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Ueterindrni klinikq u mqrock6m Fesu
Prostiednictvim tohoto piispEvku bych

la jsem se do nov6 d6sti Fesu pod6l histo-

rdda sezndmila dten6ie s mou vlastni
aktivitou, o kter6 se domniv6m, 2e je
smysluplnym vyjridienim m6ho vztahu

rickylch hradeb do dtvrti, vystavdnlich
Francouzi v dobd kolonizace.
Podet obyvatel mdsta se odhaduje na
1.2 - 1.5 milionu. Nemdla jsem mapu ani
privodce, ani piesnou adresu kliniky.
Instinktivnd podle snimktr v dasopise se
mi podaiilo tu spr6vnou br6nu (a vdite,

ke zviiattim, vztaht, kterly' piedznamenal
moji profesion6lni drdhu. Zitrovei, citim
obrovskd uspokojeni z oproitdni se od
soudasn6 ,,kvality" prostiedi, ve kter6m

jsem nucena i.it a pracovat, starat
o rodinu. V risili o nanlndni

se

Ze

je jich tam mnoho) konednd najit.

kolegov6, jako bychom se znali tl. I6ta.
Vedle hostitelsk6 zdvoiilosti jsme okamZitd stodili ied k veterin6rni praxi.

S

naprostou samoziejmosti

Rozhovor

ti, Ze vSechny neduhy naii spolednosti prov6zejici n6s na kaZddm
kroku - ndsili. podvody. lLi

ruku pomocnikrim,

a srdednj. Hned jsem

kov6ii. Viddlajsem celj provoz
kliniky - piedoperadni,
pooperadni p6di, laboratoi, sklad
16ktr, mal17 operadni sdl pro psy
a kodky. KonE a ostatni velci
pacienti se operuji venku ve dvo-

zdgjSi

AIe

k podstatd vdci.

jsem navBtivila Maroko. Piesto,
Ze jsem to nikdy nemdla v rimyslu, podlehla jsem tlaku rodiny.
Tak6 diky bdjedn6mu kolegovi
Dr. Smardovi, kterli mne na 3

ran6,

d6st

je

stavebnd upra-

vy zde bylo ust6jeno ndkolik
koni a oslt po osteosynt6ze.

Chci upozornrt, i,e tato pdde je
pro muslimsk6 majitele zviiat
zdarma. Muslimov6. jak vime,
ke zviiattm nemaji fctu, podle
toho vypad6' jejich zdravotni

mdm t65it.

Tliden pied odjezdem jsem
narychlo v dasopise ,,Svdtem zvi-

iat"

7197 detla dlinek s n6zvem
lidskosti" o veterin6rni klinice v marock6m mdstd Fes, kterou vede pan Dr. Denis Frappier,
..O6za

ao

jejil.

vena a opadena skl6pEcim operadnim stolem a fixadni kleci pro
neklidnd zviiata.
Ortopedick6 operace, kter6
zde t'!m pod vedenim zkuben6ho
veterin6ie prov6di, jsou na velmi
Ndpis na klinice ve Fesu: Pro zviiata Marockdho krdlovstvi dobr6 rirovni. V dobd m6 n6vitd-

dny zastoupil, jsem mohla
opustit svou praxi. Kr6tkli das pii- z.darma.
prav mi nedovolil ani pocit, Ze se
tf

poddvala
asistenttrm

a

a nesplndn6 sliby - tedy dneSni
zprisob Zivota podstatnd ddsti
zcela ,,norm6lnich" lidi, mne psy-

Na konci l6ta loisk6ho roku

Dr.

byl velmi upiimnj

plrinir, kterd jsem si piedsevzala,
hled6m vychodisko ze skutednos-

chicky nedemoralizuji.

mi

Frappier nabidl exkurzi do jeho veterin6rni praxe, abych sama poznala tamni
podminky, piedev5im v terenu.
Bylo to velmi mil6. UZ jsem nebyla
host. Pan doktor byl zklamdn, Ze mrij das
je omezen pouze na odpoledne.

stav.

