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Trocha zeleně
neuškodí
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Ještě nedávno jsme řešili prosolené tlapky našich zvířecích
kamarádů a teď tu máme jaro. Všechno pučí a nalévá
se, jen nám nikdo „nepučí a nenaleje“. Chovatelé psů již
mají vytvořenou mapu okolí, kde zrovna která fenka hárá,
a úzkostlivě se těmto místům se svým Romeem vyhýbají.
Marně. Psi mají v hlavě pachovou mapu a když je odvedete
kamkoli, jsou schopni svoji Julii opět navštívit třeba i po
několika dnech po objevu. Rozbouřené hormony pomohou
trochu zklidnit Virovet anebo Etovet. Navozují stav „mně je to
jedno“. Neodstraní jarní touhy, ale výrazně je mohou zmírnit.

zrovna nejlepším doplňkem krmiva. Vhodný produkt pro
toto období představuje Probiovet, který dodá nejen zeleň,
ale i užitečné střevní bakterie, jež mohou vlivem unifikace
pracovních postupů v zemědělské prvovýrobě úplně chybět. »

Všechno se zelená a zeleň je potřeba i do krmení. Kdo vaří
své šelmičce, může přidávat mladé listy sedmikrásek (i květy),
popence, smetánky (pampelišky) nebo bršlice. Pokud nevíte,
co je to bršlice kozí noha, nazývaná také kerhák, tak tu raději
vynechejte, protože zaměněné listy bolehlavu by nebyly

PRODUKTY MĚSÍCE
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» A zažívací problémy jarního období nelze v žádném případě
podceňovat. Z nepříjemného průjmu se během krátké doby
může vyvinout selhávání slinivky, jater a následně ledvin.

Všechno se zelená
a zeleň je potřeba
i do krmení.
Pokud trvá nepříznivý stav déle, doporučujeme vedle Probiovetu
také Regavet. Podpoří tvorbu enzymů ve slinivce i jaterní
tkáni. Zlepší využití energie a nastartuje zvíře, aktivuje ho.
A jaro je právě otázkou aktivity. Činorodosti může napomoci
i preventivní kúra Cytovetu, jenž snižuje kyselost tělních
tekutin, a tím odstraňuje únavové látky z orgánů a tkání těla.

PRODUKTY MĚSÍCE

U starších zvířat je možné navrátit bývalou aktivitu
dlouhodobější aplikací Annovetu. Eliminuje staré infekční
zátěže těla, jež se nahromadily za celý život. Aby byla kúra
účinná, musí trvat dvakrát tři týdny. Nesmíme zapomenout,
že tento antibiotický účinek může střevo úplně sterilizovat.
V přestávce užívání a po skončení aplikace jinak neškodného
antibiotika je proto nutné obnovit přirozenou mikroflóru
zažívacího traktu. Čím? To byste neuhádli. Probiovetem.
Hezké jaro všem!

V DUBNU MĚJTE PO RUCE
Probiovet: obnovuje správnou střevní mikroflóru, což prospívá zdraví
a vitalitě
Annovet: odstraňuje staré infekční zátěže a má antibiotický účinek
Cytovet: p
 ro snížení kyselosti tělních tekutin a zvýšení aktivity zvířete

03

Pomozte včelám žít
TEXT: RADKA INGROVÁ, VÝKONNÁ ŘEDITELKA SPOLKU MÁJA

Včely zajišťují třetinu potravních zdrojů a většinu vitaminů
v naší potravě, udržují rozmanitost rostlinných druhů a tím
krásu přírody, kterou obdivujeme. Pochutnáváme si na
medu a stále více využíváme léčebné účinky všech včelích
produktů.
A co za to včelám dáváme? Lány polí, které chemicky
zbavujeme kvetoucích rostlin – nazýváme je plevely, a další
pesticidové pasti intenzivního zemědělství. Sekáme trávníky,
lemy polí a remízky dříve, než mohou rozkvést. Kácíme
aleje nektarodárných a pylodárných stromů a přemýšlíme
o likvidaci veškerých akátů (jak absurdní v globalizovaném
světě). Značná část České republiky v posledních letech trpí
nedostatkem vláhy, zejména v letních měsících. Po odkvětu
řepky a ovocných stromů včely na mnoha místech hladovějí.
Jejich vitalitu snižuje nedostatečná výživa. Zhoršuje se jejich
zdravotní stav a zvyšují se i úhyny včelstev.

EMOCE V POHYBU

SMĚS KVĚTIN PRO VAŠE VČELY
Budou-li mít včely lepší výživu, budou mít také lepší kondici
a imunitu. Jsme země chatařů, chalupářů, zahrádkářů,
v našich obcích je řada parků, květinových záhonů,
nevyužitých úhorů. Každý, kdo disponuje kouskem volné
půdy, ji může osít směsí květin pro včely, které rozkvétají
v časném létě a kvetou postupně až do prvních mrazů. »

Každý, kdo disponuje
kouskem volné půdy,
ji může osít směsí
květin pro včely.
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» Stačí docela malý záhon, pokud jich budou po celé republice
statisíce. Proto náš spolek opatřil kvalitní květinové směsi,
které z velkého balení rozvažujeme do malých sáčků pro osetí
10–20 m2 záhonu. Jaro, doba setí se blíží.

VČELY JSOU NEJEN UŽITEČNÉ, ALE PŘI JEJICH
POZOROVÁNÍ SE DÁ I DOBŘE RELAXOVAT.

POŠLETE ZPRÁVU DÁL
Jestliže můžete, dávejte prosím tuto informaci dál, pošlete ji
každému, kdo by mohl osít kus volné půdy. Doufáme a věříme,
že od léta do podzimu rozkvete mnoho záhonů na pomoc
našim včelám a přírodě.

