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Paní Lacná, jak jste se ke canisterapii dostale
a jak dlouho se jívěnujete?

Yž:_,c<:,,,;serrr měla rácla pejsky. V minulosti
jsen^ -,,ěla v čáka. Když zemřel, cítila jsem, že
si chc , zít psa, se kterým bych mohla utvořit
tým a ::-,láhat lidem. Rozhodla jsem se tehdy
pro zlr:é- c retrívra a |etos to bude už 11 let, co
je Báj: ^-:-ískvě|ou parťačkou.

Kdy jste zaěala s jejím r4ýcvikem?
Do\.:] : jsem si ji domŮ v jejích sedmi týd-

nech ; :''cravu jsme zahájili prakticky ihned.
Když,=e-- s Bájou zača|a chodit Ven na pro-
cházn ,;2355ojsem na potkánížádala, abyji
pohlac , ::]sek pro canisterapiitotiž musí mít
dŮvě,,, -:, Toje naprostýzáklad. Beztohoto
nejde, :.-isterapii nemŮžete dělat se psem
zúťl|<, -,:erý s lidmi nerrrá dobré zkušenosti.

Jak takov} výcvik probíhá?
Je i9 ] cuhá a systematická příprava na

nároč"c, iráci, která pro pejska nemusí být
,vždycK_. :'ijemná. Od začátku si musí zvykat
na vše-:žré nečekané doteky. Nesnrí reago-
vat kd.,z -lu někdo strčí prsty do oči š|ápne
na oce: š:'cne ho, pokouší se mu poclívat do
tlamy,,. '.:s.lrí ho vyděsit neobvyk|é pohyby,
zvukye- ::chy,

Jsou něKerá psí plemena pro canisterapii
vhodnější než jiná?

Úplně .=llloznačně se to říct nedá. Pro ca-
nisterap se používají pejsci ocl čivavy až po
v|kodava, './ěnuje se jí i spousta šikovných
,,voříškŮ,, -e tedy úplně jeclno, o jaké p|emeno
jde. DŮiež :á je povaha psa, Je však pravclou, že
se více ,i,,žíva)í p|emena, která mají obecně
přátelskc; a klidrrější náturu, například právě
retrívři, než třeba plenrerrb služební. A|e, jak
už jsen1 ie< a, není to striktr]í pravic1|o. Zna-
la jsem tc:lž člověka, který canisterapii clě|al
s vlčákem,

Co musí pes splňovat, aby mohl oficiálně dělat
canisterapii?

První podmínkou je dosažení určitého věku.
U malých plenren je to jeden ro( u velkých rok
a pŮl. oále pejsek musí s|ožit speciální zkouš-
ky. Když uspěje, obdržícertifiká! kterýje nutné
každé dva roky obnovovat a dělat opakovací
zkoušky, Certif ikát musí nrít samozřejmě i člo-
vě( který s ním tvoří tým. Absolvuje školeni
kde prokazuje svoje znalosti, pokud jcle o póči
a výcvik pejska, dá|e míru empatie, umění jed-
nat s pejskem i pracovat s lidmi,

Jaké metody s Bájou nejěastěji pouŽíváte?
Každý k|ient pochopitelně vyžacluje jiný

přístup. Jinak pracujeme s babičkou v domo-
vě dŮchodcŮ, jinak s clětmi v mateřské škole
a jinak s lidmi se zdravotním postižením, Jsou
a |e dvě základní hry, které lcaví všech ny. A to je
házení balonku - Bája ho přináší a znovu jí ho
házejí,Druhá je takzvaná ,,čuchací hra'', při kte-
ré se každý může přesvědči! že pes má lep-
ší čich než člověk. Bája jcle se mnou za dveře
a ostatní schovají granule třeba c]o svého pa-
puče, pod nohu, pod rŮzné přeciměty, c1o polič-
ky, na křeslo atd. Pak zavolají Báju a ona choclí
a h|edá ukryté granur|e. Je při tonr spousta |eg-
race. Další hrou je podávání packy. Bája poclá
packu a dostane za to granulku. Bája taky unrí
sundávat rukavicg ponožky, čepici i bundu.
Všeclrno je to hlavně hra se spoustou raclosti.

Věnujete se i takzvanému polohování?
Ano, to je ve|mi oblíbené a žádané. Bája si

lehne na bok a č|ověk se přitiskne břichem
k jejírrr zádům a hlaclí ji. Dě|áme však ijiné způ-
soby polohování dětí ve ško|kách, po|ohování
postižených a také ležících klientů.

Canisterapeutiětí psi se ěasto využívají i při
uěení, mŮžete uvést konkrétní příklad?

Společně s dětmi si na Báje ukazujeme, kcle

Rozdávají radost a pohodu všude,
kam přijdou, Milují je balcičky a dědeč-
kové v domovech pro seniory/ pacienti
upoutaní na lŮŽko v nemocnicích
idětiv základních a mateřských
školách, Řeč je o Marii Lacné z Bystřice
pod Hostýnem a jejífence zlatého
retrívra Báje, které už více než 10 let
společně tvoří sehraný tým věnující
se canisterapi i. Tato terapeutická
lTletocla vyuŽÍvá kontaktu se psem
pro zlepšení psychického i fyzického
zdraví člověka a uplatňuje se také
například přivýchově a učení.
Ne nadarmo je často nazývána
jako léčba psí láskou.

má srdíčko, uši, oči, bříško... Zároveň, kde je
máme my, lidé. Děti se tak zábavnou formu
učí poznávat a pojmenovávat části psího a ná-
sledně i lidského těla.

Bája už je desetiletá dáma, na svůj věk však
rozhodně nevypadá a zdá se, že má stále ener-
gie na rozdávání...

Ano, Báju práce a kontakt s lidmi pořácl bavi
ale síly už jí přece jen ubývaji proto za svými
klienty chodíme většinou už jen jedenkrát za
týden. Je potřeba si uvědomi! že tato činnost
je opravdu ve|mi náročná, i když to tak na první
pohled nemusívypadat. Pejsek pracuje v cizím
prostředi s cizími lidmi, dělá v krátkém časo-
vém úseku činnosti, kterým se v běžném den-
ním režimu tak intenzivně nevěnuje. To vše ho
stojí ve|ké množství energie. Bája si však stále
uchovává mladistvého a hravého ducha, což je
to nejdůležitější.

Co vám při vaší práci přináší největší radost?
Veškerá činnost s Bájou je pro mě raclost.

Vždy mě ale obzv|áště potěší, když přijdeme
někan,, kde je dítě, které se bojí psŮ a nám se
společně podaří ho tohoto strachu zbavit. Na
konci naší návštěvy tak Báje hází balone( hla-
dí ji nebo si na ni dokonce i |ehne... To mě ve|mi
hřeje u srdce.

Pokud jste tímto rozhovorem inspirovala ně-
koho k tomu, že lry se chtěl canisterapii rovněž
zaČít aktivně věnova§ co byste mu vzkázala?

Určitě jděte do tohol Je to úžasný pocit, po-
máhat se svým čtyřnohým mi|áčkem ostat-
ním a zároveň dělat to, co vás naplňuje a baví.
Nás, co canisterapii provozujeme, je ale bohu-
žel pořád málo. Přitom zálem o tuto sluŽbu je
veliký. Pokud se chcete o canisterapii dozvě-
dět více, mohu vám doporuěit například orga-
nizaci Podané ruce Frýdek-Místek, Tam vám
rádi poradía nasměrujívás. l
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lóskouS MariíLacnou o neboli léčbě ícanisterapii ps
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