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Blíží se období zimy, pro některé jedince nastává zimní spánek 
a pro jiné období přezimování. Proto nejeden zahrádkář či 
sadař vytáhne postřikovač, naplní jej něčím hodně smrdutým, 
o jedovatosti lépe ani nemluvit, a jde ničit přezimující škůdce. 
Je to doporučované odborníky a naprostá většina velkopěstitelů 
to dělá prostě proto, že jim to rostlinolékaři doporučují. Je ale 
otázkou, zda v současnosti doporučované postupy jsou zrovna 
ty optimální. 

Vývoj kráčí obrovskými kroky kupředu a zejména odborníci 
na ekologii se velmi těžko prosazují v podnikatelském 
prostředí. Je dobré uvést příklad: V oblasti homeopatie 
panuje obrovská averze chemiků i lékařů k této metodě. 
Je nevědecká a pomocí kvantové kuchařky (recepty pro 
výpočty) se dá dnes všechno spočítat. Pro homeopatii 
ve výpočtech tzv. kvantových kuchaříků však není místo. 
Ovšem kvantová mechanika dospěla na svůj vrchol ve 
dvacátých letech minulého století. Mezitím se vývoj posunul 
kupředu například v podobě kvantové chromodynamiky, 
teorie obecné teorie relativity, mnohočetných paralelních 
vesmírů až po pokusy o vytvoření velkého sjednocení, které by 

uvedlo v soulad kvantovou mechaniku s teorií relativity. Tímto 
pokusem je nyní teorie superstrun. Nebudeme probírat teorie, 
protože jsou to matematické modely, které jsou většinou 
logicky nepochopitelné i pro samotné tvůrce, ale díky těmto 
mysl iritujícím modelům nastala změna. Našlo se místo pro 
homeopatii coby informační terapii. Jen to jaksi nedorazilo 
do sféry průmyslové a tedy ani do chemie a už vůbec ne do 
povědomí zdravotnických odborníků. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

EMOCE V POHYBU

Proč nasazujeme  
chemii proti přátelům
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MÁME SPOLEČNÝ CÍL
V oblasti ekologie tento překotný vývoj není až tak dramatický 
a hlavně je na rozdíl od těchto fyzikálních a matematických 
teorií snadno pochopitelný. Je sice hezké, že vyhubíme 
přezimující škůdce. Současně ale vyhubíme přezimující 
slunéčka, škvory, dravé roztoče a spoustu dalších organismů, 
kteří jsou na naší straně. Jsou to naši přátelé v boji proti 
invazivním škůdcům. Máme společný cíl. Zatímco škůdci 
se sem snadno dostanou z jiných oblastí a díky jejich 
reprodukční schopnosti během dvou týdnů nahradí ztráty 
utrpěné přes zimu, naši spolubojovníci se následující rok 
nemusí objevit vůbec. Jejich schopnost rozmnožování a invaze 
do postižených oblastí bývá omezená a navíc pak na ně stejně 
číhá člověk s postřikovačem. Paradoxně po postřiku došlo ke 
zhoršení situace. 

Malý příklad z vlastní zkušenosti: Stromy ani jiné plodonosné 
rostliny na vlastní zahradě nepoznaly desítky let produkty 
chemického průmyslu. Zpočátku sousedi reptali, že oni 
ošetřují, a my ne. Škůdci se pak musí zákonitě dostávat na 
jejich pečlivě ošetřované plodiny. A skutečnost? Zatímco 

ze sousedství se během celého roku ozýval v pravidelných 
intervalech sykot postřikovačů, na naší zahradě pohoda. 
A výsledek? Minimálně stejná úroveň napadení v prvních 
letech. V dalších letech pak obsazení plodin mnohem 
nižší než v sousedství. A největší intenzita napadení vším 
možným byla právě u rostlin sousedících s ošetřenými 
rostlinami. Vysvětlení je až neuvěřitelně prosté. Absence 
chemie umožnila přežití a namnožení dostatečného množství 
přirozených likvidátorů nežádoucích organismů. »

EMOCE V POHYBU

»

Absence chemie umožnila 
přežití a namnožení 
dostatečného množství 
přirozených likvidátorů 
nežádoucích organismů.
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A jejich přítomnost zajistila bohatou zdravou úrodu bez 
cizorodých látek v plodech. Na zahradě, kde to žije, je to určitě 
zajímavější než v pustině monokultur, kde bývá až nápadně 

mrtvo. Zkusme příslušníky této tzv. havěti považovat za 
přátele a také se k nim patřičně chovat s úctou a respektem. 
Nepotřebují od nás nic jiného, než abychom je nechali žít 
a také jim ponechali nějaké příbytky. Různorodá zahrada 
či okolí domu poskytuje více možností úkrytu než golfový 
trávník anebo betonová plocha. 

HOTEL PRO HMYZ
Můžeme těmto přátelům postavit i hmyzí hotel. Co je k tomu 
potřeba? Ochrana proti dešti a spousta na jednu stranu 
otevřených pokojíčků vyplněných nařezanými větvičkami, 
slámou, stonky rákosu, stavební drtí, kousky dutých cihel, 
špalíky dřeva s vyvrtanými otvory. Čím více pórů a pestrosti 
materiálů, tím více obyvatel. Vrátí se nám to ve zdravých 
produktech a životním prostorem obohaceným spoustou 
droboučkých pomocníků. Než se dosáhne očisty prostředí, 
tak nezapomeňme na Cytovet a Regavet. Jsou účinnými 
pomocníky při zasažení mazlíčka chemickým postřikem 
třeba od souseda. Nezabíjejme si přátele, mimo života 
a skromného příbytku od nás nic nechtějí a přitom chrání 
naše zdraví. 

