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Zvíře zrcadlem člověka
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

KAŽDÝ ZKUŠENÝ CHOVATEL a většina veterinárních lékařů
vám potvrdí, že doma chované zvíře přejímá od svých páníčků
jak zvyklosti a emoční excesy, tak i v neposlední řadě choroby.
Ne nadarmo se říká: „Jaký pán, takový pes.“ Není tím myšlen
jen fyzický zjev, i když je často patrná určitá podobnost.
Jde prostě o preferenci určitého vzezření, a proto se projeví
i na výběru plemene.
Paničky pak oblékají své mazlíčky podle stylu svého oblečení
a ve svých barvách. Na tom až tak nic špatného není. Ale často
je zvíře degradováno na módní doplněk, na hračku. Zůstává
však stále šelmou se svými potřebami a také důstojností.
Mnoho takových zvířat prožívá život ve zlaté kleci. Sice zlaté,
ale pořád ve vězení. Potom se občas objevuje agresivita
vyplývající z frustrace zvířete a řeší se zdravotní problémy,
které spočívají v zadržovaných a neprojevených emocích.
A které to jsou? Najdete je v Pentagramu Energyvet.
Například smutek naruší kůži, plíce, tlusté střevo, ale také
vazivo a příslušné části páteře. A kolik takových mazlíčků se
objeví s narušením těchto orgánů v ordinaci veterinárního

EMOCE V POHYBU

lékaře a u nás v poradně? Řešení v podobě tabletek a kapek
představuje pouze dočasnou záležitost. Pro trvalé zlepšení
stavu se musíme zamyslet, jestli našemu čtyřnohému příteli
luxusem spíše neubližujeme.
Další zdravotní riziko spočívá v přenosu emočních vlivů
z rodiny na zvíře. Neuspořádané rodinné vztahy vedou
k chaosu v mysli zvířete. Nevnímá jasně svoje místo v tomto
společenství a jeho přirozeností je ovládnout vedoucí pozici
v nefunkční smečce. A všichni se strašně diví, proč najednou
milý mazlíček začal terorizovat celou rodinu. Snaží se zavést
pořádek a začal tím, že chce ovládnout vedení společnosti. »

Často je zvíře
degradováno
na módní doplněk.
02

» Pokud tyto rodinné vztahy budou přetrvávat, permanentní
stres může vést až ke vzniku onkologického problému
s lokalizací podle typu psychického spouštěče.
Jinými slovy lze říci, že podle typu onemocnění zjistíme,
jaké vztahy panují ve vaší rodině a podle typu vztahů zpětně
dospějeme k poznání, k čemu bude mít zvíře predispozici.
A neplatí to jen pro zvířata. Zvíře je na tyto vlivy velice citlivé,
takže to „odskáče“ jako první. Ale lidští členové smečky jej
budou dříve nebo později následovat. Zvíře vlastně indikuje
nepořádek a měli bychom tyto náznaky umět rozeznat. Nejen
pro zdraví svého mazlíčka, ale pro zdraví vlastní a také pro
pohodu a harmonii v rodině.
Těmto problémům se věnuje psychosomatika a s její vznikající
veterinární obdobou se budete setkávat častěji a častěji.
Zvířata představují velice citlivé indikátory a umožňují odhalit
problémy ještě před jejich masivními projevy. Výhoda tkví

EMOCE V POHYBU

ve velice jednoduchém počátečním řešení přechodu emoční
hyperaktivity v postižení některého z orgánů. Preparáty
Energy jsou pro tento účel přímo předurčeny.

	Některá zvířata vypadají holt jako jejich
majitelé. Nebo je to naopak?

VIROVET & KINGVET
Nepropásněte cenovou nabídku na produkty z veterinární řady:
PRO CELKOVÉ ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI A PROTI INFEKCÍM ZIMY
VIROVET
Zastavuje infekci v počátečním stadiu, při výskytu kýchání a vodnatém výtoku.
Urychluje tvorbu protilátek, činí sliznice odolnější k původcům infekce.

KINGVET
Řeší infekci v pokročilém stadiu, při kašli a hlenovitém výtoku.
Aktivuje buněčnou imunitu a čištění plic.

KINGVET & VIROVET

Platnost akce: od 1. února do 29. února 2016 nebo do vyprodání zásob.

