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Jak zvířata poznají,
že jste už na cestě domů?
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

KAŽDÝ CHOVATEL určitě zažil, jak zvíře naprosto
nevysvětlitelně ožije a reaguje na jeho příchod, přestože ještě
nemůže být slyšet, vidět ani cítit. Jsou situace, kdy zvíře reaguje
zdánlivě nesmyslně a teprve později se zjistí, že se něco stalo
jeho blízkému. Neplatí to jen pro psa vázaného na smečku
majitele, občas jsou tyto příběhy slyšet z koňského prostředí,
od chovatelů papouška a dokonce i u koček považovaných za
osobnosti, které žijí jen kvůli sobě a jež tolerují majitele jen
proto, že jim to přináší výhody. (Není to až tak pravda. Problém
je, že kočka postrádá mimiku a je těžké i pro zkušeného
chovatele odhadnout její stesky, touhy a přání.)
U LEDNICE VŽDYCKY VČAS
Uvedenými schopnostmi pravděpodobně disponují všechna
ochočená zvířata vázaná úzce na člověka. Jsou případy,
kdy jde skutečně vyloučit přenos pachu, zvuku, a o tom, že
by zvíře mohlo vidět, není nutné ani mluvit. Některé věci
vysvětlitelné jsou. Po dlouhé cestě se psem na stejné místo
do cizí krajiny lze pochopit poznání blízkosti cíle typickým
pachem již jednou navštívené oblasti. Při pravidelné činnosti
je nepochybné, že zvířata mají velice přesné vnitřní hodiny.

EMOCE V POHYBU

Při vkrádání se do ledničky v nočních hodinách nepochybně
budete mít ještě před jejím otevřením v blízkosti hladové
oči, přestože ještě před několika vteřinami bylo zvíře v tom
nejhlubším spánku. I když je zvuk otevíraných dveří ledničky
pro lidské ucho neslyšitelný, tak nesmíme zapomenout, že
sluch našich čtyřnohých průvodců bývá mnohonásobně
citlivější. »

Kdyby bylo vše
vysvětleno, byla by
tu nuda a věda či
„záhadologie“ by
vymizely ze světa,
včetně jejích nositelů.
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» Jak ale vysvětlit příjezd k domovu a očekávání, neklid zvířete,
když se nacházíme čtyři kilometry od domova? A jednou takto
reaguje, a jindy jej překvapíme? A pak si člověk najednou
uvědomí, že pokud při příjezdu na svého zvířecího kamaráda
intenzivně myslel, tak začne reagovat ještě v době, kdy běžné
smysly nemohou nic zachytit. Pokud ale při příjezdu myslíte
třeba na pracovní problémy, tak se zázraky nedějí.

myslete, k čemu budou dobré on-line registrační pokladny
a jak budou OSVČ řešit třeba reklamace. Ušetříte tím nervy
vašich sousedů. I když za cenu zničení nervů vlastních.

JE VYSVĚTLENÍM MORFICKÉ POLE?
Můžeme tento fenomén přisoudit telepatii, respektive
působení informačního prostoru (morfického pole).
Pokud kdokoliv dokáže tento fenomén vysvětlit jiným
způsobem, bude to posun v poznání. A pokud ne, tak je dobře,
že nám nějaké záhady zůstávají. Kdyby bylo vše vysvětleno,
byla by tu nuda a věda či „záhadologie“ by vymizely ze světa,
včetně jejích nositelů.
V každém případě, když se vracíte pozdě v noci domů a máte
doma zvíře nadané bouřlivým a radostným vítáním, tak raději

EMOCE V POHYBU
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Když prší,
vezme si deštník
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

ORANGUTAN (z malajštiny orang utan – „lesní muž“) je
zvíře žijící v tropických deštných pralesích Sumatry a Bornea.
Podle lokality existují dva druhy orangutan bornejský (Pongo
pygmaeus) a orangutan sumaterský (Pongo abelii).

Srst nabývá hnědooranžové barvy a její hlavní účel spočívá
v ochraně před deštěm. Oproti ostatním lidoopům mají menší
nadočnicové oblouky, velmi vysoké čelo a předsunutý čenich.
Žijí v rodinách tvořených samicemi s mláďaty.

