
es je starobylé mûsto s asi 800 tisíci
obyvateli ve vnitrozemí Maroka.
Více neÏ polovina z nich Ïije

v medinû – nejstar‰í ãásti mûsta, kde se
toho od stfiedovûku pfiíli‰ nezmûnilo.
A právû odsud pochází vût‰ina pacientÛ
kliniky. Zvífiata – hlavnû muly a osli - jsou
zde nezbytn˘m dopravním prostfiedkem,
protoÏe uliãky mediny jsou tak úzké, Ïe
jimi ani to nejmen‰í auto neprojede.
American Fondouk je americkou nadací
provozovaná veterinární klinika, v jejímÏ
ãele nyní stojí kanadsk˘ veterinární lékafi
dr. Denys Frappier. Fondouk ve Fesu exi-
stuje jiÏ 80 let a to díky americké cesto-
vatelce Amy Bend Bishopové, kterou na
jejích cestách Marokem ‰okoval zdej‰í
Ïivot zvífiat a spolu se svou dcerou se jej
rozhodla alespoÀ tro‰ku zmûnit. Vû-
novala tedy znaãnou finanãní ãástku na
vznik kliniky a poÏádala o pomoc svého
pfiítele pana Colemana, kter˘ zaloÏil
nadaci, jeÏ financuje provoz kliniky, coÏ
znamená, Ïe o‰etfiení zvífiat je tu zdarma.
Nezanedbatelnou pomocí jsou i drobné

dary od bohat‰ích náv‰tûvníkÛ kliniky.
Pro majitele zvífiat je American Fondouk
velkou pomocí. Vydûlají si totiÏ dennû asi
100 dirhamÛ (250 Kã) a veterinární péãi
pro svá zvífiata by si nemohli dovolit.
I pfiesto mnoho z nich pfiichází, aÏ kdyÏ

jsou zvífiata velmi nemocná a nemohou
vÛbec pracovat. Za poslední roky se v‰ak
díky péãi a trpûlivosti dr. Frappiera
a jeho spolupracovníkÛ situace zlep‰ila
a mnozí pfiicházejí na preventivní o‰etfie-
ní. Je v‰ak stále velmi sloÏité lidem
vysvûtlit, Ïe jen zdravé zvífie mÛÏe praco-
vat, a proto je tfieba zvífiatÛm vûnovat
péãi. Pfii o‰etfiování zvífiat se ãasto naráÏí
i na náboÏenství - vût‰ina obyvatel
Maroka vyznává islám. Stává se, Ïe maji-
tel nedovolí beznadûjnû nemocnému
nebo zranûnému zvífieti zkrátit utrpení
nebo se zvífietem pfiijde, aÏ kdyÏ je velmi
nemocné. Proã? DÛvodem je Alláh. Lidé
vûfií v jeho velkou moc, a teprve kdyÏ
nepomÛÏe, obrátí se k vûdû. NáboÏenství
má vliv i na zacházení se zvífiaty – napfií-
klad pes je zvífie neãisté a muslim, kter˘
sáhl na psa, se musí sedmkrát um˘t, neÏ
vstoupí do me‰ity. Pro ty, ktefií se ale roz-
hodnout pfiijít, je brána American
Fondouk dokofián otevfiená.
Na klinice pracuje celkem devût lidí.
¤editelem je dr. Denys Frappier, kter˘ je
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Zajímavá praxe
KdyÏ za námi ve ãtvrtém roãníku na Veterinární a Farmaceutické univerzitû v Brnû
pfii‰el spoluÏák s nápadem jet v létû na stáÏ do marockého Fesu, nechtûlo se nám
vûfiit, Ïe by nûco takového bylo moÏné. Ve Fesu, kde je mnoho lidí velmi chud˘ch
a zvífiata jim pomáhají se uÏivit, existuje veterinární klinika American Fondouk,
na které zdarma o‰etfiují zvífiata. A právû tam jsme v srpnu 2006 zamífiili.
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tu zároveÀ jedin˘m veterinárním léka-
fiem. Ve Fondouku pÛsobí dvanáct let,
stará se o chod kliniky i pacienty. Pfiedtím
byl mimo jiné veterinárním lékafiem
kanadského olympijského t˘mu, provo-
zoval vlastní kliniku v Kanadû, kde jako
první veterináfi v Kanadû vyuÏíval ultra-
sonografii a do jeho obvodu spadalo 6
tisíc koní. Dnes se v Maroku stará i o krá-
lovské konû, provádí pfiedkupní zkou‰ky
a pfiedná‰í na veterinární univerzitû
v Rabatu. Dále jsou tu dva asistenti –
jeden pro malá a jeden pro velká zvífiata,
ktefií díky ,,‰kole“ dr. Frappiera pracují

