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Nikdo nechce být sám.
Ničí to zdraví
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

SNÁŠEJÍ ZVÍŘATA DOBŘE SAMOTU? To je otázka!
A zeptali jste se jich? Doma chované zvíře si zvykne na
určitý životní rytmus, ale zejména mladá zvířata jsou stále
vázána na společenstvo. A pak si člověk přinese domů malý
uzlíček – štěně, kotě, morčátko, králíčka a po chvilce ťuťuťu
ňuňuňu ho ponechá v ohrádce, bedýnce či v kleci. Po slibném
začátku nového soužití se propadne mladé zvířátko do těžké
reality osamocenosti. Časem si zvykne. Jenže tento původní
impuls může ovlivnit zvíře na celý život. Nastupuje komplex
drobných emočních problémů, které spolu s časem dominuje
ve zvýraznění jedné jediné emoce. A její sestup na orgánovou
úroveň se projeví postižením příslušné tkáně či orgánu.
Dochází k psychosomatickému onemocnění.
Druh emoce závisí na predispozici zvířete. Jedno propadá
smutku, jiné je bojácné a další může být agresivní.
V závislosti na typu emocí podle Pentagramu Energyvet
dochází k orgánovému postižení. Co s tím? Na prvním místě
stojí prevence. Dobře si rozmyslet, zda na zvolený typ nebo
plemeno zvířete bude mít majitel dostatek času. Je třeba
počítat s tím, že venčení psa chovaného v bytě pouze dvakrát
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denně lze považovat za trápení zvířete. Zvíře si zvykne na
určitý rytmus domácnosti a počítá s tím. Proto ale potřebuje
pravidelnost.
Procházky jednou ve čtyři odpoledne a podruhé v šest
večer a neustálé posouvání tohoto času přinášejí jedinci
obrovský stres, který může mimo jiné vést po nějaké době
k onemocnění močového systému i k onkologickému
postižení.
Pokud je člověk pracovně vytížený, nemusí to znamenat
žádné problémy. Zvíře si zvykne, že je 10 hodin o samotě. »

Samota není zlá,
pokud je střídána
projevy zájmu
ze strany páníčků.
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» Většinou v tuto dobu spí. Ale po návratu z práce vyžaduje
vaši přítomnost a hru, chce cítit, že tu není přebytečné.
Pokud to nejde zajistit, východiskem může být zvířecí
společník. Druhé zvíře téhož druhu, ale i druhu
jiného. Není výjimkou, že vznikají vztahy mezi kočkou
a psem, králíkem, morčetem, dokonce i kočky s potkanem.
Najdeme soužití dokonce tygra s kozou, ledního
medvěda s tygrem a se lvem, kdy jen dočasné odloučení
jednoho z nich vede přímo k panice v této různorodé
smečce.
Pokud nelze druhé zvíře pořídit, je možné nahradit živého
tvora hračkou. Plyšovým, gumovým anebo jiným vhodným
zvířátkem. Na něj si musí zvyknout už v mládí. Později
(u psa třeba po čtyřech měsících stáří) se již vztah k hračce
většinou nevytváří. A pozor. Vztah vzniká ke konkrétní
hračce. Její nahrazení novou zvíře nepřijme. Chce svoji,
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již značně poničenou a patřičně ožužlanou. Jen k ní ho váže
pouto. To pouze člověk opouští věci a osoby, když už nejsou
„in“ a nevypadají již tak dobře. I v tomto případě se můžeme
od zvířat učit.
A když zvíře psychosomatické problémy již projevuje?
Pomohou regenerační preparáty. Avšak bez úpravy režimu,
denního rytmu zvířete, mají jen dočasnou šanci stav úspěšně
ovlivnit. Samota není zlá, pokud je střídána projevy zájmu ze
strany páníčků. Pocit osamocenosti, zbytečnosti, to je to, co
opravdu ničí zdraví. A nejen zvířete.

	A i takhle vás může mít ráda vaše kočka

03

BIOMULTIVET

DVA PRODUKTY ZA CENU JEDNOHO
Nepropásněte cenovou nabídku na produkty z veterinární řady:
VITAMINOVÁ BOMBA PRO VAŠE ZVÍŘECÍ MAZLÍČKY

Platnost akce: od 1. března do 31. března 2016 nebo do vyprodání zásob.