Prakticky celý život stráví v korunách stromů, kde si také
každodenně ve výšce 10 až 12 metrů staví hnízdo, plošinu
pro přespání i denní odpočinek. Hnízdo sestavují z větví
a listů, nad ním si také staví stříšku z velkých listů proti
dešti. Často při lijáku sedávají a v ruce drží velký list, který
používají jako deštník. Podobně jako šimpanzi mnohdy sahají
po jednoduchých nástrojích k získávání potravy. Slupnou
i drobného obratlovce, třeba outloně.

Jejich vzájemné pouto
bývá velice silné,
odpočívají spolu a často
se objímají.

Orangutan měří 110 až 150 cm a váží od 30 do 90 kg. Samec
je mnohem větší než samice. Proto takový interval míry
a váhy. Kvůli velkým rozdílům hmotnosti připomíná jejich
páření spíše znásilnění a může být pro samici i nebezpečné.
Samec má typický hrdelní vak a na hrudi má pachové žlázy.
V obličeji jsou charakteristické ploché lícní laloky. Hrudní
končetiny jsou obrovské, když rozpaží, dosahují až tři metry.

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA

Jejich vzájemné pouto bývá velice silné, odpočívají spolu
a často se objímají. Samci žijí samostatně a přicházejí jen při
páření. Březost se pohybuje od 235 do 265 dní. Rodí se jedno
a výjimečně dvě mláďata, která se drží matky nejméně tři
roky. Samice může zabřeznout teprve, až ji mládě definitivně
opustí. »
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» Mladí se osamostatňují v sedmi letech a ve volné přírodě
se dožívají až 40 let. Z uvedených důvodů je rozmnožování

pomalé a spolu s ubýváním deštných pralesů a pytláctvím, tito
lidoopi více a více mizí.

Legrace i pro orangutana

ORANGUTANI V ČÍSLECH
40: věk (roky)
235–265: doba březosti (dny)
30–90: hmotnost (kg)
100–150: velikost těla (cm)

300: rozpětí hrudních končetin u samců (cm)

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA
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IMUNOVET & FYTOVET
Nepropásněte cenovou nabídku na produkty z veterinární řady:
NA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PRVNÍHO LETNÍHO MĚSÍCE
IMUNOVET

urychluje hojení ran četných při letní aktivitě, první pomoc při bodnutí hmyzem,
snižuje bolestivost, napomáhá obnově všech tkání včetně srsti

FYTOVET

Platnost akce: od 1. června do 30. června 2016 nebo do vyprodání zásob.

nejvyužitelnější forma minerálů pro každý druh zvířete, nahrazuje ztráty elektrolytů,
důležité pro starší zvířata, elixír pro optimální aktivitu vašeho mazlíčka

V červnu lze
skvěle podpořit
akumulaci minerálů
do kostí
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

VŠECHNO JE V PLNÉM KVĚTU, ZRAJÍ A ČERVENAJÍ
SE TŘEŠNĚ, červenají se pupence na kůži způsobené
dráždivými látkami injektovanými nejrůznějšími
bodci krvežíznivého hmyzu. Máme tu červen, první
letní měsíc. Propojení s přírodou už nemůže být
těsnější.
V tomto měsíci se nedostavuje žádné riziko příliš
dramatického účinku jakéhokoli preparátu. Proto všichni
chovatelé mohou bez obav použít pro návrat zdraví svého
chlupatého (holého, opeřeného, šupinatého) přítele jakýkoli
dobře vybraný preparát naprosto bez obav.
Asi nepotřebnější bude Imunovet. Pomůže s hojením oděrek
a ran získaných při dovádění při letních hrátkách v přírodě.
Další využití nachází při ošetřování hmyzích bodnutí.
Vnitřní aplikace zmírní celkové příznaky přecitlivělosti,
aplikace vnější pak mírní bolest a brání následnému
infikování rány. Teplé počasí nejteplejšího anebo druhého
nejteplejšího měsíce v roce vede ke zvýšené spotřebě
minerálů.