Majitel6 by pro zdravi svjch
zviiat neobdtovali penize, a tak

nesndzich, kter6 prameni

z nedostatku finandnich prostiedkri pro jeho pr6ci. Byla to pro mne
v1/zva, kterou jsem nemohla neuposlechnout. Nic jsem si neslibovala a nevEddla jsem, co mne dek6
a asi proto to bylo v5e tak zvl6'5tnd za1imav6. V6ddla jsem, Ze tuto
nemocnici musim nav5tivit, a tak
jsem k zavazadlim piibalila krabici s veterindrnimi l6ky.
Projeli jsme Evropou, piepravili se trajektem na africkli konti-

by tato zviiata nemEla Sanci pieZit tELki fraz, 5patn6 zachtzeni
nebo jin6 onemocndni.
Nejdastdj5i zdravotni probl6my
jsou djchaci onemocndni, tetanus, krevni parczit6zy, ektoa endoparazit6zy, ortopedick6
potiLe, podvjZiva, poruchy

nent a konednd, po 44 hodin6ch
piekradovali marock6 hranice,
abychom se vydali na zhruba
3 500 km cesty po Maroku.

valescence jsou pedlivd sledov6ny a zaznamen6ny do kartot6ky

miner6lniho metabolismu, cel-

kovd seilost vlivem pietiLeni
nadmdrnlimi n6klady. V5echny
z6kroky, prib6h hojeni a rekon-

A pr6vd Fes byl prvni a prakticky
jedin6 m6sto na nadi pouti, kter6- Dr. Frappier a autorka,
mu jsme vdnovali pozornost.
Bylo to den po piekrodeni hranic,
25, 8. 1997, kdyZ jsme r6no navitivili
Po zaklep6ni na vrata mne francouzsky
nejv6t5i antickou pamdtku - zbytky iimmluvici ziizenec uvedl do oteviend dvo-

kr6t,

a do datab{ze poditade. Tato
dokumentace bude jednou zveiejndna jako odstrabujici piiklad
toho, deho je dlovdk schopen se
dopustit na zviiatech. Ptala jsem
se, prod jsou ridaje vedeny dvaa odpovdd zndla velmi prost6:

,,Madam, tady nefunguje elektricbi

skdho mdsta Volubilis s piekr6snlimi
a velmi zachovalymi mozaikami na podlah6ch, piipominajicimi na prvni pohled

rany, kterou jsem jiZ znala z obrdzktr
v dasopise. St6la jsem tam jako ve snu
pod obrovskyimi palmami a hleddla na

proud poi6d."

persk6 koberce.
V poledne jsme pak zastavili na parkovi5ti pied snad nejzn6mdj5i br6nou Bab

Dr. Frappiera. Sviralajsem dasopis a krabici s l6ky v rukou. Po vz6jemn6m piedstaveni se a pied6ni 16ki (vzbudily aZ
nedekan6 nadieni, nebot jak prohldsil Dr.
Frappier, mnozi z Evropy navit6vuji ze
zvddavosti tuto kliniku, ale nikdo nepiin65i tolik potiebnou pomoc) jsme byli

panuje poi6dek a distota. Zaiizeni slouii
jako skutednd o6Lza lidskosti a pochopeni
pro t'jtran6 zviiata, slouZi jako ftulek pro
opu5tdn6 a zbida(,end psy a kodky. KaZd6
riino tu dek6 30 - 50 pacienti, piedeviim
kon6, osli, muly, ovce, kozy, psi a kodky,
Viichni zde najdou laskav6 ruce. Peduje

Boujeloud - vstupem do star6ho Fesu.
Zatimco vdt5ina ridastnikri odeSla v doprovodu zdejSiho oficidlniho prfivodce obdivovat arabskj kolorit stardho mdsta, vrdti136

Ptdte se na dojem z kliniky? Pracuje se

zde

s

obrovsky entuziasmem,

vSude
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