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POMÁHÁME

Canisterapeutiãtí psi

Nikdy není pozdě
I takto se dá nazvat následující povídání o seniorech a psech. Na‰e seznámení pﬁipomíná
tak trochu detektivní román. ManÏelé sledující v televizi poﬁad o práci canisterapeutick˘ch
psÛ se rozhodli najít konkrétní fenu, která pﬁedvádûla polohování u klientky
s Parkinsonovou nemocí. Nebylo to lehké a jejich dopisy s prosbou o navázání kontaktu
putovaly od jedné organizace ke druhé a svého adresáta na‰ly aÏ po dlouhém pÛlroce.

K

Ïádosti o náv‰tûvy se psem pﬁiloÏila klientka i lékaﬁské zprávy
o svém aktuálním zdravotním stavu a ty rozhodnû nedávaly do budoucna
Ïádn˘ dÛvod k optimismu. Kromû v‰ech
pﬁíznakÛ této v souãasnosti nevyléãitelné choroby udávaly i stále depresivní
ladûní klientky.
Na‰e sdruÏení pracuje pouze s klienty
v ústavech, ale v tomto jediném pﬁípadû
jsme se rozhodli udûlat v˘jimku a Ïádosti o náv‰tûvy se psem vyhovût vzhledem
k vysokému vûku obou seniorÛ.
V‰ichni víme, Ïe i canisterapie má své
omezené moÏnosti, a tak jsme se rozhodli zpoãátku pﬁinést spolu se psem alespoÀ tolik potﬁebnou psychickou pohodu.
Sázeli jsme na sdûlení, Ïe manÏelé mûli
po cel˘ svÛj Ïivot psy, které milovali,
a jejich spoleãnost jim nyní velmi chybí.
Vlastního psa si s ohledem na svÛj vûk jiÏ
nepoﬁídí, pﬁesto v‰ak oba vyslovenû touÏí
si opût psa pohladit a pomazlit. Pﬁi na‰í
první náv‰tûvû ‰lo o vzájemné poznávání,
ale téÏ o kompletní vysvûtlení, co vlastnû
klienti od náv‰tûv oãekávají a co jim
mÛÏeme se psy nabídnout.
Rádi bychom na‰e klienty v krátkosti
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pﬁedstavili. Pan Koﬁínek bude slavit jiÏ
devadesáté tﬁetí narozeniny a tû‰í se obdivuhodné du‰evní svûÏesti. Narodil se
v tiskaﬁské rodinû a jeho otec vyuãen˘
sazeã a typograf pracoval v Chicagu, Bukure‰ti, Budape‰ti, Vídni a nakonec zakotvil v Praze. Syn pak v jeho práci v oboru pokraãoval. Prakticky cel˘ svÛj Ïivot
vûnoval tiskaﬁské technice, kterou známe
jako sítotisk. ZaloÏil Informaãní listy
Sítotisk + Serigrafie, které vycházejí
dodnes. Jako první v republice pak skládá
roku 1968 v Lipsku mistrovskou sítotiskaﬁskou zkou‰ku. Napsal pût odborn˘ch
publikací o sítotisku. Podstatnû zlep‰il

kopírovací roztok (Míko) pro sítotisk,
serigrafii, filmov˘ tisk a pﬁíbuzné techniky, na nûjÏ roku 1992 získává i ochranou
známku. V˘znamnû se takto zaslouÏil
o vyuÏití sítotisku v tiskárnách, ve filmovém, textilním, ale i reklamním prÛmyslu
a to nejen v na‰í republice, ale i v Nûmecku. Doposud je v kontaktu s na‰imi
pﬁedními v˘tvarníky, kteﬁí jeho techniku
ve sv˘ch umûleck˘ch publikacích stále
pouÏívají. Velkou radost mu nyní udûlal
pan Adolf Born, kter˘ mu daroval svou
knihu Od La Fontaina k Livingstonovi
s osobním vûnováním.
Paní Koﬁínková je téÏ poÏehnaného
vûku, ale u dámy nemÛÏeme b˘t indiskrétní. Cel˘ její Ïivot, mnohdy nelehk˘,
by vydal na poutav˘ román. I ona drÏí
prvenství. Jako první Ïena se jiÏ v roce
1940 vyuãila ruãní sazeãkou. Nejprve
pracovala v tiskárnû sv˘ch rodiãÛ, po
znárodnûní tiskárny na obor nezanevﬁela
a pracovala v jin˘ch tiskárnách dál jako
sazeãka, korektorka a revizorka. Je pravda, Ïe její celoÏivotní láskou jsou knihy,
a tûch jí pro‰lo rukama nepoãítanû. V tiskárnû rovnûÏ poznala svého manÏela,
jemuÏ pak v˘znamnû v jeho práci pomá-
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Sleãna Darlinek

