˘tam sa
riaditeºky a zavolám.“
No a odvtedy tam chodíme
uÏ rok a pol, kaÏdú nedeºu
poobede, ak práve nemáme
psiu v˘stavu ãi skú‰ku. 
O rok neskôr sa k nám
pripojila aj fenoãka
chesapeake bay retrievera –
Bethanny Balajne, ktorú si
kúpil ako 9mesaãnú môj
kamarát RasÈo práve
v âechách.
Na ìal‰ie skú‰ky sme uÏ teda
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i‰li spolu, kaÏd˘ so svojím
psom. Ja na kaÏdoroãné
pretestovanie a RasÈo 
na prv˘ test.
Obidvaja sme rovnako 
t⁄pli, ãi skú‰ku psi spravia,
preãkali sme ãakanie na
v˘sledok skú‰obnej 
komisie a obidvaja 
sme skú‰ky urobili!! 
Bol to pre nás obidvoch zase
jeden z nezabudnuteºn˘ch
dní, lebo viem, ako veºmi
veºa práce odviedol aj on 
so svojím psom, ako sa jej
trpezlivo venoval, ako aj on
chce, aby jeho pes nieão
dokázal, aby neÏiarila len na
v˘stavách, ale aj pri skú‰kach
(ãi uÏ poºovn˘ch, ale aj
canisterapeutick˘ch).
A napokon sledovaÈ samotnú
Betynku, ako sa zo ‰teniatka
mení na krásnu, vyrovnanú
a ‰ikovnú psiu dámu,
myslím, Ïe psíãkarom
netreba tento pocit 
ani veºmi popisovaÈ.
Priznám sa, canisterapiu som
si vÏdy predstavovala akosi
zidealizovane: prídem medzi
deti so Ïiarivo ãist˘m psom.
Deti sa k nemu nad‰ene
vrhnú, pes bude vrtieÈ
chvostom, vychovávatelia
a o‰etrovatelia budú maÈ od
radosti slzy v oãiach, pretoÏe
deti, ktoré nekomunikovali,
náhle komunikovaÈ zaãnú,
deti, ktoré pom˘‰ºali na útek,
si to razom rozmyslia,
pretoÏe v nedeºu k nim
predsa chodí PES! 
Deti s poruchami ãítania 
si náhle budú ãítaÈ kniÏky
o zvieratkách, deti
s poruchou písania si zaãnú
viesÈ denníãek opisujúc
záÏitky z canisterapie no
a samozrejme, keì budeme
odchádzaÈ, budú nám mávaÈ
a uisÈovaÈ sa, ãi nabudúce
ozaj prídeme...
Nieão z toho naozaj
preÏívame, no uÏ 
neverím na zázraky.
Samozrejme, psi chodia za
deÈmi odbl‰ení, odãervení
a oãkovaní. âistí sú tieÏ, ale
v rámci moÏností, myslím si,
Ïe nie je reálne okúpaÈ psa
pred kaÏdou náv‰tevou.
PretoÏe sme mali konflikty

s upratovaãkami, ktor˘m
vadili chlpy, stretávame sa
vÏdy v nedeºu poobede, 
kedy sú deti vonku na dvore.
Tak sa teda nevyskytujú po
dláÏke chuchvalce chlpov, za
ão sú nám panie upratovaãky
isto veºmi povìaãné. 
Psi ozaj vrtia chvostami,
‰Èastní, Ïe získali toºko
pozornosti, deti sa ozaj
uisÈujú, ãi nabudúce
prídeme, no deti, ktoré
nekomunikujú, alebo majú
poruchy s ãítaním a písaním,
zrejme naozaj nezachráni
náv‰teva psa raz do t˘ÏdÀa.
Mám také tu‰enie, Ïe aj psi
vedia, naão tam idú, lebo 
keì zastaneme s autom 
pred bránou, sami utekajú
ku vchodov˘m dverám
a vrtiac chvostom 
uprene pozerajú dnu. 
A v budove sa z nich náhle
stanú psi vodiaci, lebo nás
sami vedú k ìal‰ím a ìal‰ím
dveram, aÏ sa odomknú
posledné, to uÏ vychádzame
na dvor, k nám sa uÏ 
rútia deti, kriãiac: tetaaaa,
ujooooo! 
Náhle sú psi uprostred k⁄dºa
detí, ktoré sa im ve‰ajú okolo
krku, hladia ich a pusinkujú
a do tejto aktivity sa
v‰emoÏne snaÏia – aj keì
treba priznaÈ, Ïe len so
slab˘m úspechom – zapojiÈ aj
vychovávateºov, ktorí si
prosbu vypoãujú, no vÏdy
zjednajú kompromis:
pohladenie bude, ale 
bez tej pusinky na psí ãumák. 
Keì uÏ sme pri
vychovávateºoch: máme veºké
‰Èastie, lebo sú nesmierne
láskaví a kamarátskí nielen
ku svojim zverencom, ale aj
k na‰im psom. Niektorí
z nich majú sami doma psov,
takÏe vedú deti k správnemu
vzÈahu k Ïiv˘m tvorom.
A na‰i psi sa na nich te‰ia
celkom tak, ako na deti. 
PretoÏe sa tu deti veºmi ãasto
menia a nepobudnú tu
dlh‰ie ãasové obdobie,
funkcia psov je viac
spoloãenská, neÏ lieãebná.
Pri príchode sa deti so psami
zvítajú a nasleduje obvyklé
ha‰terenie, ktoré dieÈa má