EMOCE V POHYBU

»
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KOROVET & ETOVET
Posílení odolnosti nervového systému.

Nastala doba přípravy mazlíčka na oslavy Silvestra.

Nepropásněte cenovou nabídku

KOROVET: Podávat nejlépe v předstihu měsíce až několika týdnů. 
Přináší radost a pohodu do života zvířete.

ETOVET: Užitečný v čase bouřlivého veselí. Snižuje iritaci nežádoucími 
rušivými vlivy, a nejen na Silvestra.

KOROVET s ETOVETEM: Navzájem potencují svoje účinky na 
probíhající stres.



POTKAN OBECNÝ (Rattus norvegicus). Kdo by neznal 
tohoto myšovitého spoluobyvatele měst a zemědělských 
usedlostí? Většina lidí má k němu averzi a dokonce fobii. 
Podobnou fobii mají lidé v Severní Americe třeba k veverkám. 
Původ tohoto strachu pramení zejména z velkého množství 
těchto jedinců. 

Potkan se velmi často zaměňuje za krysu (krysa obecná 
– Rattus rattus) a běžný člověk mezi nimi nevidí rozdíl. 
Pravděpodobně řada současníků krysu v životě ani neviděla. 
Proto je dobré si uvést rozdílné znaky. Potkan bývá 
mohutnější a zbarvení divoké formy potkana je světlejší. 
Nejde ale o stoprocentně spolehlivé znaky, protože existují 
i potkani menšího vzrůstu, a naopak krysy se světlejším 
odstínem zabarvení. Krysa má špičatější hlavu, potkan více 
zaoblenou. 

Hlavní odlišující znak představuje ocas. Potkan jej má kratší 
a krysa vždy delší než délku těla. Ocas krysy je prakticky 
po celé délce stejně silný a stejně zabarvený, u potkana 
je šupinami pokrytý kořen ocasu široký a postupně se 

ke špičce ztenčuje. Svrchu je tmavější, zespodu světlejší. 
Další praktický rozlišující znak bývají uši – krysa je má 
velké a potkan malé. Když sklopíte ucho směrem k oku, 
tak u potkana k oku nedosahuje, kdežto u krysy můžete 
sklopeným uchem zakrýt oko. Pokud chce být někdo pečlivý, 
tak krysa má pět párů mléčných bradavek a potkan disponuje 
šesti páry. Oči potkana jsou drobnější, krysa je má větší. 
Životní prostředí krysy sestává spíše ze suchých a vyvýšených 
prostor (chození po trámech a střechách), kdežto potkan 
obývá spíše vlhčí prostory a drží se při zemi. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

Zvíře s duší 
kosmopolity
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Vlivem větší přizpůsobivosti nahradil potkan na našem 
území krysu. V našich zemích se usídlil v 18. století. 
Potkan je kosmopolitní, tj. lze jej najít prakticky na všech 
kontinentech planety. Patří mezi synantropní zvířata, tedy 
drží se v blízkosti člověka. Člověk poskytuje potkanu dostatek 
potravy a také výhodných úkrytů. Kanalizace, do které 
teče teplá voda z koupelen a kuchyní, je v zimním období 
luxusním vyhřátým hotelem pro tyto vlhkomilné hlodavce. 
Nemluvě o stálém přísunu stravy z dřezových drtičů 
odpadků. 
Délka těla potkana se pohybuje od 15 do 27 cm, ocas dosahuje 
13 až 20 cm. Hmotnost se také liší – dospělý jedinec váží mezi 
140 a 500 gramy. V zajetí však může dorůst až do hmotnosti 
kilogramu. Samice bývají asi o třetinu menší. Za raritu lze 
považovat výskyt abnormálně vyvinutého potkana o délce 
téměř půl metru, který se objevil minulý rok ve Švédsku. 

Ve volné přírodě se potkan dožívá dvou, v zajetí až čtyř let. 
Říje samice probíhá až několikrát měsíčně. Po spáření trvá 
březost něco málo přes tři týdny a obvykle se narodí mezi 
čtyřmi a sedmi mláďaty. Po narození jsou holá a slepá, srst 

narůstá během následujících dvou týdnů a vzápětí začínají 
vidět. Kojení skončí po třetím týdnu. Pohlavní dospělosti 
dosahují ve stáří od šesti týdnů do čtyř měsíců. Jeden den 
po porodu může samice – podobně jako u všech myšovitých 
hlodavců – opětovně zabřeznout. 

OD SOUMRAKU DO ÚSVITU
Mají noční anebo lépe řečenou soumračnou aktivitu. Největší 
činorodost nastává při soumraku a při svítání. Vynikají 
svou mrštností – do dálky přeskočí i téměř dvoumetrovou 
vzdálenost, výborně plavou, šplhají, běhají. Jde o velmi 
opatrné zvíře a při ohrožení může být i agresivní. Staví si 
doupata na zemi nebo nad ní, ale často se nacházejí úkryty 
v prostorách pod podlahou. »

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

»

Samice potkana je 
továrna na mláďata.
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V kolonii vládne přísná hierarchie a vládnou alfa zvířata, 
která mají přednostní právo rozmnožování. Nejnižší stupeň 
hierarchie opanují staří jedinci a potomci podřízených párů. 
Často fungují jako ochutnávači a tím chrání skupinu před 
jedy používané při deratizaci. Potrava sestává z převážně 
rostlinné stravy, ale často požírají vejce ptáků i maso. Jejich 
přirozenými predátory jsou kunovité šelmy (lasice, tchoř) 
a také sovy (výr velký, kalous ušatý, sova pálená). 

