
elikoÏ není zcela obvy-
klé pouÏívat k asistenã-
ní sluÏbû toto plemeno,

neodolali jsme a dámu oslovi-
li. Je v‰eobecnû známo, Ïe lidé
vlastnící psy se snadnûji se-
znamují, a tak se i nám dosta-
lo pozvání na kávu. Tam jsme

vyslechli cel˘  poutav˘ pfiíbûh
paní Jany i v‰ech jejích psích
kamarádÛ. 
Paní Jana se narodila na Slo-
vensku ve Vysok˘ch Tatrách
jako nejstar‰í z pûti sourozen-
cÛ. První její vzpomínky na
psy se váÏou k lovecké smeãce
jejího dûdeãka, polesného,
a nesmazateln˘ dojem v ní
zanechala i jeho mohutná
fena bernard˘na, vzbuzující
v dûtech respekt a urãená pro
ochranu rodiny. Doma pak
Jana se sv˘mi sourozenci
‰kemrala tak dlouho, aÏ rodiãe
povolili a pfiinesli jim prvního
pejska. Byla jím malinká fena
srnãího ratlíka Aja. Ta v ní pro-
budila celoÏivotní lásku ke
psÛm. Jana proto nikdy neroz-
li‰ovala, zda jsou to psi s dlou-
h˘m rodokmenem, nebo jen
psí zatracenci, ktefií na‰li svÛj
doãasn˘ domov v útulku. Po-

zdûji se vdala do Prahy a jed-
ním ze svatebních darÛ byl
i vytouÏen˘ nûmeck˘ ovãák
Gets. Stal se rodinn˘m miláã-
kem, v ‰esti letech v‰ak uhy-
nul na torzi Ïaludku. Tehdy se
Jana zafiekla, Ïe uÏ Ïádného
psa nechce, neboÈ bolest pfii
ztrátû Getse byla velká. Vût‰i-
nou v‰ak touha po psím spo-

leãníkovi nakonec zvítûzí,
a tak si i Jana ke své dvouleté
holãiãce Monice pfiinesla ma-
lou bílou kuliãku, ze které se
záhy vyklubala psí sleãna, ten-
tokráte kfiíÏenec ‰pice. Ta dûla-
la radost rodinû cel˘ch dva-
náct let. V té dobû zaãala
televize vysílat pofiad Chcete
mû? Ten Janu inspiroval, a tak
se rozhodla poskytnout nov˘
domov malému bázlivému
jezevãíkovi. Nakonec z nûj
vychovala ‰ikovného psíka,
kter˘ u ní proÏil pûkn˘ Ïivot.
BohuÏel se zaãalo zhor‰ovat
zdraví samotné Jany. Prodû-
lala v krátké dobû za sebou
dvû operace pátefie, a to se
projevilo i na stavu srdce.
Srdeãní záchvaty se opakovaly
i nûkolikrát dennû a velmi ãas-
to konãily hospitalizací v ne-
mocnici. Jana musela odejít
do invalidního dÛchodu. Teh-
dy jí její kamarád k narozeni-
nám daroval pÛlroãní fenu
rotvajlera Bonu. Byla to láska
na první pohled. Fena byla
vstfiícná, uãenlivá, ale i dÛvûfii-
vá, a právû to se jí stalo osud-
n˘m. Zl˘ ãlovûk rozhazoval po
sídli‰ti otrávené návnady
a mladá feneãka se pfiiotrávila.
Pfies v‰echnu péãi rodiny i ve-
terinárních lékafiÛ fena svÛj
boj o Ïivot prohrála. Zármu-
tek Jany mohou pochopit jen
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PSI POMÁHAJÍ