psa ako prvé, koºko koleãiek
môÏe prejsÈ – psi si uÏ totiÏ
zvykli, Ïe v túto dobu majú
viacer˘ch majiteºov, ktorí
s nimi chodia dokoleãka-
dokola po ihrisku, psi
niekedy skú‰ajú filmovaÈ
únavu, ão im deti uveria
a s váÏnou tváriãkou nám
oznamujú, Ïe musíme
oddychovaÈ, lebo „havkovia
uÏ nevládzu!“ 
No nejako sa nám vÏdy
havkov podarí presvedãiÈ,
aby pokraãovali v ceste, 
lebo na nich uÏ nedoãkavo
ãakajú ìal‰ie deti.
Poãas na‰ich náv‰tev
vznikajú z môjho pohºadu 
tri skupinky detí. 
Prvou z nich sú tie, ktoré
psov letmo pohladia,
prípadne ich existenciu ani
nevnímajú, druhou sú deti,
ktor˘m sa páãi Sardy, no
a tou treÈou sú zase
fanú‰ikovia Betyny, pretoÏe,
ako povedal Robko: „jej tak
Ïiaria oãi.“ V ‰tandarde má
totiÏ uvedené tzv. „jantárové
oko“, ktoré je odli‰né 
farbou od oãí in˘ch psov.
Sú tu ale aj deti, ktoré sa
veºmi boja psov. Pár krát sme
kvôli nepriazni poãasia mali
canisterapiu v herni a deti
práve olovrantovali (svaãina).

Pre môjho psa nadi‰la jeho
chvíºa. Nahodil psie oãi
a spustil potoky slín. Deti
samozrejme uverili jeho
Ïalostnému pohºadu a zaãali
ho k⁄miÈ olovrantom. (AkoÏe
to znie jedna zo zásad

v˘chovy psa? NeuãiÈ 
psa ÏobraÈ od stola?) 
Mário ani za svet nechcel daÈ
psovi jesÈ z ruky, bál sa
pohryznutia. Darmo ho deti
presviedãali a ukazovali mu,
Ïe ani im pes neublíÏil.
Chlapãek znova a znova
pribliÏoval ruku s kúskom
chleba ku psej papuli, no
vÏdy ju znova odtiahol.
Nakoniec teta vychovávateºka
vymyslela liek. Zavrel oãi
a pes si jedlo zobral. Keì
otvoril oãi a chlieb na ruke
nena‰iel, nechcel uveriÈ
tomu, Ïe mu pes neublíÏil.
Odvtedy sa k⁄miÈ psa nebál.
A na‰i psi? Tí síce po kaÏdej
terapii zaspia v aute po ceste
domov tvrd˘m spánkom, cez
t˘ÏdeÀ im dobíjame energiu
dlh˘mi vychádzkami v lese
a o t˘ÏdeÀ uÏ zase sami
utekajú k bráne, vrtia
chvostom a pozerajú
dovnútra.
PretoÏe nie je moÏné získaÈ
písomn˘ súhlas rodiãov na
zverejnenie fotografie detí so
psami na na‰ich stretnutiach,
priloÏili sme aspoÀ
fotografiu na‰ich dvoch
canisterapeutick˘ch t˘mov:
Jana a pes Sardy (golden
retriever) a RasÈo a Bethanny
Balajne – po domácky
Betynka (chesapeake 
bay retriever).
Na záver chcem vyjadriÈ
moju úprimnú vìaku 
ãlenom obecnû prospû‰né
spoleãnosti Pomocné tlapky
za ich nesmiernu podporu
a ochotu pomocÈ, poradiÈ,
kamarátom Jarovi a Zdenke
âermákov˘m, pani riaditeºke
a v‰etk˘m vychovávateºom
Detského diagnostického
centra, ktorí nám umoÏÀujú
pravidelné náv‰tevy v ich
zariadení, deÈom, ktoré sa 
na nás te‰ia. V neposlednom
rade aj na‰im psom, bez
ktor˘ch trpezlivosti
a priateºskosti k ich detsk˘m
kamarátom by nebola
canisterapia tou pravou
canisterapiou.

Jana KoÏíková
dobrovolník-canisterapeut

Pomcn˘ch tlapiek
o.p.s.www.pomocnetlapky.cz
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„A naši psi?
Po každej

terapii
zaspia

v aute po
ceste domov

tvrdým
spánkom.“
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