Potkan patří mezi nejinteligentnější zvířata. Jeho 
přizpůsobivost jakýmkoli podmínkám je přímo fascinující. 
Snadno se ochočí a jsou velmi učenliví a mírní. Mnoho 
chovatelů nedá na tyto domácí mazlíčky dopustit. Pokusná 
zvířata bývají nejčastěji laboratorní myši a právě laboratorní 
potkani. Je vyšlechtěno mnoho desítek druhů laboratorního 
potkana. Jen připomínka: Bílá laboratorní krysa neexistuje, 
vždy je to jen potkan. A i když nemá potkan dobrou pověst, tak 
je nutné připomenout statisíce až miliony laboratorních zvířat 
vysloveně umučených, zaživa pitvaných anebo otrávených 
v naprosto zbytečných a nesmyslných testech pro studijní 
účely, pro ověřování mnohokrát ověřeného ve fyziologii anebo 
při testech toxicity látek zjevně toxických či jinak smrtících. 

POŘÁDKEM PROTI POTKANŮM
A jak zvládnout nadměrnou expanzi tohoto přizpůsobivého 
hlodavce? Stačí udržovat pořádek. Vzhledem k hierarchii 
společenství potkana zůstává otázka, zda plošné hubení 
není příčinou expanze. Alfa páry kontrolují velikost kolonie. 
Při jejich odstranění pak vznikne několikanásobné množství 
dalších kolonií. »

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

»
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Takto příroda funguje. Jedna kolonie obývá území asi šesti 
kilometrů čtverečních. Pokud se kolonie rozpadne narušením 
hierarchických vztahů třeba po plošném hubení, zmenšuje se 
toto území a postupně se populace zahušťuje. 

Samice potkana není jen továrna na mláďata. Dokáže 
zastavit vývoj plodu a ukončit březost nejen při nevhodných 
podmínkách, ale také když najde lepšího otce pro svá mláďata. 
A úbytek jejich přirozených predátorů (především sov) 
způsobený přenosem jedovatých látek v potravním řetězci jen 
posiluje tendenci k zahuštění populace. Proto pořádek kolem 
našich příbytků a smysluplná ochrana přirozených predátorů 
bude mnohem účinnější metoda kontroly populace tohoto 
přizpůsobivého zvířete. 

 Jiné zvíře tohle prostě nenaučíte

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

»

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI POTKANEM A KRYSOU

Ocas: Potkan má ocas s šupinatým povrchem, který je u kořene silnější. 

Shora bývá tmavší než ve spodní části. Je kratší než tělo. Oproti tomu 

krysa má ocas delší než tělo nebo aspoň stejně tak dlouhý. Je štíhlejší 

a jednobarevný.

Uši: Potkan má zřetelně menší uši, které přehnuté dopředu nedosahují 

až k oku; boltce jsou krátce osrstěné.

Oči: Potkani mají oči menší než krysy.

Hlava: Potkan má hlavu vpředu zaoblenou, zatímco krysa špičatější. Na lebce 

lze také najít výraznější rozdíl – mozkovna krysy má hruškovitý tvar, zatímco 

u potkana jsou obě boční strany mozkovny rovné a rovnoběžné.

Mléčné bradavky: Samice potkanů mají šest párů mléčných bradavek 

oproti pěti párům u krys.
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PRODUKTY MĚSÍCE

Vycházkové počasí podzimu kolorované barvami listů 
stromů a keřů pomalu končí a paletu barev střídají temné 
odstíny hnědé a šedé. Občas pro změnu přibude bílá 
v podobě sněhu anebo mlhy. Naše zvířata již naplno pociťují 
chlad tlumený nově narostlou srstí ve formě podsady. 
Období buněčné imunity typické pro teplou část roku 
nahrazuje období imunity protilátkové charakteristické pro 
chladnou část roku. 

Střídání úrovní imunity vytváří podmínky pro celkové 
oslabení odolnosti. Proto jsou časté virózy, jež začínají 
nenápadně změnou chování zvířete a objevuje se více nebo 
méně projevený smutek. Zvíře začíná kýchat, tělesná teplota 
roste. Přichází nejvyšší čas na Virovet, který do tří dnů 
zastaví další rozvoj infekce. Pokud stadium kýchání zavčas 
nepodchytíme, pak se situace komplikuje o sekundární 
bakteriální infekci. Změna kýchání v kašel je typická 
pro tuto změnu původce onemocnění. Zde je potřeba 
již dlouhodoběji (7 až 10 dní) aplikovat Kingvet s jeho 
aktivačním účinkem na žírné buňky plic likvidující 
bakterie a na řasinky v průduškách, jež čistí plicní tkáň 

od nahromaděných nečistot a hlenů. V případě horečky 
bude užitečné doplnit aplikaci Kingvetu i předchozího 
Virovetu podáváním Imunovetu. Zesiluje účinky obou 
hlavních preparátů na imunitu, hojí léze způsobené 
infekcí a v neposlední řadě působí jako přírodní neškodné 
antibiotikum. 

Mimo sychravého a nepříjemného počasí žádné další 
významné sezonní zdravotní problémy pro zvířata nehrozí. 
Proto můžeme v klidu připravit zvířecího kamaráda 
na bujaré veselí spojené se svátky konce roku. Proč už teď? 
Protože nejlepší výsledky poskytuje prevence. A pro zvýšení 
odolnosti nervového systému zvířete tu máme Gynevet. 
Pokud již začnou ohňostroje, tak Gynevet neposkytne 
očekávané výsledky. Je účinný jen předem, v prevenci. 
Pokud se již dostaví psychické trauma z nadměrného hluku, 
bude hlavním preparátem pro toto období Korovet. A proč 
o něm mluvíme v listopadu? Protože až jej bude potřeba, 
bude pozdě na jeho zakoupení. Čím dříve se aplikuje, 
tím lepší práci odvede. Korovet je vhodné s krátkými 
přestávkami aplikovat po celé období oslav. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

V listopadu 
se nejčastěji 
dostavují 
kýchání či kašel
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http://www.energyvet.cz/cz_virovet_15
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V době pro zvíře skutečně kritické je možné posílit účinek 
Korovetu pomocí preparátu Etovet. Etovet bude užitečný 
při krátkodobém podávání v době nejbujařejšího veselí. 
A je již čas přemýšlet, čím obdarujete své blízké na Štědrý 
den. A nezapomeňte na svého chlupatého (či pernatého, 
šupinatého, holého) přítele. Asi uvítá hračku anebo něco na 
mlsný jazýček. Ale aby z toho měl radost, tak se postarejte, 
aby mu sloužilo zdraví. 

