
Psí andělé 

      Je to rok, co Brontíkovy tlapky překročily práh nemocnice. Trochu nesměle a rozpačitě jsme 
vykročili společně do  míst bolesti, smutku, trápení a osamění. Netušili jsme, jak moc to bude náročné 
a zda vůbec budeme schopni pomoci. První seznámení bylo s narušenými a nemocnými dětmi, na 
jejich překvapená očka nikdy nezapomeneme!!! Bylo to pro mě natolik emotivní, že jsem hned 
poznala, že tohle je ta naše správná cesta.   

     Brontík okamžitě ukázal, že má ten správný šestý smysl, pro to, aby vnímal smutek, emoce i 
negativní energii. Postupem času se ale změnil. Pochopil, že mu jeho instinkty ukazují směr ke 
člověku, který je v tu chvíli bezmocný, nevnímá a nebo je i mimo realitu. Začal si nemocné vybírat 
sám, podle toho jak to cítí on. Ano, jsou věci mezi nebem a zemí a tohle je jedna z nich. To co 
nepoznáme a nevytušíme my, vnímají za nás nejen pejsci, ale i ostatní zvířata, úplně jinak. 

      Některým lidem je líto, že se jim Brontík tolik nevěnuje a jsou smutní, když vidí, jak leží u paní, 
která má roztroušenou sklerózu, třese se a nedokáže udržet ruku na jeho těle.  A aby to bylo 
spravedlivé pro všechny stejně, tak pak musí Brontík oběhnout všechny ostatní, podat jim bačkory, 
sundat brýle, jednoho pána dokonce pomohl svlékat z pyžama a bavil se tím celý nemocniční pokoj.  
V ten okamžik zavládne v místnosti úplně jiná atmosféra, nemocní pookřejí alespoň na chvilku, jejich 
tvář sklíčená bolestí se alespoň na okamžik změní v úsměv. Zapomenou na to, kde jsou, protože je to 
pro ně něco mimořádného, mít v normální nemocnici velkého psa v posteli a ještě jim posluhoval a 
dělal doslova psí kusy.  

     U dětí na dětské psychiatrii je to velké povyražení a někdy i příčina malých roztržek, protože se 
všichni stejně domáhají jeho pozornosti. Takže sotva přinese balónek, hned mu další hází kroužek.  
Holčička mu visí přitom na krku a dalších deset volá jeho jméno.  Velkou pomocnicí je pro něj naše 
kraťandí slečna Enynka, která má díky dobrému jménu svého parťáka Brontíka možnost návštěv u 
dětí.  Navzdory tomu, že nepodstoupila žádné zkoušky, funguje naprosto úžasně. Je jiná, je 
odevzdaná a děti bezmezně miluje, čímž vybízí k tomu, aby si s ní dělaly co chtějí.  Na dospělou 
neurologii s námi Eny nechodí, tam je to náročné a i  když doma do postele ráda skočí, v nemocnici 
nechce ani za nic.  

     Čas ubíhá a ti, kteří se uzdraví, vystřídají další nemocní. Je to tam velký koloběh. Poznali jsme za tu 
dobu mnoho smutných a nešťastných tváří a jejich osudy. Spolu s nimi jsme alespoň na chvilku 
vnímali i jejich trápení a bolest. A dnes už víme, že po naší návštěvě pookřáli, že jsme posloužili dobré 
věci. Jednu paní jsme rozplakali radostí a to i přes varování sestřiček, že k ní by nás raději nepouštěli, 
protože paní byla hodně mrzutá a zatrpklá a nepřátelská vůči personálu. Když jsme vešli do pokoje,  
podívala se na mě zamračeně a že co tady vůbec chci. Protože byla vysoko na posteli a ležela na 
zádech tak Brontíka neviděla, až do okamžiku, kdy se vedle ní objevil. Zamířil přímo k ní, i když 
v pokoji nebyla sama. Dvě sousední dámy byly překvapené, že je přišel navštívit pes a volali Brontíka 
k sobě. On si to zamířil přímo k paní, protože cítil, že ona je na tom opravdu nejhůře. Položil jí hlavu 
na postel v místech, kde měla ramena a koukal na ni. Paní se bohužel nemohla hýbat, jen mírně 
pootočila hlavou, protože ji z jeho čumáčku hřál horký dech na rameni. Aby se nelekla tak jsem jí 
rychle řekla, že jsme se na ni přišli podívat a že ji navštívil pejsek, který sem do nemocnice pravidelně 
chodí. Z její zamračené tváře jsem měla trochu obavy, nevypadalo to, že by nás chtěla. Na pár vteřin 
si spolu hleděli do očí, nevím co cítila ona a ani nevím co jí předával Brontík letmým dotekem 
čumáčku, ale paní na něj promluvila, mě si vůbec nevšímala. Jmenuje se Brontík, řekla jsem potichu a 