PRODUKTY MĚSÍCE

Větší žíznivost ústí v rostoucí příjem vody a následně
k významnějším ztrátám nezbytných minerálů. Proto
vytvoření zvířecí „minerálky“ přidáním pár kapek Fytovetu
do napájecí vody každému zvířeti jen prospěje.
S teplým počasím se práce ledvin zjednodušuje a ledviny
lépe hospodaří s kostními minerály. Proto již v červnu začíná
nejvhodnější doba pro akumulaci minerálů do kostní tkáně.
Nastává vhodné období pro aplikaci Skelevetu. »

Silné sluneční záření
napomůže vytvoření
vitaminu D v kůži. Proto
dopřejte zvířeti i sobě
slunění v rozumné míře.
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» Jedna třítýdenní aplikace v tomto a následujících dvou
až třech měsících přinese více než tři třítýdenní aplikace
v ostatních měsících.
Řídicí preparát představuje Kingvet anebo Renovet. Prvně
uvedený vhodně doplňuje pohybovou letní aktivitu, Renovet
pak lépe působí na kvalitu kostry a kloubů. Silné sluneční
záření napomůže vytvoření vitaminu D v kůži. Proto dopřejte
zvířeti i sobě dostatečného slunění. Ale pozor! Člověk
a bezsrstá zvířata (kočky plemene sfinx a psí naháči) musí
se sluníčkem opatrně. A nezapomeňte na dostatečný přísun
pokud možno čisté vody.

ZVÍŘECÍ LÉKÁRNIČKA NA ČERVEN
Skelevet: podpoří akumulaci minerálů v kostní tkáni
Imunovet: hojení oděrek a ran
Fytovet: pro přípravu zvířecí „minerálky“
Renovet: zlepšuje kvalitu kostry a kloubů

PRODUKTY MĚSÍCE
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Jimiho struvity
TEXT: LCH, ZPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ ZDROJŮ PORADNY ENERGYVET FOTO: ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

MAJITELKA OSMILETÉHO MALTÉZSKÉHO PSÍKA
jménem Jimi požádala o pomoc v poradně Energyvet. Byla
u veterinárního lékaře, který vyslovil podezření na Cushingův
syndrom (hyperadrenokorticismus).
JASNÉ PŘÍZNAKY?
Symptomy odpovídaly. Pes jevil nadváhu, výrazné prořídnutí
srsti v zádové oblasti, sníženou celkovou aktivitu až
apatii, počáteční polyfagie (žravost) přešla v inapetenci
(nechutenství) a biochemicky bylo zjištěno selhávání ledvin
(kreatinin 138 mmol.l-1, močovina 34 mmol.l-1). Nedošlo na
sonografické vyšetření, které mohlo prokázat zvětšení jedné
z nadledvinek a také zvětšení jater.
Informace poskytovala majitelka postupně.
Na hyperadrenokorticismus by mohl fungovat Gynevet.
Pak ovšem přidala selhávání ledvin. Bez biochemických
hodnot. Spolu se zvýšeným močením by byla
nejlepší volba aplikace Regavetu. Takové selhávání
ledvin je větším problémem, proto by jeho řešení mělo
mít přednost.

KAZUISTIKA

ZMĚNA DIAGNÓZY
Po dodání laboratorních výsledků se však jednoznačně
potvrdilo, že nejde o selhávání ledvin doprovázené zvýšenými
ztrátami tekutin a elektrolytů. Navíc přibyl nález krystalků
v mírně zásadité moči a také vysoká hladina bílkoviny v moči.
Jednalo se o struvity. Krystalky fosforečnanu hořečnatoamonného. To změnilo úplně vše. »

Tento případ poukazuje
na skutečnost, že někdy
téměř jednoznačné
příznaky mohou
mít původ mnohem
prozaičtější.
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» Byl aplikován Virovet v dávce dvě kapky dvakrát denně po
dobu tří týdnů. Po této lhůtě vymizel močový sediment
a upravilo se močení. Vyšetřením moči byla zjištěna již
nižší hladina močové bílkoviny. Pes ztratil na váze, celkově
ožil a vrátila se mu chuť. Virovet zde působil na snížení
nadbytečné sekrece žaludeční HCl a tím alkalizaci vnitřního
prostředí a moči zvířete. Současně zapříčinil zvýšení
odolnosti ke stresovým vlivům, které byly jednoznačné.
Hárání fen v těsném sousedství pravděpodobně představovalo
spouštěcí mechanismus stresu a následné hypersekrece
žaludečních šťáv.
NAVRÁCENÝ KLID
Po další třítýdenní aplikaci došlo k vymizení bílkoviny
z moči. Pes je nyní vyrovnaný, aktivní a to i přesto, že štafetu
hárání převzaly další fenky v sousedství. Tento případ
poukazuje na skutečnost, že někdy téměř jednoznačné
příznaky mohou mít původ mnohem prozaičtější. Stres
a následné psychosomatické onemocnění žaludku