PRODUKTY MĚSÍCE

»

CO PODÁVAT V LISTOPADU

Virovet: kýchání, viróza

Kingvet: kašel

Gynevet: prevence psychických potíží a posílení nervového systému
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TATO PŘÍPADOVÁ STUDIE ZAHRNUJE PŘÍPAD 
JEDENÁCTILETÉ FENKY ČIVAVY JMÉNEM EJMI, u níž 
chovatelka objevila v blízkosti bradavky mléčné žlázy bulku 
o velikosti 12 mm. Fenka měla být očkována proti leptospiróze. 
Podle názoru veterinární lékařky mohlo jít o tukovou bulku, 
ale přesto bylo chovatelce doporučeno, aby se vakcinace 
odložila. Chovatelka se obrátila na poradnu Energyvet, zda je 
velké riziko v absenci vakcinace proti leptospiróze a zda 
a v jakém dávkování lze podávat Cytovet pro celkové ozdravení. 
Vzhledem k malému riziku kontaktu s přenašeči leptospirózy 
a proočkovanosti po celou dobu života čivavy byla vakcinace 
vzhledem k riziku zátěže imunitního systému definitivně 
zavrhnuta. Chovatelka měla velký strach o své zvíře, proto 
jí bylo doporučeno pro případ nákazy leptospirózou pořídit 
Virovet a v případě počátečních symptomů jakékoli infekce 
(změna chování a především kýchání) jej aplikovat až každé 
dvě hodiny po dobu jednoho dne. 

Posílením slizniční ochrany pomocí aplikace Virovetu klesá 
pravděpodobnost nakažení a rozvoje jakékoli infekce a její 
další šíření v organismu zvířete. Útvar měl podle chovatelky 

konzistenci podobnou dřevu, proto mohla být zavržena 
hypotéza o tukové bouli. Pravděpodobně se jednalo o zhoubný 
nádor mléčné žlázy. Tuto suspektní diagnózu potvrdil výskyt 
dalších dvou útvarů na druhé straně postižené mléčné žlázy. 
Vzhledem k velikosti by se jednalo o metastázy poměrně 
invazivního tumoru. 

Zprvu chovatelka dostala doporučení na chirurgické 
odstranění tumoru. Po zjištění dalších tumorózních útvarů by 
ale operace pro jedenáctiletou fenku znamenala velké riziko. »

KAZUISTIKA

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, PhD., ZPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ DAGMAR PÁLENÍKOVÉ, FOTO: ARCHIV AUTORKY

Nádor u čivavy  
zmizel po třech měsících
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KAZUISTIKA

» Vzhledem k relativně pomalému růstu primárního tumoru bylo 
navrhnuto vyzkoušet koncentrát annony ostnité. Z literatury byl 
popisován selektivní cytotoxický účinek na nádory mléčné žlázy 
u potkanů. Extrakt z annony nepoškozuje zdravé buňky těla. 
Tato selektivnost je pravděpodobně dána účinkem na anaerobní 
metabolismus nádorových buněk. Nemají mitochondrie anebo 
malý počet, a proto dokáží nádorové buňky získávat energii 
jen rozkladem glukózy za vzniku dvou molekul ATP z jedné 
molekuly glukózy. 

Nádorové buňky jsou však schopné adoptovat funkční 
mitochondrie z narušených tělních buněk. V tom případě 
získávají teoreticky 37 molekul ATP (prakticky asi od 18 do 30). 
Proto také v některých případech nádory po biopsii anebo po 
operaci, která neodstraní celý nádor, rostou i více než desetkrát 
rychleji než tumory chirurgicky neošetřené. Byla doporučena 
aplikace annony bez předcházející biopsie v dávce dvě kapky 
dvakrát denně po dobu třikrát tří týdnů s přesně týdenní 
přestávkou. Annona byla podávána v pamlsku, neboť by bylo 
nežádoucí násilné podávání. Po dvou měsících se původní 
tumor zmenšil na velikost špendlíkové hlavičky a další 

nádory vymizely a nebylo možné je nahmatat. Po dokončení 
doporučené aplikace třikrát tři týdny vymizely i poslední 
zbytky primárního nádoru. Po úplném vytracení nádorů bylo 
chovatelce doporučeno sledování pohmatem ne častěji než 
jednou do měsíce (pro efekt zvyku při častějším vyšetření). 
A v případě opětovné detekce pokračování v aplikaci annony. 
Dosud to nebylo zapotřebí. »

Po dvou měsících se 
původní tumor zmenšil 
na velikost špendlíkové 
hlavičky a další nádory 
vymizely a nebylo 
možné je nahmatat.
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KAZUISTIKA