jestli chcete, může za vámi i nahoru. Paní z něj neodtrhla oči a řekla mu, jestli udělá hop k ní na 
postel. Brontík když uslyšel hop, tak se automaticky zvedl na zadní, přední tlapky hodil na postel a 
čekal, až mu paní udělá místo. Zeptala jsem se, jestli jí mám pomoct. Opět žádná odpověď, 
komunikovala jen s Brontíkem. Těžkopádně  zvedla ruce,  chytla se šibenice nad sebou a snažila se 
posunout na stranu. Přihlížející dvě pacientky jen s údivem sledovaly co se dělo vedle nich, protože 
obě svorně tvrdily, že paní se vůbec nehýbe. Bála jsem se, aby neupadla a chtěla jsem jí pomoc, ale 
když jsem se objevila u její postele, tak se opět zamračila. Já, řekla! On sem musel taky za mnou přijít, 
tak se musím snažit, když chci, aby šel blíž. A světe div se, ona se opravdu sama vší silou nadzvedla a 
o kousek posunula na posteli. Brontík, když uviděl, že má místo, vyskočil k ní a zalehl. Položila na něj 
ruku a těžkopádně ho hladila.  Stále hladila a hladila, dala jsem jí do dlaně kousky dobrot pro Brontu, 
opatrně  olizoval její dlaň a přiblížil se o kousek blíž až k jejímu krku. Nemohla se ani posadit a ani ho 
více obejmout. Ale hladila ho oběma rukama a on se jí stále díval směrem k obličeji. Na polštář 
stékaly kapky slz a já jsem jen slyšela jak smrkají i ostatní. Brotník se nadzvedl nad ní, aby mohl blíž 
k její tváři a protože on nemá ve zvyku olizovat,  jemně se jí dotýkal svým vlhkým čumáčkem. Když 
vešla do pokoje sestra, zůstala stát překvapením, nechápala, jak to ta paní dokázala sama. „Koho to 
máte v posteli?“, zeptala se jí sestra. Anděla, vzlykavě zašeptala!  

     Je jedno z dalších úterý, svítí sluníčko, vystupujeme z auta. Víme, že na nás čekají, pomalu jdeme 
směrem k našemu pavilonu. V tom se zčistajasna Brontés otočí a změní směr, „Aha daňci“ říkám si, 
těch tady volně pobíhá mnoho, ale vidím, že Brontík běží k lavičce, na které někdo sedí. Ani nestačím 
zavolat a slyším……Anděl, anděl! Františku to je ten pejsek co za mnou přišel, aby mi 
pomohl…….Zvedám ruku a mávám na pozdrav….z dálky slyším …už zase chodím!!! Sice o holi ale 
snažím se, protože chci, protože on si to taky přál!!!!!!! 

    Vidím a slyším kolem sebe, že  čtyřnohých „Andělů“ přibývá a že je jich stále víc. A to je moc dobře, 
protože nemocní a nešťastní lidé je potřebují.  Oni to třeba ještě ani neví, že doteky špičatými 
černými a studenými čumáčky dokáží dělat zázraky…… 

 

                                                                                                                       Renáta a Brontés BE 