BIOMULTIVET
» poskytuje potřebnou dávku vysoce využitelných minerálů a vitaminů
» vhodný obzvláště po ukončení zimy
» při krmení průmyslově vyráběnými krmivy
» u zvířat rostoucích anebo starších, v rekonvalescenci,
při zvýšené fyzické, nebo psychické zátěži

V březnu posilujeme
proces výměny srsti
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Máme za sebou abnormálně teplou zimu. Tedy podle
teploměru, protože pro vlhký kožíšek domácích mazlíčků
vypadá teplo jinak. Teď to snad příroda vynahradí. Sluníčko
už je mnohem výš nad obzorem, den začíná svou délkou
dohánět noc a světlo blahodárně působí na tvorbu hormonu
dobré nálady – serotoninu.
Splíny mizí jak ranní mlha rozpuštěná slunečním svitem
a dobrá nálada je častější u zvířat i u jejich chovatelů. Zkrátka
snad jen ortodoxní milovníci zimních sportů a možná lední
medvědi nepookřejí s nástupem jarního počasí. U srstnatých
tvorů začíná výměna srsti ze zimní na letní, stejně jako
na konci měsíce budou řidiči měnit zimní pneumatiky za
letní. Nastává období vyčesávání srsti, depilace chlupatého
společenského oblečení a neustálého hučení vysavačů.
Co s tím?
LÍNÁNÍ JE PŘIROZENÉ, AVŠAK LZE JE URYCHLIT
Výměna srsti představuje přirozený proces, jenž můžeme
ale urychlit. Gynevet s vydatným pomocníkem Omegavetem
přispěje k rychlejšímu vylínání a díky nim srst získá lepší
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kvalitu a žádaný lesk. Velice univerzálně působí na konci zimy
a počátkem jara Biomultivet. Přes zimu se nahromadilo v těle
množství metabolitů, které okyselují tělo. Mimo jiné jsou tyto
kyselinotvorné metabolity odpovědné za syndrom jarní únavy
a oslabení organismu vůči infekcím v předjarním období.
Hodnotu pH můžeme jednorázově upravit použitím Cytovetu.
Účinek je prakticky okamžitý. Je však vázán na jeho aplikaci.
Jakmile jej přestaneme podávat a není ještě vše „uklizeno“, tak
se nám po několika málo dnech stav vrátí. Proto Biomultivet
poskytuje pomaleji působící, ale dlouhodobě přetrvávající
efekt. Je nutné podotknout, že kyselá reakce tělních tekutin je
predispozicí ke vzniku onkologických problémů. »

ZVÍŘECÍ LÉKÁRNIČKA NA BŘEZEN
Gynevet: ulehčí výměnu srsti
Omegavet: posílí a zkvalitní novou srst
Biomultivet: přispěje k odstranění metabolitů
Renovet: aktivuje ledviny v hospodaření s minerály
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» ODSTRANIT KYSELOST Z TKÁNÍ
Z hlavních preparátů působí na úpravu pH organismu
Renovet, který aktivuje ledviny v hospodaření s minerály,
přičemž kyselé soli jsou přednostně vylučovány. Jaro tak
můžeme považovat za příležitost k odstranění kyselosti
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ve tkáních (a u lidí i v obličeji) a k výměně srsti. Krásná srst
a dobrá nálada jsou pak dobrým výchozím předpokladem
k tomu, aby jaro bylo také obdobím plození.
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Přírodní léčba pomohla
ochrnutému labradorovi
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

V PORADNĚ ENERGY se objevil případ třináctiletého
labradora jménem Beni Barde, kterému majitel pro jeho
žlutou barvu říká Šafránek. Pes utrpěl obrnu pánevních
končetin. Jednalo se o úplnou parézu. Obrna vznikla
následkem zarůstajícího míšního kanálku v bederní
oblasti páteře. Podrobnosti o neurologickém vyšetření ani
o charakteru stenózy (zúžení) nebyly uvedeny.
Vzhledem k nedostatku relevantních informací byla navržena
regenerace pomocí preparátu Regavet (4–0–4, tři týdny)
doplněná aplikací Fytovetu v dávce 20 kapek na litr napájecí