hala. Na‰e náv‰tûvy u ní vyvolaly vzpomínky na vlastní psy a inspirovaly ji
k napsání 24 povídek o psech, které
nazvala Vilma mezi pejsky.
VraÈme se nyní ke canisterapii, která byla
na‰ím hlavním úkolem. Pomáhají nám
feny boloÀského psíka a staford‰írského
bulteriéra. Zpoãátku klientka opravdu
plakala a mluvila o smrti. Pﬁítomnost
feny ji v‰ak zjevnû potû‰ila, zanedlouho
bylo po „slzavém údolí“. Zaãala mít zájem
o to, jak se fena jmenuje, kolik je jí let, zda
mûla ‰tûÀata, a mûla pﬁipraveny i pi‰koty
jako odmûnu. Uvítala, Ïe fena sama aktivnû vyhledává kontakt a hlazení jí oãividnû
dûlá dobﬁe. Na první pohled bylo vidût, Ïe
si s fenou padly do oka. Opatrnû jsme
nadhodili, Ïe je potﬁeba, aby svÛj úmysl
cviãit s pomocí psa klientka konzultovala
i se sv˘m o‰etﬁujícím lékaﬁem. Canisterapie totiÏ vÏdy doplÀuje komplexní
medikamentózní léãbu a cílenou rehabilitaci. Proto je nutné, aby o ní byl vÏdy
informován i o‰etﬁující lékaﬁ klienta. Paní
Koﬁínková souhlasila a uÏ pﬁi dal‰í
náv‰tûvû nás informovala, Ïe v‰ichni lékaﬁi, kteﬁí se o ni starají, s canisterapií souhlasí. Pro klienta to také znamená dennû
cviãit a klientka pﬁedvedla, Ïe cviky, které
se nauãila pﬁi hospitalizaci v nemocnici,
doposud nezapomnûla. Byl to první
dÛvod k optimismu. Odborníci uvádûjí,
Ïe rehabilitaãní cviãení je podstatnou
podmínkou pro zlep‰ení, nebo alespoÀ
udrÏování fyzické kondice u pacientÛ bez
rozdílÛ vûku. Platí to i pro seniory ve
vysokém vûku. Jim v‰ak ãasto chybí
potﬁebná motivace, a tady se náv‰tûvy se
psy ukázaly b˘t skvûl˘m podnûtem. Postupnû jsme se zaãali více sbliÏovat a to
nejen s klientkou, ale i s jejím manÏelem.
Ten u cviãení vÏdy aktivnû asistuje a man-

Ïelku v jejím úsilí podporuje. Zde nám
v‰ak vyvstal první problém, prostû nám
jeden pes na tolik projevované lásky pﬁestal staãit a pro psa pracujícího v canisterapii je nutno zajistit vÏdy naprostou
pohodu. TakÏe jsme ke staford‰írské bulteriérce pﬁiﬁadili i boloÀského psíka. Pﬁi
dal‰ích náv‰tûvách jiÏ klientka spontánnû
pﬁedvádûla, jak jí cviãení jde, úãastnila se
hovoru a vrátil se jí i smysl pro humor.
Náv‰tûvy se psy probíhají nyní jiÏ del‰í
dobu a neomezují se pouze na práci se
psy. Pﬁi kaÏdém setkání na nás d˘chne
atmosféra první republiky, kterou podtrhuje i noblesní vystupování obou manÏelÛ. Senioﬁi hovoﬁí nûkolika jazyky a jejich
pamûÈ je v tomto vûku pﬁímo v˘teãná.
Nechybí jim ani zájem o souãasné dûní
v kultuﬁe, politice i kynologii. To v‰echno
probereme na zaãátku náv‰tûvy. Posadíme se, spoleãnû si popovídáme a uÏ
tím navodíme uvolnûnou a pﬁíjemnou
náladu. Je dÛleÏité nikdy na klienty
nespûchat. Klientka potom polohuje
a mazlí se se staford‰írskou bulteriérkou,
zatímco její manÏel si hraje s boloÀáãkem. Následují rehabilitaãní cviky a na
závûr pak nácvik chÛze. Spoleãnû si pﬁitom i zazpíváme a plánujeme dal‰í aktivity. Feny dostanou svou zaslouÏenou
odmûnu a pﬁi krmení si klientka zároveÀ
procviãuje jemnou motoriku prstÛ.
ManÏelé pﬁijeli v létû i na odpolední ãaj
a s nad‰ením si prohlédli vrh boloÀsk˘ch
psíkÛ. Jejich srdce si získala i statná rotvajlerka. Oba senioﬁi jsou nûkdy i prvními
ãtenáﬁi na‰ich ãlánkÛ a zde je vidût jejich
dokonalá profesionalita. KaÏdé ‰patnû
umístûné interpunkãní znaménko ãi
nevhodnû zvolená fráze vzbudí jejich
nefal‰ované pohor‰ení nad nedokonalou
znalostí mateﬁského jazyka. Hned ov‰em
vyhledají vhodné alternativy a nabídnou
celou ‰kálu moÏností nápravy.
Senioﬁi mají poãetnou rodinu, která
s nimi sdílí jejich radosti i starosti, rovnûÏ jim pomáhá s chodem domácnosti
a zaji‰Èuje tolik potﬁebné sluÏby. Náv‰tûvy se psy pak seniory aktivují
k rehabilitaci, která jim pomáhá pﬁi
zlep‰ení jemné a hrubé motoriky,
pohybové aktivity. Podstatné je kladné
ovlivnûní i po stránce psychické a psychosociální. To má v koneãném v˘sledku vliv na celkové zkvalitnûní Ïivota
obou klientÛ. Na náv‰tûvy se nyní tû‰íme vzájemnû. Feny si uÏijí rozmazlování a dobrot. My se pak na chvíli pﬁeneseme z na‰eho pﬁetechnizovaného
a uspûchaného Ïivota do svûta vybran˘ch mravÛ a jemn˘ch zpÛsobÛ, kde
i ãas plyne klidnûj‰ím tempem.
Jiﬁina & Jiﬁí Vol‰ick˘