zcela samostatnû. Chod kliniky dále zaji‰-
Èují manaÏer, hospodynû a úãetní v jedné
osobû, o‰etfiovatelé a kováfi. Dennû se zde
o‰etfií 50 aÏ 100 zvífiat, hlavnû mul, oslÛ,
koní, ovcí, psÛ a koãek. V̆ jimeãn˘m paci-
entem v‰ak není ani holub, slepice nebo
opice. Roãnû tudy projde asi 20 tisíc paci-
entÛ. Velká zvífiata se o‰etfiují venku na
nádvofií, kde je zároveÀ i kovárna. Úprava
kopyt je v podmínkách, ve kter˘ch tu zví-
fiata pracují, velmi dÛleÏitá a t˘ká se hlav-
nû zvífiat pracujících v medinû. Zvífiata,
která potfiebují intenzivnûj‰í péãi nebo
nemohou pracovat, jsou hospitalizována
v kotcích anebo boxech, které se nachá-
zejí kolem dokola nádvofií.
Zprvu jsme zde pracovali pod dohledem
asistentÛ, pozdûji zcela sami. Velkou
zku‰eností a ‰kolou pro nás byla moÏ-
nost vyzkou‰et si v‰echny úkony sami.
Houssine, Houria, dr. Frappier – ti v‰ich-
ni aÏ s neuvûfiitelnou trpûlivostí vysvûtlo-
vali a nechali nás dûlat úkon tak dlouho,
aÏ jsme v jeho provedení získali jistotu.
Nejãastûj‰ími problémy byla zranûní mul
a oslÛ zpÛsobená tûÏkou prací, neúmûr-
n˘mi náklady (jeden náklad váÏí celkem
bûÏnû 200 aÏ 250 kg), nevhodn˘mi
postroji (kostru tvofií kovové trubky, kte-
ré leÏí pfiímo na tûle zvífiete), ale i one-
mocnûní zpÛsobená nedostatkem vody
a potravy. Zvífiata b˘vají dehydrovaná,