» Vedle tohoto případu bylo a dosud je vedeno dalších 
14 případů tumorů mléčné žlázy u různých plemen psů, 
kteří pozitivně reagují na extrakt z annony. Menší nádory 
do centimetru mizí úplně během dvou třítýdenních cyklů, 
nádory o velikosti dvou centimetrů vyžadují aplikaci 
v délce minimálně třikrát tři týdny. Záleží také na velikosti 
plemene. Adekvátně k velikosti plemene se větší tumory 
zmenšují rychleji. V jednom případě je případ obzvláště 
těžký. Jedná se o zanedbaný nádor na mléčné žláze 
u dlouhosrsté feny jezevčíka o velikosti dvou mužských pěstí 
s četnými metastázami v podkoží, v lymfatických uzlinách 
a pravděpodobně i ve vnitřních orgánech fenky. Po čtyřech 
týdnech aplikace annony se tumor ohraničil zánětlivou 
tkání. Zprvu se primární nádor nepatrně zvětšil, ale začal 
ztrácet typickou dřevnatou konzistenci. Nejvzdálenější 
metastázy (na hlavě a u kořene ocasu) úplně vymizely. A další 
se zmenšily asi o 30 %. Annonu bude nutné podávat stále 
až do spontánního vymizení nádorů. Což při této velikosti 
lze odhadnout na osm až deset měsíců. Týdenní přestávka 
nezpůsobuje rezistenci tumoru k annoně a je potřebná pro 
zabránění jejího odmítání zvířetem. Z chyb při aplikaci lze 

vysledovat, že při přestávce v podávání delší než tři týdny se 
tumor znovu aktivuje, ale není zatím důkaz, že by vznikla 
pravá rezistence. Po obnovení aplikace se po chvíli nádor 
začal opět zmenšovat. 

JAK SE VYVÍJEL PŘÍPAD FENKY S TUMOREM?

»  diagnóza tumoru

»  doporučení na chirurgické odstranění

»  podávání extraktu z listů annony bez předchozí biopsie  

(dvě kapky dvakrát denně po dobu třikrát tří týdnů s týdenní přestávkou)

»  po dvou měsících se primární nádor zmenšil na velikost špendlíkové hlavičky, 

další nádory zmizely

»  po třech měsících úplné vymizení primárního nádoru
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TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, PhD.

VAŘÍME ZVÍŘATŮM

Vařit, barfovat  
anebo granule?

V PORADNĚ ENERGYVET se v posledních týdnech opět 
nashromáždily dotazy, které se týkají krmení psů. Přinášíme 
stručnou rekapitulaci. 

Granule často obsahují vysoký podíl obilovin, lepku a masa 
zatíženého růstovými stimulátory či léčivy při nedodržení 
předepsané ochranné lhůty. Nejvíc ovšem zatěžují 
chemická aditiva. Barviva jsou naprosto zbytečná, protože 
zvířata barvě nepřikládají žádný význam. Pouze balamutí 
spotřebitele, aby si myslel, že to červené je maso, zelené 
zelenina. Je to jen úřady tolerovaný podvod na spotřebitele. 
Zchutňovací přísady se přidávají proto, aby to vůbec zvířata 
pozřela. Nejproblémovější jsou chemické konzervanty. 
Brání plesnivění a zkažení krmiva, ale mohou totálně zničit 
mikroflóru střeva ve velmi krátkém čase. Tato dysbióza je 
následně příčinou zažívacích, cévních, srdečních a kožních 
potíží, selhávání jater, později ledvin a podepisuje se na 
zrychleném stárnutí zvířete. Pokud granule, tak určitě 
tzv. holistické. Nehledejte za tím nic nadpřirozeného. Jsou 
to granule připravené z přírodních surovin, bez obilovin 
obsahujících lepek a hlavně bez chemických aditiv. Dokonce 

bez chemických konzervantů. Používají se konzervanty 
přírodní (zelený čaj, grepový olej), které mikroflóru střeva 
nepoškozují. 

U velkých plemen je pravděpodobně nejvýhodnější takzvané 
barfování. Je to syrová přirozená strava (nejen maso, ale 
i zelenina, ovoce) vysledovaná při pozorování vlků. Je zde větší 
riziko parazitární invaze, ale to v současnosti není příliš velký 
problém. Parazité jsou stejnou měrou i u zvířat krmených 
granulemi anebo vařenou stravou. Tato metoda je obsáhlejší 
a je plně popsána na mnohých webových stránkách. Stačí 
zadat do vašeho vyhledávače heslo barf. 

Asi nejtradičnější metodou krmení je vaření. Ale vařit pro šelmu 
není totéž jako vařit pro člověka. Do vody vložíme zeleninu 
(zejména mrkev a v menší míře i další druhy, listová zelenina, 
petrželová nať) a zdroj minerálů – kosti (žebra, kuřecí krky 
apod.). Uvedeme do varu a vaříme do měkkého stavu. Zelenina 
je lépe využitelná po tepelném zpracování. V průběhu vaření 
pak vložíme maso vcelku a vkládáme jej vždy do vroucí vody, aby 
se na povrchu zatáhlo a uchovalo cenné živiny uvnitř. »
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VAŘÍME ZVÍŘATŮM

Maso vaříme nejdéle 30 minut. Vyjmeme a necháme 
odpočinout, vychladnout, aby při krájení nevytekl obsah. 
Na řezu by mělo maso být narůžovělé jako šunka. Nakrájíme 
na kostičky, přidáme nakrájenou nebo rozmačkanou 
zeleninu, trochu žebírek anebo dobře uvařených kuřecích 
krků (stačí kousek o velikosti packy pro saturaci organismu 
kostními minerály). 