Rotvajler jako asistenãní pes

Rotvajler jak ho neznáte

První rotvajler
v âR vycviãen˘

jako asistent
kardiaka

Otevírání
dvefií

J

S paní Janou jsme se seznámili zcela náhodnû. Jak to tak
u pejskafiÛ b˘vá, na procházce se psy jsme potkali drobnou
dámu, tehdy je‰tû na vozíãku. Doprovázela ji statná fena
rotvajlera, která poslu‰nû kráãela vedle vozíãku a zdálo se,
jako by ze své paniãky témûfi nespou‰tûla oãi. Na sobû 
mûla deãku (postroj) s nápisem Asistent kardiaka.
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lidé, ktefií mají své psy jako ãle-
na rodiny. Zapomenout nelze
nikdy, ale sedmit˘denní feneã-
ka rotvajlera Daisy, kterou jí
nadûlil „JeÏí‰ek“, jí pomohla
smutek rozpt˘lit. Fena se mûla
ãile k svûtu a spolu s paniãkou
vytvofiily nerozluãnou dvojici.
Prakticky se od Jany fena
nehnula ani na krok, a tak s ní
proÏívala i její ãasté srdeãní
záchvaty. Posléze se u feny
zaãalo objevovat chování, kte-
ré si Jana sama nedovedla
vysvûtlit. Fena se vÏdy je‰tû
pfied pfiicházejícím záchvatem
snaÏila Janû naznaãit, aby se
nepohybovala a neodcházela
z domova. Jana se pokou‰ela
spojit s odborníky, ale vÏdy jí
byl nabídnut jiÏ vycviãen˘ pes.
Pochopení na‰la ve v˘cviko-
vém stfiedisku psÛ pro postiÏe-
né Helppes v praÏském
Motole. Tady jí vy‰li plnû
vstfiíc. Zjistili, Ïe fena majitelce
signalizuje pfiicházející srdeãní
záchvaty. Takové chování se
u psÛ vyskytuje a soudí se, Ïe
je vrozené. Nejãastûji se pouÏí-
vají psi signalizující klientÛm
epileptické záchvaty. Spoleãnû
s Janou si stanovili cíl nauãit
Daisy spoustu dal‰ích potfieb-
n˘ch dovedností tak, aby mo-
hla sloÏit testy asistenãního
psa pro kardiaka. Práce probí-
hala bez problémÛ. Daisy se
zdokonalila v poslu‰nosti, ov-
ladatelnosti a brzy se zaãala
uãit i speciální cviky. Dnes
dvouletá fena suverénnû pfied-
vádí, jak otevfie dvefie i zásuvku
a paniãce pfiinese poÏadovan˘

lék. Opou‰tí-li domov, ukládá
si Jana potfiebn˘ lék  do kapsy,
aby byl vÏdy po ruce, a Daisy
ho vÏdy bezpeãnû oznaãí. Není
pro ni Ïádn˘ problém podat
br˘le, mobilní telefon ãi jin˘
pfiedmût. Pfiiná‰ení mobilu
jsme zvlá‰È ocenili, neboÈ na‰e
vlastní rotvajlerka má mobil
jen na jedno pouÏití. 
ZároveÀ Daisy umí pomoci
Janû se svlékáním i obléká-
ním. NejdÛleÏitûj‰í v‰ak je, Ïe
Janû spolehlivû signalizuje
pfiicházející srdeãní záchvat.
Jana si mÛÏe vãas aplikovat
potfiebné léky a tak pfiedchá-
zet plnému rozvinutí nebez-
peãného záchvatu. Faktem je,
Ïe od té doby nebyla nutná
ani jediná hospitalizace
v nemocnici a plánovaná
nároãná operace srdce mohla
b˘t zatím odloÏena. 
Díky vyhlá‰ce ministerstva
zdravotnictví ã. 347 z 18. 7.
2002 mÛÏe nyní Daisy Janu
v‰ude doprovázet. Jana se uÏ
nemusí stále obávat, Ïe ji
srdeãní záchvat pfiekvapí na
ulici, v metru nebo v obchod-
ním centru. To velice ovlivÀuje
její psychickou pohodu a pÛ-
sobí na celkové zklidnûní. UÏ
jen pfiítomnost psa asistenta
zvy‰uje podstatnû bezpeãnost
postiÏeného. Takto se Daisy
podílí na kompletním zkvalit-
nûní jejího Ïivota. To si Jana
plnû uvûdomuje a její péãe
o Daisy je pfiíkladná. Daisy je
první rotvajler v âR vycviãen˘
jako asistent kardiaka.