vyhublá, s odfieninami i trÏn˘mi ranami
po tûle. Byli jsme i svûdky pfiípadu, kdy
trávicí trakt muly ucpaly v Maroku v‰u-
dypfiítomné igelitové pytlíky, nebo jícen
jiné muly pomeranã. Obojí muly seÏraly
z hladu a Ïíznû. V̆ jimkou nebyli ani nej-
rÛznûj‰í zevní i vnitfiní parazité. ·okující
byl i pohled na konû, kter˘ utrpûl popále-
niny pfii vypalování trávy, nebo na oslíka
s vyzut˘m kop˘tkem (s tímto zranûním
tfii mûsíce pracoval, neÏ s ním majitel pfii-
‰el!). U mal˘ch zvífiat pfievládaly problé-
my trávicí, zpÛsobené rovnûÏ nevhodnou
stravou. Psi a koãky totiÏ ãasto neb˘vají
krmeni vÛbec a jedí, co si najdou (odpad-
ky), anebo jsou krmeni jen kufiecími hla-
vami a pafiáty. V˘jimeãné nebyly ani
nemoci, které u nás povaÏujeme za vzác-
nûj‰í – psinka, parvoviróza, psincov˘
ka‰el. Souãástí na‰í práce byly plánované
i neplánované operace – jiÏ zmínûná eso-
fagotomie (pfiípad s pomeranãem), cel-
kem ãasté císafiské fiezy u ovcí, odstranûní
sialolitu u muly (sialolit je kámen vznikl˘
hromadûním slin pod kÛÏí) a jiné opera-
ce u velk˘ch i mal˘ch zvífiat. KaÏd˘ den se
také o‰etfiovala hospitalizovaná zvífiata –
ãistily se a pfievazovaly rány, aplikovaly se
léky, myla, ãistila a ãesala se zvífiata. 
Mil˘m zpestfiením práce na Fondouku
byl mal˘ ãtyfimûsíãní oslík Mu‰kil (v arab-
‰tinû toto slovo znamená ,,problém“).
Jeho maminka zemfiela pfii porodu, ale
na‰tûstí se na‰la hodná ,,teta“ oslice, kte-
rá se o nûj starala. KvÛli své nemoci –
zkrácení ‰lach - v‰ak nemohla chodit,
a proto bylo nutné s Mu‰kilem chodit na

procházky na zahradu Fondouku, aby
zesílil. Snad ho ãeká lep‰í osud neÏ mno-
ho jin˘ch zvífiat v Maroku, dr. Frappier
pro nûj hledá hodného pána, kter˘ ho
nebude trápit a bude se o nûj dobfie sta-
rat. Do doby, neÏ vyroste, bude v‰ak
Mu‰kil bydlet se svou tetou ve Fondouku.
Klinika totiÏ také funguje jako útulek
pro odloÏená zvífiata a její zamûstnanci
shánûjí tûmto zvífiatÛm nové páníãky.
Nutno dodat Ïe úspû‰nû. Nûkterá zvífia-
ta se dostanou nov˘m majitelÛm v˘mû-
nou za zvífie, kterému jiÏ není pomoci.
Ve Fondouku samotném postupnû na‰lo
stál˘ domov osm psÛ a ‰estnáct koãek,
kter˘m uÏ tedy nehrozí nedostatek jídla,
vody nebo péãe.
Tato stáÏ nám pfiinesla mnoho zku‰enos-
tí, záÏitkÛ, umoÏnila nám poznat nové
lidi, zcela odli‰nou kulturu. Hlavnû jsme
v‰ak pomohli zvífiatÛm a tím i lidem, kte-
fií pomoc potfiebují. Hlavní dík patfií panu
doktorovi Frappierovi nejen za to, Ïe nám
stáÏ umoÏnil, staral se o nás, pomáhal
nám, radil, vysvûtloval, ale hlavnû za prá-
ci, kterou uÏ dvanáct let ve Fesu vykoná-
vá za cenu odlouãení od domova a rodi-
ny. Zapomenout nemÛÏeme ani na dal‰í
zamûstnance – Houssina, Hourii, Touryiu,
Mohammeda a dal‰í. Zvlá‰tní podûkování
potom patfií panu doktorovi Bernardy-
mu, kter˘ nám pomohl s organizací stáÏe
a cesty, a v neposlední fiadû sponzorÛm –
firmám Pfizer, Mevet, Bioveta, Ceva,
Biofarm, Hartmann, Pálensk˘ autodopra-
va a MVDr. Hubert Nov˘, ktefií nejen pfii-
spûli na na‰i cestu, ale poskytli léky
a zdravotní materiál, které jsme do
Fondouku pfiivezli.

ZdeÀka Outratová
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„Stává se, že
majitel nedovolí

beznadějně
nemocnému nebo

zraněnému
zvířeti zkrátit

utrpení.“

Stádo pacientÛ

Psí pacienti
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