Kosti můžeme podávat také ve formě hračky. Čím větší je 
kost, tím je pro zvíře bezpečnější. Objem pak nastavíme 
tzv. příkrmem – rýží, ovesnými vločkami, kukuřičnými 
těstovinami, kukuřicí a můžeme občas brambory 
i pšeničnými těstovinami. Těstoviny obsahují lepek a obecně 
jsou špatně tráveny. Vytvářejí jen balast pro zaplnění 
žaludku. Maso je vždy vhodnější šlachovité a to zejména při 
odstraňování obezity. Pro zajištění vyššího podílu energie 
doporučujeme maso s vyšším podílem tuku. 

Celkový podíl jednotlivých složek by měl být zhruba 
následující: 60 % masa spolu s kostí, 30 % příkrmu, 

10 % zeleniny. Podle momentální potřeby lze proporci 
měnit. Univerzální je zvýšení podílu zeleniny a výběr 
hodně šlachovitého masa. A jak dávkovat? Gramy si 
nikdo nepamatuje. Orientačně velikost hlavy bez nosu na 
den. Ale ona se vám šelmička ozve, když by měla málo. 
Lze i péct anebo vařit v mikrovlnné troubě. Je to i jednodušší, 
ale pamatujte, že nejkvalitnější krmení musí vypadat 
jako správně ugrilovaný hovězí steak. 

»

JAK KRMIT PSA?

Vaření: nejlepší pro většinu podomácku chovaných zvířat  

(ideální poměr 60 % masa s kostí, 30 % příkrmu, 10 % zeleniny)

Barfování: vhodné zejména pro psy větších plemen

Holistické granule: podstatně kvalitnější forma granulí

Granule: rychlé, ale z hlediska dlouhodobého zdraví ne příliš vhodné krmivo
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V NEDĚLI 4. ŘÍJNA před desátou hodinou dopolední se 
v útulné velké zahradě ve Vinoři začínají scházet pejskové, 
kterým se lidově říká placatky. Těchto pejsků se zploštělými 
čenichy je více plemen, ale dnes tu mají sraz výhradně 
mopslíci, neboť začíná Den mopse 2015. Každého pejska 
doprovází početná skupinka lidí, což slibuje velkou účast nejen 
pejsků, ale i páníčků a přátel mopsů.

VESELÝ OD NAROZENÍ
Mops neboli pug je nesmírně mírumilovné plemeno 
s vrozenou šťastnou a veselou povahou, kterou zásobí 
své okolí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. 
Patří do kategorie „psů do kapsy“, neboť v kohoutku dorůstají 
výšky 25–28 cm a hmotnosti 6,3 až 8,1 kg. Srst ve zbarvení 
stříbrná, apricot, šedá či černá je vždy krátká, hladká a lesklá. 
Nikdy ne vlnitá.

Zemí původu Mopse je Čína. V dávných časech předchůdci 
mopsů byli společníci buddhistických lámů. V evropských 
zemích se dočkal velké slávy díky tomu, že ovlivnil zdejší 
dějiny. 

V roce 1572 v Holandsku zachránili mopsové svým 
štěkáním Viléma Oranžského před atentátem. Ihned 
se toto plemeno stalo miláčkem vládnoucího rodu 
Oranžského v Holandsku. 

Vilém III. v roce 1688 odcestoval s mopsem do Anglie, 
kde se rychle stal oblíbeným. V 18. století si mops získává 
velkou pozornost v Německu. V Rusku, Rakousku, Francii, 
Španělsku i v českých zemích jeho obliba také roste. 
Ale pojednou popularita upadá a na počátku 20. století je 
plemeno mopse téměř vymizelé. O návrat k popularitě se 
nejspíše zasloužila anglická královna Viktorie, a tak až do 
dnešní doby nad mopsem drží patronát Velká Británie. 
Dnes je mops známý jako výhradně společenské plemeno, 
které je oblíbené na celém světě.

Toť k historii. A jak probíhalo setkání ve Vinoři? V 10.15 
zahajuje program vedení Mops klubu. Mopsí den se pořádá 
mj. jako připomínka sv. Františka z Assisi, patrona zvířat, 
který patří mezi nejen nejvýznamnější a nejznámější, ale 
také mezi nejoblíbenější svaté. »

TEXT: ANDREA ŠULCOVÁ, FOTO: ARCHIV AUTORKY

ZÁBAVA

Mopsíci slavili 
na Mezinárodní 
den zvířat
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Svatý František nikdy nezapomněl na nemocná 
a opuštěná zvířata a proslul svým laskavým vztahem ke 
všemu živému. Je patronem Itálie, ekologie a také vlčat 
– nejmladších skautů. Jeho svátek se slaví vždy 4. října. 
Od roku 1994 je tento den i v ČR veden jako Mezinárodní 
den zvířat.

Pejskové se účastní mnoha soutěží – běh za páníčkem na 
rychlost, běh přes překážky, nejrychleji snědený piškot, 
nejzakroucenější ocásek, módní přehlídka. Během soutěží 
je vyhlášena velká tombola. Energyvet, stejně jako v loňském 
roce, věnoval do tomboly hodnotné dary, na které se účastníci 
velmi těšili.

OČÍM POMŮŽE CYTOVET
V poradně Energyvet jsme řešili především péči o oči. Mops 
má velké, vypouklé, kulaté oči a velmi často tito pejskové trpí 
jejich podrážděním. Na tento neduh je velmi vhodné použít 
Cytovet. Jak užívání vnitřní, tak i ošetření vnější roztokem 
Cytovetu v převařené vychlazené vodě dělá mopslíkům velmi 
dobře. Předchází se tak i zánětům rohovky. »

ZÁBAVA

»
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Mops má velkou rýhu v horní části hned nad čenichem 
zakrytou převisem kůže. Zde se mu drží jak vlhkost, 
tak i sekret stékající z očí, různé zbytky jídla či hlíny a dalších 
drobků nasbíraných čicháním v přírodě. Proto tato skrytá 
část bývá často předurčena ke kožním komplikacím různého 
charakteru. Od svědění až po kožní mykózy apod. Předcházet 
komplikacím lze nejen pravidelným čištěním této rýhy, 
což každý majitel ví, ideální je pak čištění pomocí kapiček 
Audivet.