KAZUISTIKA

s následným postižením ledvin a iritací řízení tvorby
hormonů. Výsledkem může být zavádějící diagnóza.
Proto doporučujeme vždy zjistit všechny i zdánlivě
nesouvisející příznaky a v případě potřeby nechat zpracovat
komplexnější laboratorní vyšetření. Všechno spolu souvisí
a to je ten holistický přístup, o kterém se často pouze mluví.
A jak postupovat v podobně komplikovaných případech?
Vždy od toho nejzákladnějšího, tj. funkcí nejdůležitějších
metabolických orgánů. V tomto případě ledvin. Stačilo
zjistit a posoudit močový sediment a pak pH moči tím
nejobyčejnějším lakmusovým indikátorovým papírkem.

BEZ STRUVITŮ
Chovatelce bylo doporučeno, aby psovi podávala dvakrát denně dvě kapky
Virovetu, a to po dobu tří týdnů. Po aplikaci došlo k úplnému vymizení bílkoviny
z moči.
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Energyvet na Majálesu
TEXT: ŠTĚPÁNKA HAMPEKOVÁ, CERTIFIKOVANÁ PORADKYNĚ ENERGYVET FOTO: VERONIKA HAMPEKOVÁ

VE STŘEDU 4. KVĚTNA jsme se s naším stánkem zúčastnili
majálesu na půdě Fakulty veterinárního lékařství Brno.
Mnoho mladých lidí projevilo zájem o produkty Energyvet,
které nemají na českém trhu konkurenci. Studenti diskutovali
o tom, jak by bylo dobré léčit zvířata nejen klasickou metodou,
ale i alternativní. Zajímali se o možnosti dalšího vzdělávání
u Energy.
Na tento den plný zábavy firma Energy přispěla věcnými dary
v podobě Probiovetu a propagačních materiálů, a to do soutěží
Dog dancing a Psí kusy.
V bohatém programu se představil mimo jiné i sokolnický
a myslivecký kroužek, zhlédli jsme jezdecká vystoupení
Hipo klubu, dražilo se na podporu Záchranné stanice
Stránské, Sovinecko a Veterináři bez hranic.cz. Mohli jsme
také ochutnat hmyzí pochoutky a molekulární kuchyni.
Na závěr večera vystoupil univerzitní pěvecký sbor Plica
Vocalis v doprovodu afrických bubnů doktora Kabeše.

PRAKTICKÉ RADY
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Je tu party:
Začněte s rykem
a končete s Rolling Stones
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Na Den dětí bude po ulicích pěkný ryk, proto dávejte pozor, aby
ve vaší paměti nezapadla vzpomínka na svátek kočky jménem
Rick. Na konci června se ryk obnoví z důvodu konce školního

Den
v kalendáři

roku, ale vy jej můžete přehlušit za pomoci Rolling Stones,
30. června slaví totiž kočky Angie. Dárky vybírejte na
www.energyvet.cz.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 6.

Jasper

Rick

11. 6.

Sad

Merry

21. 6.

Aton

Lucka

2. 6.

Tesák
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Akim

22. 6.

Bron
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3. 6.
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13. 6.

Rintintin

Just

23. 6.

Laura

Darina

4. 6.

Tin

Kris

14. 6.

Buš

Sylva

24. 6.

Lasiie

Bingo

5. 6.

Billy

Hamlet

15. 6.

Huč

Butterfly

25. 6.

Ferda

Márinka

6. 6.

Anita

Baltazar

16. 6.

Iris

Theodor

26. 6.

Felix

Dorothea

7. 6.

Alby

Linda

17. 6.

Perdita

Číča

27. 6.

Akita

Pusy

8. 6.

Lex

Dino

18. 6.

Ara

Dolores

28. 6.

Arny

Sindibád

9. 6.

Cigy

Elen

19. 6.

Míša

Enya

29. 6.

Lima

Claudie

10. 6.