Zvyšují odolnost k vnějším fyzickým i psychickým vlivům,
k probíhajícímu stresu i následkům zvýšené zátěže.

Medvědí spánek.
Inspirace pro vědu
i lékařské obory
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Sychravé, vlhké počasí s minimem slunečního svitu
v některých lidech probouzí závist. Závidí medvědům jejich
zimní spánek. Ulehnou v brlohu, který si zařídí v jeskyni
nebo pod vývratem stromu v listopadu, a probouzí se až
v březnu. V případě oblevy však může zimní spánek kdykoli
přerušit a znovu při ochlazení zalehnout.
Medvědí spánek však není typickým zimním spánkem.
Pravým zimním spánkem odpočívá například sysel,
netopýr či plch. Dostávají se do stavu letargie, kdy se
tělesná teplota sníží téměř na teplotu okolí, několik málo
stupňů nad bodem mrazu, dýchání téměř ustává a zvíře
je prakticky v bezvědomí. To medvěd snižuje teplotu jen
o čtyři stupně Celsia, ale puls se zpomaluje na čtvrtinu
původních hodnot a spotřeba kyslíku klesá na polovinu.
Proto i při zimním spánku vnímá, slyší a může se kdykoli
probudit.
Přestože je relativně aktivní při spánku, tak nemusí vykonávat
svoji potřebu mimo brloh. Metabolismus je naladěn na velice
nízkou spotřebu. Dokonce v tomto stavu porodí samice
mláďata a kojí. Teprve na jaře po opuštění brlohu vykoná

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

svoji první potřebu, vytlačí z konečníku zátku tvořenou velice
suchým trusem. Jak to medvěd dělá, je v popředí zájmu nejen
přírodovědců, ale i lékařů.
Mechanismus zimního spánku medvěda, kdy lze snížit
metabolismus celého těla a tepovou frekvenci při téměř
stejné tělesné teplotě, představuje slibnou devizu pro
lékařskou vědu. Zvládnutí této techniky by mohl výrazně
snížit postižení mozku při jeho infarktu – mozkové mrtvici.
Uplatnil by se i při transplantačních technikách. Zkrátka další
inspirace ze zvířecí říše pro vědu a lékařské obory.

KDYŽ MEDVĚD SPÍ…
» klesá tělesná teplota o 4 °C,
» puls zpomaluje na čtvrtinu,
» spotřeba kyslíku klesá o polovinu,
» slyší, vnímá a může se kdykoliv probudit.
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Na únor si připravte
Virovet a Kingvet
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Leden ukázal, že zima nebyla globálním oteplováním Země
ještě vymazána ze slovníku Středoevropana. V únoru zima
ještě dokáže vystrčit růžky. Obávané mrazy se většinou
dostavují okolo 2. února na Hromnice. Nicméně se den
prodlužuje a sluneční svit přináší více tepla. Mrazy v půlce
ledna měly charakter hromniční zimy, tak máme šanci, že
již v půlce února počasí ukáže přívětivější tvář. Milovníci
zimních sportů a radovánek nechť se nezlobí, zima není
oblíbeným obdobím pro většinu našich zvířecích kamarádů.
Snad jen tažní psi a lední medvědi mohou upřednostňovat
toto období, ale kolik je jich u nás chovaných?

postižená zvířata. Je poslední možnost využít období bez
výskytu alergenů. Předjaří také znamená zvýšenou zátěž na
zpracování nahromaděných zatěžujících metabolitů během
dlouhodobě chladného počasí. Tyto zatěžující látky okyselují
organismus a způsobují syndrom jarní únavy a také oslabují
výkonnost imunitního systému. »

Ti ostatní uvítají předjaří a ihned využijí ještě slabého
sluníčka k prohřívání svého kožíšku. Změna počasí znamená
návrat infekčních původců. Proto Virovet na počáteční
symptomy doprovázené kýcháním a Kingvet na kašel budou
nejčastěji používanými preparáty února.
Stále ještě trvá vhodnost regenerační desenzibilizace
sezonních alergií, proto preparáty Regavet a po příslušné
přestávce Renovet budou v únoru užitečné pro takto

PRODUKTY MĚSÍCE
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» K pročištění organizmu zvířete a eliminace těchto rizik
přispěje preventivní očista pomocí Cytovetu. Odstraněním
kyselinotvorných látek se navodí stav jako při zahřátí těla.
Proto konec zimy je pro Cytovet nejvhodnějším obdobím
pro nespecifické posílení odolnosti vašeho mazlíčka pro
nadcházející rok.