Další neduh, který se v poradně opakovaně objevoval, 
představuje rychlé prostydnutí. Mnozí páníčkové měli 
zkušenost z loňského srazu, kdy si přivezli domů pejsky 
s nachlazením. Mopsové mezi soutěžemi rychle běhají, 
díky zploštělému čenichu jsou brzy unaveni a prohřátí 
polehávají v trávě. Je říjen a zem je již chladná. Pejskové 
pak rychle prostydnou. V takovém případě je potřeba co 

nejrychleji, nejlépe ihned, nasadit Virovet. Pejskům se rychle 
uleví. Na závěr léčby Virovetem můžeme pejska posílit 
vitaminovými tobolkami Biomultivet, které obsahují výhradně 
přírodní vitaminy a minerály.

Už teď se opět těšíme na další Mezinárodní den zvířat, a tak 
v závěru zmiňme citát Jeffreyho Massona: „Pes a člověk 
mohou vytvořit tak silný vztah proto, že dokážou vzájemně 
pochopit své citové reakce. Pes má možná větší radost ze 
života než my a tento pocit z něj vyzařuje natolik silně, že 
se z něj těšíme i my lidé.“ 

 Mopslíci se činí, aby zaujali své páníčky

ZÁBAVA

»
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TEXT: ŠTĚPÁNKA HAMPEKOVÁ, FOTO: ROMANA DĚDINOVÁ

ZÁBAVA

Na PesFestu byl 
největší zájem 
o preparáty na záněty 
a kožní problémy

TŘETÍ ROČNÍK OBLÍBENÉHO FESTIVALU PRO ŠIROKOU 
VEŘEJNOST PESFEST měl opět velký úspěch. V polovině 
září se odehrál v příjemném prostředí parku Na Pankráci 
v Praze 4. Festival vznikl na základě myšlenky, že psi jsou 
součástí našich rodin. Máme je rádi a chceme, aby se s námi 
měli dobře. 

Z bohatého programu jsme si mohli vybrat například 
hlasování v soutěži o psího sympaťáka, o nejlepšího chytače 
piškotů a proběhla i soutěž v aportování buřta. Bylo možné 
zhlédnout ukázku záchranné veterinární a odchytové služby. 

Mohli jsme vidět demonstrace práce psovodů městské policie 
a agility. Svůj tanec se psem předvedla Anna Krejčová. 

Rodičům s dětmi pořadatel zajistil dětskou zonu v podobě 
skákacího hradu a dětské dílničky. Příjemný den za krásného 
počasí moderoval Jan Musil.

U našeho stánku byl velký zájem hlavně o přípravky na 
kožní problémy, záněty a pro podporu svalové práce. Mnozí 
návštěvníci Energyvet dobře znali, což nás velmi potěšilo. 
Firma Energy přispěla hodnotnými sponzorskými dary. 
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I listopad nabízí možnost pro obdarování zvířecích kamarádů. 
Přinášíme soupis jmenin psů a koček. Můžete jim věnovat 
dárek pro posílení zdraví – například některý z pomocných 
preparátů systému Energyvet. Fytovet pro přísun minerálů, 

Probiovet pro zlepšení střevní mikroflóry nebo Biomultivet 
jako zdroj vitaminů. 
Přehled jmen i nabídku zmiňovaných dárků naleznete na 
www.energyvet.cz 

TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

KALENDÁŘ

Den  
v kalendáři

1. 11. Dolly Rita

2. 11. Niki Kuba

3. 11. Bern Aragon

4. 11. Chasan Madelaine

5. 11. Sigi Suzi

6. 11. Brest Scarlet

7. 11. Fido Orfeus

8. 11. Omar Isabella

9. 11. Dant Pipi

10. 11. Fix Luisa

Den  
v kalendáři

11. 11. York Samuel

12. 11. Clea Abbé

13. 11. Hera Cipísek

14. 11. Muf Vesna

15. 11. Armína Ketty

16. 11. Brixie Čert

17. 11. Tobi Chiquita

18. 11. Asan Kristián

19. 11. Goro Sára

20. 11. Tim Lady

Den  
v kalendáři

21. 11. Cherry Fugas

22. 11. Nessie Harvey

23. 11. Bugsy Genevieve

24. 11. Jimmy Indí

25. 11. Keks Pegas

26. 11. Sorbon Zapa

27. 11. Jolla Romy

28. 11. Tracy Fanny

29. 11. Mína Nessie

30. 11. Ray Amadeus

Kdo slaví 
svátek v listopadu
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TEXT: ANDREA ŠULCOVÁ, FOTO: ARCHIV AUTORKY

ZÁBAVA

Na Bull srazu 
se registrovalo 400 psů

V minulém vydání jsme vás informovali o přípravách Bull 
srazu. Nyní přinášíme zprávy, jak na začátku října vše 
dopadlo, a to zejména z pohledu Energy.

V letošním roce byl překonán loňský rekord, zúčastnilo 
se celkem 394 psů bull plemen. Tedy o 64 účastníků více než 
vloni. V Energyvet poradně se především řešila lokání ztráta 
srsti. Je zajímavé, že u těchto plemen je toto onemocnění 
poměrně rozšířené.