Jifiina & Jifií Vol‰ick˘
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Pro Daisy není
problém podat
mobilní telefon 

V sobotu 25. února se v Praze
konala speciální klubová v˘stava
japonsk˘ch ãinÛ. To je ta pfiíjemná
vûc: pro v‰echny milovníky urãité-
ho plemene je taková komorní
akce, kde se sejdou témûfi v˘hrad-
nû skalní nad‰enci, vÏdy vítanou
událostí, svátkem, kter˘ jim dává
moÏnost nejenom ke vzájemnému
porovnání zvífiat, ale i k milému
setkání se spfiíznûn˘mi du‰emi.
Pfiíjemné pro obyvatele kobyliské-
ho sídli‰tû, uprostfied nûhoÏ se
v˘stava konala, zase bylo, Ïe ani
na nû pofiadatelé nezapomnûli
a prostfiednictvím mnoha plakát-
kÛ je pozvali mezi sebe k bezplat-
nému seznámení s málopoãet-
n˘m plemenem. Je to zdánlivá
maliãkost, ale právû takové drob-
nosti pfiispívají ke zlep‰ení vztahu
vefiejnosti ke psÛm. Kdo ví, moÏ-
ná Ïe nejeden z náhodn˘ch
náv‰tûvníkÛ, kter˘ byl na podob-
né akci tfieba i poprvé, zahofií
náklonností k pÛvabn˘m japon-
sk˘m ãinÛm a obohatí tak fiady
jejich pfiíznivcÛ. A i kdyÏ ne, snad
si alespoÀ odnese poznatek, Ïe
tihle pejskové jsou k drÏení na
takov˘ch sídli‰tích, jako je to
zdej‰í, jako stvofiení.
A co bylo na této akci uÏiteãného?
Kromû v˘‰e zmínûného propagaã-
ního efektu pfiedev‰ím propojení
s lidmi, ktefií se zab˘vají pomocí
mentálnû i fyzicky postiÏen˘m
lidem. Paní Eva Franãevová a Iva-
na Hutafiová napsaly knihu Co je
vlastnû asistenãní pes?, která se
zab˘vá úlohou mal˘ch a nejmen-

‰ích pejskÛ v této oblasti. No
a protoÏe nemalé místo v knize
zaujímají právû japon‰tí ãinové,
zrodila se my‰lenka jejich zdravé
i nemocné majitele propojit na
spoleãné akci. Na v˘stavû tak za
úãasti hereãky Ur‰uly Klukové 
(foto dole), která je sama nad‰e-
nou majitelkou japonského ãina),

probûhl kfiest knihy, jehoÏ se
zúãastnili vystavovatelé, náhodní
diváci i lidé handicapovaní.
Závûreãnému vyhlá‰ení nejkrás-
nûj‰ího psa v˘stavy pak se zauje-
tím pfiihlíÏeli úplnû v‰ichni. 

Lea Smrãková 
V¯SLEDKY V¯STAVY: BOB, vítûz
spec. v˘stavy pes Aziru Vesel˘
skfiítek, chov E. Neumannová,
maj. M. Drnec (foto uprostfied);
vítûz spec. v˘stavy fena Uwanuri
Hvûzda Pamiru, chov. a maj. 
V. Hejnová (foto nahofie)

KDYÎ SE P¤ÍJEMNÉ SPOJÍ S UÎITEâN¯M 
Speciální klubová v˘stava Japan klubu
Kfiest knihy Co je vlastnû asistenãní pes? 
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