ZVÍŘECÍ LÉKÁRNIČKA NA ÚNOR
Virovet: proti infekci doprovázené kýcháním
Kingvet: pomáhá s vykašláváním
Regavet, Renovet: pro snížení projevů sezonních alergií
Cytovet: posílení odolnosti zvířete, odstranění kyselinotvorných látek

PRODUKTY MĚSÍCE
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Přírodní pomoc
pro zlenivělé kočky
TEXT: MARIE NOVÁ, KOMENTÁŘ: MVDR. MILENA MARTINCOVÁ, MVDR. LUBOMÍR CHMELAŘ, PH.D.

MOJE KOČIČKA, věk mezi šesti a sedmi lety (zachránila
jsem ji z ulice, proto ten odhad), začala mít v červenci
problémy s močením. Rozbor ukázal krev a struvity. Léčba
antibiotiky odstranila zánět i časté močení, ale struvity existují
dále, i když v menším množství. Stále je na dietě RC urinary
S/O. Poprosila jsem o radu, zda existuje možnost nějaké
podpůrné bylinné léčby. Mám doma celkem sedm kočiček,
všechny jsou zachráněné z ulice a s ledvinami už měla
problémy i jiná kočička ve věku asi 3,5 roku a také dvouletý
kocourek. Zajímalo mě, zda by bylinná léčba byla vhodná
jako prevence i u nich?
Struvity se mohou objevit v souvislosti s nadměrným příjmem
krmiva a při obezitě. Jedná se zejména o nadbytek bílkovin.
Zvýšenou sekrecí žaludečních kyselin a nedostatečné
kompenzaci se alkalizuje vnitřní prostředí těla. Projeví se to
zvýšením pH moči vlivem vylučovaného amoniaku. Moč je
alkalická. Při nadbytku hořčíku v potravě se mohou vytvářet
sraženiny fosforečnanu hořečnatoamonného – struvity.
Při vysoké hustotě moči nastává obdobný proces. Týká se
zejména zlenivělých domácích koček, které si šetří pohyb

KAZUISTIKA

i k chůzi na záchodek. Může zde hrát roli i pozdní stres jako
v tomto případě. Napětí ve společenstvu ostatních koček
může vést ke stresu z problému zařadit se hierarchicky do
společenstva. Další příčinou je relativní přebytek hořčíku nad
vápníkem. Proto může být užitečné přidávat pravidelně do
krmné dávky Skelevet.
Byla doporučena aplikace Virovetu (2–0–2, tři týdny) pro
nepřímé působení na zvýšení množství moči a tím snížení
její hustoty. Pak se struvity v nadbytku tekutiny mohou
i rozpustit. Současně Virovet odvádí „nadbytečnou energii“
ze žaludku, snižuje zvýšenou sekreci žaludeční kyseliny.
Působí na odolnost sliznic a optimalizaci jejich funkce.
Zvyšuje také odolnost vůči stresu ze společenstva. Působení
Virovetu na sekreci žaludeční kyseliny lze sledovat
zjištěním pH moči. Moč by se měla dostat na hodnotu
kolem pH 6.
Po aplikaci Virovetu jsem nechala udělat kontrolní vyšetření
a k mé radosti bylo ohledně struvitů i ostatních parametrů
negativní, z čehož jsem měla obrovskou radost. »
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» Na můj dotaz, zda je možné působit v rámci prevence
i u mých ostatních koček jsem dostala kladnou odpověď.
Predispozici ke struvitům sice regenerace zmenšuje, ale
stále zůstává. Proto bude potřeba aplikaci opakovat. Nyní asi

Při nadbytku hořčíku
v potravě se mohou
vytvářet sraženiny
fosforečnanu hořečnatoamonného – struvity.
KAZUISTIKA

za tři měsíce, pak po půl roce a u tohoto intervalu je možné
zůstat. Virovet je vhodný i pro dobrou imunitu, tak je možné
tuto prevenci spojit s profylaktickým ošetřením na posílení
imunity v předjaří (březen, duben) a pak začátkem podzimu
(říjen, listopad).