Obrna vznikla následkem
zarůstajícího míšního
kanálku v bederní
oblasti páteře.
KAZUISTIKA

vody. Regavet pro podporu metabolismu jak nervového vlákna,
ta hlavně pro obnovu prokrvení postižené oblasti. Fytovet
poskytuje nezbytné minerály pro dobrou funkci nervového
vzruchu po nervové dráze.
SOUČÁSTÍ LÉČBY BYLA FYZIOTERAPIE
Regenerace byla doplněna fyzioterapií – plaváním, masážemi,
chůzí s dopomocí pásu pod břichem v blízkosti pánevních
končetin. První den aplikace Regavetu a Fytovetu se projevilo
klidnějším a hlubším dýcháním. Po zátěži byl patrný rychlejší
přechod ze zátěžového dyspnoe do klidného dýchání. Druhý
den se u Šafránka projevila větší aktivita. Třetí den se tato
zlepšení prohloubila a začaly se znatelněji hojit hnisavé
ranky na tlapkách, které si Šafránek úporně olizoval. Čtvrtý
až sedmý den byla aplikace Regavetu i Fytovetu přerušena
z důvodu eliminace případné reverzní reakce.
Pokud nebyl před krmením (krmen jednou denně večer)
vyvenčen, tak po dostavení pocitu nasycení se i v místnosti
pomočil. Pátý den sice pomočování pokračovalo, ale poprvé po
několika týdnech postižení se pokusil vyškrábat na svoji postel. »
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» Osmý až osmadvacátý den následovala již kontinuální
třítýdenní kúra preparáty Regavet a Fytovet doplněná uvedenou
fyzioterapií.
Původní stav při plavání byl nefyziologický a nekoordinovaný
pohyb zadními končetinami. Poté došlo ke změna na
koordinované plavací pohyby. Při chůzi na pásu se pohyboval
zpočátku jen pomocí hrudních končetin. Zadní část těla
visela bezvládně na pásu. V průběhu času jej pás již pouze
nadlehčuje a dělá kroky oběma nohama. Bez pásu prozatím
nechodil, ale při plném uvolnění závěsu dokázal stát na
všech čtyřech i dvě sekundy. Pak teprve dojde k podlomení
postižených končetin.
Komunikace s chovatelem byla předčasně přerušena. Mělo
následovat podávání Etovetu, který má schopnost obnovit
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porušená nervová vlákna. Přesto je případ důležitý pro
relativně rychlý nástup účinku obnovy nervového systému
a důležitost práce s pacientem v podobě fyzioterapie, která
není tak složitá, aby ji nezvládl jakýkoli chovatel.

CO ZLEPŠILO STAV POSTIŽENÉHO PSA?
» Regavet – pro podporu metabolismu nervového vlákna
a prokrvení postižené oblasti
» Fytovet – poskytuje nezbytné minerály pro optimální funkci
nervového vzruchu
» Fyzioterapie – plavání, masáže, chůze na pásu
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Teplá zima zatopila
i Šediváčkovu longu
TEXT: SDB, FOTO: ARCHIV

Poslední lednové dny letošního roku se v Deštném v Orlických
horách konal tradiční závod psích spřežení nazvaný
Šediváčkův long.
Dvacátý ročník toho klání, na které se pravidelně sjíždějí
psí spřežení z celé Evropy, ale letos poznamenala výrazná
nepřízeň počasí. Ve čtvrtek 28. ledna se podařilo odjet etapu
dlouhou 52 kilometrů, ale následné prudké oteplení se
podepsalo na stavu připravené trati pro další dny.
Druhá etapa tak byla zkrácena na 42 kilometrů a třetí a čtvrtá
etapa byly nakonec odvolány. V pátek se konalo slavnostní
vyhlášení výsledků (další podrobnosti o závodě najdete na
www.sedivackuv-long.cz).
Příští ročník Šediváčkova longu proběhne opět v Deštném,
a to 24. ledna 2017.

ZÁBAVA
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Co uvařit psovi
s ledvinovými problémy
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, PhD.

POKUD VÁŠ PES TRPÍ PROBLÉMY S LEDVINAMI, může
pro něj být vhodná následující dieta. Mohli bychom ji nazvat
Renální dieta pro psa se silnou restrikcí bílkovin.

je určena jen pro dočasné používání. Renální nedostatečnost
řešíme pomocí Regavetu a následně podle dalšího vývoje
symptomů.

2 kusy: vařená oloupaná vejce
1 šálek: rýže nebo vaječných těstovin vařených
v nesolené vodě
3 lžičky: dýňového oleje
2 tobolky: Skelevet (jen obsah)
2 špičky nože: jedlá soda přidané do směsi po zchlazení
1 špička nože: kuchyňská sůl
2 tobolky: Biomultivet (obsah tobolek přidaný do směsi
po zchlazení)
Toto množství podáváme psovi o hmotnosti 10 kilogramů
ve třech denních dávkách. Zvíře musí mít dostatečný přístup
k vodě a bráníme přílišné fyzické námaze a stresu. Tato dieta

VAŘÍME ZVÍŘATŮM
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Kdopak to slaví?
V březnu třeba Punťa,
Mikeš nebo Ben
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Při pohledu na březnový přehled svátků psů a koček je velká
pravděpodobnost, že narazíte na jméno svého zvířecího miláčka.
Obsahuje opravdu hodně frekventovaných pojmenování. Pokud
Den
v kalendáři

budete přemýšlet, jaký dárek pořídit, nezapomeňte navštívit také
www.energyvet.cz. Najdete spoustu přírodních přípravků,
které podpoří zdraví vašeho zvířecího kamaráda.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 3.