Snem snad v‰ech dûtí je pejsek
a u nás nástup pejska do rodiny
pro‰el docela jednodu‰e
a v naprosté pohodû. Jednoho
krásného dne pﬁinesl tatínek
takové neurãité klubko chlupÛ,
údajnû ‰tûÀátko. Zaãali jsme mu
ﬁíkat Darling (Miláãek). Brzo se
z nûho vyklubala lepá sleãna
nûmeckého ovãáka. Tatínek ale
rozhodl, Ïe se jí i nadále bude
ﬁíkat Darling, aÈ ví, Ïe se
dostala do nóbl familie. Byli jsme
spí‰e obyãejná, kﬁesÈanská,
Ïivnostenská rodina – nic moc.
Zakrátko jsme si anglick˘ v˘raz
darling poãe‰tili, a tak se z nûho
stal ãesk˘ Darlinek muÏského
rodu. Tatínek se sám ujal role
cviãitele. Nauãil ho slu‰nému
psímu chování a v‰em moÏn˘m
i nemoÏn˘m dovednostem.
Darlinek splÀoval bravurnû kromû
toho i nestandardní, svérázné
povely. Napﬁíklad: KdyÏ se tatínek
nûjak dlouho v noci nevracel
domÛ, poslala maminka Darlinka,
aby ho ‰el hledat, povelem
„Darlinku, pﬁiveì pána!“ Darlinek
‰el neomylnû veden osobit˘m
pachem stopy pﬁímo do blízkého
hostince. Pﬁed tatínkem za‰tûkal,
aby mu pﬁipomnûl, Ïe uÏ má
zaplatit za nûkolik ãárek na pivním
tácku. Potom ho na vodítku
pﬁivedl bezpeãnû domÛ
a maminka ho za to vÏdy odmûnila
nûjakou dobrotou. Trochu nás
mrzelo, Ïe na‰e psí sleãna se do
Ïádného psíka nikdy nezamilovala,
takÏe jsme se od ní ‰tûÀátek
nedoãkali. Pﬁesto jsme s ní zaÏili
hodnû legrace a byla nejlep‰ím
kamarádem na‰eho dûtství.
Ani jsme nepostﬁehli, Ïe léta
nezadrÏitelnû pﬁib˘vají
i Darlinkovi, a najednou mu bylo
hodnû pﬁes 11 let. Oãi ztratily
jiskru, pohled se mu zakalil a nohy
vypovídaly sluÏbu. Tu‰ili jsme, Ïe
nás ãeká to nejtûÏ‰í rozhodnutí.
Nakonec nebylo vyhnutí a pﬁes
velk˘ zármutek v‰ech se rodina
rozhodla, Ïe mu jeho trápení
nebude prodluÏovat. S tûÏk˘m
srdcem ho tatínek dovedl
k veterináﬁi, aby mu ulehãil cestu
do psího nebíãka. Bylo to 17.
ãervence roku 1935. Byl to ãlen
rodiny, neskuteãnû hodn˘ pejsek,
kterého jsme mûli moc rádi,
a v m˘ch vzpomínkách na
dûtství Ïije Darlinek stále.
Vilma Koﬁínková
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