CO POMOHLO?
» Virovet – odvedl nadbytečnou energii, snížil sekreci žaludeční kyseliny,
a zmizely struvity. Dále bude podáván v prevenci.
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Jak na dietu
při cukrovce psa
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, PhD.

PŘI CUKROVCE PSA není postačující pouze nasazení
předepsané diety. Onemocnění je potřeba podřídit i denní
režim zvířete. Zvláště se osvědčuje pravidelnost – jak při
krmení, tak při venčení. Za nežádoucí lze považovat i změny
místa pelíšku. Stresové situace a případné další zdravotní
handicapy toto onemocnění jen zhoršují.

obilovin a nahradit jej vyšším podílem zeleniny. V každém
případě potřebuje zvíře fyzickou aktivitu. Samozřejmě
všeho moc škodí. Nadměrná aktivita zvyšuje hlad a narušuje
jemnou rovnováhu tvorby inzulinu.

Krmivo je potřeba skutečně přesně vážit a dávkovat.
Hmotnost zvířete určuje velikost dávky. Obecně je potřeba na
každý kilogram hmotnosti 75 kcal u malých plemen a 55 kcal
u plemen velkých. Cukr je však potřeba. Bez něj by případné
podávání inzulinu mohlo vést k hypoglykemickému šoku.
Trochu cukru zejména ve formě polysacharidů lze tedy i při
cukrovce považovat za žádoucí.
Krmná dávka se skládá ze dvou třetin masa s kostí a z jedné
třetiny rýže anebo jiné obilniny spolu se zeleninou. Vláknina
představuje velice důležitou složku a měla by tvořit asi 15 % dávky.
Často bývá diabetes spojen s nadváhou zvířete, proto je nutné
zkombinovat s dietou na úpravu hmotnosti. Lze omezit podíl

VAŘÍME ZVÍŘATŮM

DOPORUČENÍ PŘI CUKROVCE
» pravidelná strava (2/3 masa, 1/3 rýže nebo obiloviny),
» omezení stresu,
» rozumná míra pohybu.

10

Přestupný rok.
V únoru se bude
slavit o den déle
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Na oslavy máte v únoru den k dobru vlivem toho, že rok 2016 je
přestupný. V následujících dnech budou slavit kočky jmen jako
Sisi, Mourek či Bobeš. Z psího společenství se k nim přidají

Den
v kalendáři

Žeryk, Kazan, Azor nebo Bobina. Hledáte-li inspiraci na dárek,
navštivte www.energyvet.cz. a vyberte pozornost, která posílí
zdraví vašeho zvířecího kamaráda.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 2.

Car

Amor

11. 2.

Nero

Vigo

21. 2.

Dita

Lord

2. 2.

César

Frankie

12. 2.

Bond

Elvis

22. 2.

Elsa

Vanesa

3. 2.

Black

Grácie

13. 2.

Kazan

Bobina

23. 2.

Kikina

Micka

4. 2.

Gina

Geoge

14. 2.

Dan

Clea

24. 2.

Pajda

Casidy

5. 2.

Žeryk

Stella

15. 2.

Dona

Tracy

25. 2.

Dášenka

Chuckie

6. 2.

Peggy

Merlin

16. 2.

Lilly

Ringo

26. 2.

Líza

Barnabáš

7. 2.

Lord

Mourek

17. 2.

Azor

Bella

27. 2.

Flek

Norbert

8. 2.

Nora

Bessie

18. 2.

Argo

Sisi

28. 2.

Bobina

Gordon

9. 2.

Brona

Jimmy

19. 2.

Dasty

Mates

29. 2.

Polly

Bobeš

10. 2.

Betoven

Calamity

20. 2.