Perry

Whiskey

12. 3.

Babeta

Zita

23. 3.

Filip

Amálka

2. 3.

Missi

Eliáš

13. 3.

Roxy

Snoopy

24. 3.

Falco

Elis

3. 3.

Punťa

Mikeš

14. 3.

Bona

Angela

25. 3.

Baryk

Yoko

4. 3.

Akim

Tom

15. 3.

Rol

Felix

26. 3.

Cid

Bára

5. 3.

Sally

Alice

16. 3.

Besi

Charlota

27. 3.

Dino

Minda

6. 3.

Bea

Samson

17. 3.

Raf

Bublina

28. 3.

Asman

Miriam

7. 3.

Tedy

Inka

18. 3.

Dixi

Tina

29. 3.

Aram

Romeo

8. 3.

Sára

Bert

19. 3.

Ben

Caruso

30. 3.

Aram

Sigi

9. 3.

Aida

Lotynka

20. 3.

Oskar

Jerry

31. 3.

Bob

Sandy

10. 3.

Alík

Carmen

21. 3.

Nelly

Madonna

11. 3.

Sisi

Edmond

22. 3.

Abík

Majka

KALENDÁŘ
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V Ostravě
se zabydlují
tři šimpanzí
samičky
TEXT: RED, FOTO: ZOO OSTRAVA

POKUD SI UDĚLÁTE VÝLET DO OSTRAVSKÉ
ZOOLOGICKÉ ZAHRADY, možná uvidíte tři nové šimpanzí
samičky. Do zdejších výběhů se dostaly na začátku února
ze zoologické zahrady v Lipsku.
Podle chovatelů si na nové prostředí přivykají velmi dobře.
Během prvních dní se seznámily s interiérem takzvaného
Pavilonu evoluce včetně expoziční části.
Návštěvníci ostravské zoo mohou nové obyvatelky pozorovat
převážně dopoledne a po poledni. Venku budou, až se
oteplí.

	Podívejte se, jak se šimpanzí samičky
zabydlovaly

DĚNÍ V ZOO
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Kteří veterináři se zabývají regenerací
za pomoci Energyvetu
Energyvet se stává stále oblíbenější mezi veterináři. Přinášíme přehled zvěrolékařů nebo vyškolených specialistů, kteří nabízejí
preparáty Energy a odbornou pomoc při regeneraci zvířat. Plné kontaktní údaje najdete na webu www.energyvet.cz.
BRNO
Veterinární poradna klubu Energy – Hana Hosová
Centrum péče pro mazlíčky – Kristýna Hlaváčová
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,

MRAČ U BENEŠOVA
Veterinární klinika a laboratoř
NAPAJEDLA
Veterinární poradna – MVDr. Karla Hlačíková

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

OLOMOUC
Veterinární poradna klubu Energy – Jana Indrychová

UHERSKÝ BROD
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Zábojník

OPAVA
Veterinární klinika MVDr. Radomíra Hynara

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Veterinární poradna – MVDr. Jarmil Dobeš

OSTRAVA
Veterinární poradna – MVDr. Monika Šrubařová

VELVARY
Veterinární poradna – MVDr. Ivan Soukup

PRACHATICE
Veterinární poradna – MVDr. Petr Hrabák

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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Zvířecí vtipy
Inzerát v novinách:
Prodám krásného rotvajlera. Žere všechno. Miluje malé děti.
Při procházce v parku potká paní známou s jezevčíkem.
Dáma bez psa říká: „To je ale pěkný pejsek. A co stojí?“
Majitelka nato:
„Nevím, proč si nesedne.“
CITÁT
Neexistuje žádný zásadní rozdíl mezi mentálními
schopnostmi lidí a vyšších savců.
– Charles Darwin –
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), archiv
Video: YouTube
Ikony: Ikona se stetoskopem označuje texty, které jsou určeny
především pro odbornou veřejnost.
DISTRIBUCE
Vychází 1. března 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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