Z přípravků Energyvet jsem pro řešení tohoto zdravotními 
problému doporučovala na prvním místě srovnat střevní 
mikroflóru, jejíž správné fungování je nezbytné pro další 
léčení. Vnitřní užívání Gynevetu je vynikající na ozdravení 
kůže a sliznic, pakliže pejsek netrpí žaludečními vředy či 
záněty nervové tkáně, poškozením slinivky nebo sleziny. 
Pro lokální povrchové ošetření kůže je nezbytný Audivet, 
jehož protizánětlivé a protimykózní efekty jsou více než 
vynikající.

Při registraci obdrželi účastníci výtisk ANIMAL start 
s poukázkou na 30% slevu. Každý padesátý registrovaný 
získal šampon, katalog, ANIMAL start a psací potřeby. 
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BRNO
Veterinární poradna klubu Energy – Hana Hosová

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Veterinární poradna – Petra Prokopcová

DOMAŽLICE
Veterinární poradna – MVDr. Linda Hynčíková Birnerová

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Veterinární poradna – MVDr. Petra Domesová

HOROMĚŘICE
Veterinární poradna – MVDr. Martina Frühauf-Kolářová

HOŘOVICE
Veterinární poradna – MVDr. Michaela Gerychová

HRADEC KRÁLOVÉ
Veterinární poradna – MVDr. Milena Martincová

JABLONEC NAD NISOU
Veterinární poradna – Ing. Martina Pospíšilová  
(specializace na koně, psy a kočky)

MRAČ U BENEŠOVA
Veterinární klinika a laboratoř

NAPAJEDLA
Veterinární poradna – MVDr. Karla Hlačíková

OLOMOUC
Veterinární poradna klubu Energy – Jana Indrychová

OPAVA
Veterinární klinika MVDr. Radomíra Hynara

OSTRAVA
Veterinární poradna – MVDr. Monika Šrubařová 

PRACHATICE
Veterinární poradna – MVDr. Petr Hrabák

PRAHA
Centrum Mazlíček – Janka Dvořák Majerčinová, Klub Energy 
– Alena Pávková a Andrea Šulcová, Veterinární poradna 
– MVDr. Jana Srpová, Veterinární ordinace PET HELP, 
Veterinární poradna – MVDr. Lucie Boháčová

PŘÍBRAM
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Korecký

ŘEVNICE
Veterinární ordinace – MVDr. Vojtěch Veverka

ŘÍČANY
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař

SEDLČANY
Veterinární poradna – MVDr. Martin Pán

STARÉ MĚSTO
Veterinární poradna – MVDr. Miroslava Svobodová

TÁBOR
Veterinární poradna pro malá zvířata – MVDr. Lucie Míková,
Veterinární poradna – MVDr. Martin Pán

TÝNEC NAD SÁZAVOU
Veterinární poradna – MVDr. Martina Jůzová,  
MVDr. Daniela Mustafa Ali

UHERSKÝ BROD
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Zábojník

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Veterinární poradna – MVDr. Jarmil Dobeš

VELVARY
Veterinární poradna – MVDr. Ivan Soukup

ŽÍREC U DVORA KRÁLOVÉ
Veterinární poradna – MVDr. Karin Seitlová  

Veterináři, kteří se zaměřují na Energyvet
Systém Energyvet používá celá řada veterinářů a vyškolených specialistů z různých regionů.  
Plné kontaktní údaje najdete na webu www.energyvet.cz.

Produkty Energyvet získáte prostřednictvím Klubů Energy, Konzultačních center nebo e-shopu.  
Kompletní kontaktní údaje získáte na webu www.energyvet.cz
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Každé ráno přijde kohout do kurníku a každou slepici políbí. 
Až na tu poslední. Té pouze vytrhne pírko. Takto to chodí již 
čtrnáct dní, až to slepička nevydrží a s pláčem se ptá kohouta: 
„Proč?“ A kohout se záhadným úsměvem odvětí: „Tebe chci 
vidět nahou, bejby.“

 Lenošící lenochod chce výhradně 
 svoji mrkvičku

CITÁT
Uchopit to, co vnímáme jako děj, jako to, co pomíjí a naplnit 
jej... To opravdu může problémem být. Zde ale právě může 
pomoci pozorování živých tvorů, zvířat. Ta totiž nehledí 
do neznámé budoucnosti, ale žijí přítomností. A pokud se 
člověk naučí od zvířat vnímat a prožívat „to dnes“ či právě teď 
jako důležité, může se těšit, že to „potom“ má nějaký smysl 
a může doufat.
– Josef Duben, z knihy Zvíře polidšťuje –

Newsletter ANIMAL aktuálně vydává  
společnost Energy Group, a. s.

BUĎTE V KONTAKTU
Energy Group, a. s.
Trojská 201/39, 171 00 Praha 7, 
Tel./Fax: + 420 283 853 853/854
animal@energy.cz, 
www.energyvet.cz, www.eanimal.cz

Texty: MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D. (lch), 
Štěpánka Hampeková, Andrea Šulcová, Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků), 
Romana Dědinová, Andrea Šulcová, archiv
Video: YouTube
Ikony: Ikona se stetoskopem označuje texty, které jsou určeny 
především pro odbornou veřejnost.

DISTRIBUCE:
Elektronický měsíčník ANIMAL aktuálně si můžete objednat 
na mailu animal@energy.cz. Ke stažení zdarma je také na 
Energyvet.cz nebo Publero.com. 

KONTAKT

Zvířecí vtipy

Sta te se fanou y
Energyvet.CZ

24

https://youtu.be/xiE5AQHKj_Y
https://youtu.be/xiE5AQHKj_Y
http://www.energyvet.cz
http://www.eanimal.cz
mailto:animal%40energy.cz?subject=Animal%20aktu%C3%A1ln%C4%9B%20%E2%80%93%20objedn%C3%A1vka
https://www.facebook.com/Energyvetcz
https://youtu.be/xiE5AQHKj_Y