Fin

Denny

KALENDÁŘ

11

Obraťte se na veterináře, kteří pracují s Energyvetem
Systém Energyvet používá celá řada veterinářů a vyškolených specialistů z různých regionů.
Plné kontaktní údaje najdete na webu www.energyvet.cz.
BRNO
Veterinární poradna klubu Energy – Hana Hosová
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Veterinární poradna – Petra Prokopcová

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

DOMAŽLICE
Veterinární poradna – MVDr. Linda Hynčíková Birnerová

PŘÍBRAM
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Korecký

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Veterinární poradna – MVDr. Petra Domesová

ŘEVNICE
Veterinární ordinace – MVDr. Vojtěch Veverka

HOROMĚŘICE
Veterinární poradna – MVDr. Martina Frühauf-Kolářová

ŘÍČANY
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař

HOŘOVICE
Veterinární poradna – MVDr. Michaela Gerychová

SEDLČANY
Veterinární poradna – MVDr. Martin Pán

HRADEC KRÁLOVÉ
Veterinární poradna – MVDr. Milena Martincová

STARÉ MĚSTO
Veterinární poradna – MVDr. Miroslava Svobodová

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

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

MRAČ U BENEŠOVA
Veterinární klinika a laboratoř

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

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

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

Produkty Energyvet získáte prostřednictvím Klubů Energy, Konzultačních center nebo e-shopu.
Kompletní kontaktní údaje získáte na webu www.energyvet.cz
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INSTITUT ENERGYVET
semináře – JARO 2016
Přednášející: 	 MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
Účast:
počet míst je omezen na maximálně 10 osob
Místo konání: 	 Trojská 39/201, Praha 7
Délka semináře: 	10.00–17.00 včetně hodinové přestávky na oběd
Cena:
základní vstupní seminář zdarma, všechny následující 800 Kč
Osvědčení:
Po absolvování všech pěti seminářů frekventanti obdrží certifikát odborného poradce.
Závazné přihlášení na jednotlivé semináře posílejte, prosím, na e-mailovou adresu monika.mouckova@energy.cz
spolu s korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu a termínu zvoleného semináře.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ ENERGY A PRÁCE S PENTAGRAMEM
sobota 9. dubna 2016 – již obsazeno (rezervace pouze jako náhradník)
sobota 23. dubna 2016
Tento seminář je vstupní (povinný) pro každého, kdo má zájem o pokračující semináře.
Následující témata nemají přímou návaznost, a lze je tedy absolvovat v libovolném pořadí.
VETERINÁRNÍ PRODUKTY ENERGY (ZBOŽÍZNALSTVÍ)
sobota 14. května 2016 – již obsazeno (rezervace pouze jako náhradník)
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET 
(REGAVET, RENOVET, KINGVET A SKELEVET)
sobota 28. května 2016
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET 
(GYNEVET, KOROVET, VIROVET, FYTOVET A ETOVET)
sobota 11. června 2016
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET 
(IMUNOVET, OMEGAVET, PROBIOVET, CYTOVET, AUDIVET, BIOMULTIVET A EPIVET)
sobota 25. června 2016 – již obsazeno (rezervace pouze jako náhradník)

Témata seminářů nenavazují (není nutné je absolvovat postupně), ale obsahově jsou provázaná.
Vzhledem k omezenému počtu míst prosím o přihlášení co nejdříve.
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Zvířecí vtipy
Na výstavě avantgardního malířství visí rám s prázdným
plátnem a s cedulkou Krávy na pastvě.
Návštěvníci se ptají průvodce: „A prosím vás, kde je ta pastva?“
Průvodce znuděně: „Krávy ji vypásly.“
„A kde jsou tedy ty krávy?“ pokračují s dotazy.
Průvodce již nakvašeně: „Asi odešly, když už tam není co žrát!
To je přece jasné!“
CITÁT
Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc.
Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.
– František z Assisi –
Newsletter ANIMAL aktuálně vydává
společnost Energy Czech Republic, a.s.

Sta te se fanou

y

Energyvet.CZ

KONTAKT

BUĎTE V KONTAKTU
Energy Czech Republic a.s.
Trojská 39/201, 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),
Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků)
Video: YouTube
Ikony: Ikona se stetoskopem označuje texty, které jsou určeny
především pro odbornou veřejnost.
DISTRIBUCE
Vychází 1. února 2016. Elektronický měsíčník
ANIMAL aktuálně si můžete objednat na mailu
animal@energy.cz. Ke stažení zdarma je také
na Energyvet.cz nebo Publero.com.
Newsletter ANIMAL aktuálně připravuje společnost
Energy Czech Republic a.s.
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