Dyk

Hugo

20. 6.

Lyr

Princezna

30. 6.

Apollo

Angie

KALENDÁŘ
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Finušují přípravy
letního Animalu
TEXT: SDB

V těchto dnech vrcholí přípravy letního vydání tištěného
magazínu ANIMAL. Najdete v něm například interview
s Janou Indrychovou, která hovoří o svých mnohaletých
zkušenostech s léčbou zvířat i lidí. Můžete si přečíst také
zajímavý článek o tom, jak se žije v Austrálii zvířatům
jménem kivi jižní.
Poradkyně Energyvet Martina Pospíšilová připravila článek
na téma, které bude zajímat všechny cestovatele, totiž jak
v létě putovat se svým zvířecím miláčkem.
Najdete také pravidelnou rubriku kazuistika, která se
tentokrát věnuje kožním problémům s uvedením konkrétního
příkladu a jeho řešení.
Magazín si můžete objednat na animal@energy.cz.

ANIMAL VE VAŠÍ POŠTĚ
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Poraďte se o Energy s 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 (rubrika Odpovědi, Odborní poradci / Osobní konzultace).
BRNO
Veterinární poradna klubu Energy – Hana Hosová
Centrum péče pro mazlíčky – Kristýna Hlaváčová
CERHOVICE
Veterinární ordinace – MVDr. Eva Moutelíková
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
KOLÍN
Veterinární klinika – MVDr. Petr Pohořalý
KUTNÁ HORA
Veterinární poradna – MVDr. Zbyněk Škrdlant
MRAČ U BENEŠOVA
Veterinární klinika a laboratoř
NAPAJEDLA
Veterinární poradna – MVDr. Karla Hlačíková
OLOMOUC
Veterinární poradna klubu Energy – Jana Indrychová

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 poradna – MVDr. Lucie Boháčová,
Veterinární ordinace PET HELP – MVDr. Grigor Hezina
PŘÍBRAM
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Korecký
ŘEVNICE
Veterinární ordinace – MVDr. Vojtěch Veverka
ŘÍČANY
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař
SEMÍN
Veterinární výjezdová služba – MVDr. Kateřina Musílková
STARÉ MĚSTO
Veterinární poradna – MVDr. Miroslava Svobodová
ŠESTAJOVICE
Veterinární ordinace – MVDr. Eva Malcová
TÁBOR
Veterinární poradna pro malá zvířata – MVDr. Lucie Míková
TÁBOR, SEDLČANY
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

OPAVA
Veterinární klinika MVDr. Radomíra Hynara

ZBIROH
Veterinární klinika – MVDr. Václav Vozák

OSTRAVA
Veterinární poradna – MVDr. Monika Šrubařová

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
Majitel psa napsal majiteli hotelu: „Vážený pane, rád bych se
ve vašem hotelu ubytoval se svým psem. Je slušně vychovaný,
neštěká a nepřidělá obsluze žádnou práci.“

BUĎTE V KONTAKTU
Sta te se fanou y
Energyvet.CZ
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

Majitel hotelu odpověděl: „Vážený pane, svůj hotel provozuji
už 25 let. Za celou tu dobu mi žádný pes neukradl toaletní
papír, ručník, osušku, župan, ani příbor či obraz na zdi. Ani
jednou jsem kvůli psovi nemusel uprostřed noci volat policii
nebo záchranku, protože se opil a ublížil sobě nebo komukoli
jinému. Ani jednou jsme kvůli psovi nemuseli malovat pokoj,
protože by ho pozvracel. Vzhledem k těmto skutečnostem je
tedy váš pes v mém hotelu vítán. A pokud se za vás zaručí,
můžete přijet s ním.“

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

CITÁT
Někdo, kdo si zvykl pokládat život nějaké živé bytosti jako
bezcenný, je v nebezpečí přicházet s nápadem bezcenných
lidských bytostí.
– Albert Schweitzer –

DISTRIBUCE
Vychází 1. června 2016. Elektronický měsíčník
ANIMAL aktuálně si můžete objednat na mailu
animal@energy.cz. Ke stažení zdarma je také
na Energyvet.cz.
Newsletter ANIMAL aktuálně připravuje a vydává
společnost Energy Czech Republic a.s.

KONTAKT
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