Bližší informace ke květinovým směsím
najdete na www.majabee.cz.

EMOCE V POHYBU
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Dámský psík vždy
připravený ke hře
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Bišonek reprezentuje starobylé plemeno „dámských“ psíků,
kteří prokazatelně existovali již ve starověku. Celý středověk
byli oblíbenci královských rodin v Itálii a ve Francii.
Bílý psík s kadeřavou srstí je pouze malého vzrůstu (do 30 cm,
hmotnost 3–5 kg). Vlivem typu střihání působí hlava většinou
kulovitě, ve skutečnosti má ale ploché čelo a čenich jen o něco
přesahuje mozkovnu.
Oči má tmavé, kulaté a živého výrazu, nesmí být vypoulené.
Svěšené uši přiléhají k lícím, jsou porostlé dlouhou srstí,
užší a kratší než u pudla. Krk má poměrně dlouhý, vysoko
a hrdě nesený. Hrudník bývá hluboký a dobře vyvinutý, břicho

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

vtažené, hřbet pevný a na zádi mírně zaoblený. Končetiny jsou
rovné a dobře osvalené. Ocas má nasazený pod úrovní hřbetu
a je nesený elegantně zahnutý, ne však zatočený přes hřbet. »

Rád se učí všemožným
kouskům, vyniká
inteligencí a schopností
přizpůsobit se změnám.
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» Jemně hedvábnou srst tvoří chlupy o délce 7–10 cm
připomínající vývrtku, není hladká, ale ani zapletená.
Toto plemeno se honosí pouze bílou barvou. Z důvodu barvy
i charakteru srsti se musí o zvíře denně pečovat – pročesávat,
kartáčovat a koupat.
Veselý a temperamentní společník je vždy připraven ke
hře. Rád se učí všemožným kouskům, vyniká inteligencí
a schopností přizpůsobit se změnám. Projevuje vyrovnanost,
nebojácnost a přátelskost k dětem i zvířatům. Hodí se pouze
do bytu.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

Bišonka si můžete splést s maltézáčkem, který má však delší
a splývavou srst, a pak také s boloňským psíkem, jehož srst
bývá spíše chomáčkovitá a působí méně upraveně.

BIŠONEK V DATECH
3–5 kg: hmotnost (menší jsou více cenění)
30 cm: velikost
7–10 let: délka kadeřavých chlupů
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Platnost akce: od 1. dubna do 3o. dubna 2017 nebo do vyprodání zásob.

PROBIOVET VE DVOJITÉM BALENÍ
ZA VÝHODNOU CENU!

KROMĚ TÉTO AKCE VÁM TAKÉ NABÍZÍME
ZVÝHODNĚNÉ BALENÍ S PROBIOTICKÝM VÝŽIVOVÝM
DOPLŇKEM PRO VAŠEHO MAZLÍČKA I PRO VÁS!

PROBIOVET & PROBIOSAN
ČLENSKÁ CENA BALÍČKU: 422 Kč, 18 bodů, ušetříte 106 Kč
ZÁKAZNICKÁ CENA BALÍČKU: 549 Kč, ušetříte 137 Kč

Více informací

Kočka, která uvykla
na drsnou Skandinávii
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Norská lesní kočka patří k velmi starým plemenům.
Vyvinuly se z angorských koček, které se do Skandinávie
dostaly v 16. století. Druhou možností je introdukce do
Norska už kolem roku 1000. Původně se pravděpodobně
rozšířily v Malé Asii, protože zabarvení je pro evropské kočky
neobvyklé a spíš podobné tureckým kočkám. FIFe norskou
kočku uznala v roce 1912.
Musely se přizpůsobit drsným skandinávským podmínkám
a lovu. Lezení po stromech jim zajistilo silné drápy, srst
s dobře vyvinutou podsadou je ochrání před horkem
i mrazem až –40 °C a také zajišťuje nesmáčivost důležitou
při lovu ryb.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

Mají statnou, ale při tom elegantní postavu připomínající
rysa. Hmotnost se ohybuje od tří do devíti kilogramů.
Hlava je trojúhelníkovitá s ostrými rysy, na tvářích má licousy. »

Dokáže být klidná,
vyrovnaná a trpělivá,
a přesto odvážná
a neohrožená.
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» Působí ostražitým dojmem. Oči jsou velké, kulaté a trochu
šikmo posazené. Zašpičatělé uši mají na koncích štětičky. Ocas
dorůstá délky těla a je nápadně huňatý. Srst na hrudi vytváří
v zimě límec a na zadních nohách kalhotky. Jednobarevné
kočky nesou pouze přírodní barvy (krémová, červená,
želvovinová, černá, modrá) a kresba může vytvářet tygrování,
mramorování anebo tečkování.
Povahově projevuje vřelost k rodině, ale chlad k cizím. Dokáže
být klidná, vyrovnaná a trpělivá, a přesto odvážná a neohrožená.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

Nebývá plachá a ač je hodně samostatná a nezávislá, nežije
samotářsky. Dobře se adaptuje na nové situace, vyžaduje však
jistou dávku svobody. Chrání si své teritorium a představuje
jednu z mála koček, které dovedou rybařit.
Vyžaduje hlavně výběh třeba na zahradě a možnost vybít si
energii například na prolézačkách. Srst je relativně nenáročná
na údržbu, vyčesávání se však doporučuje minimálně jednou
týdně (v období línání častěji). Před výstavou se nesmí koupat,
protože srst by ztratila svoji nesmáčivost.
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Otík byl apatický,
pomohl Regavet
s Probiovetem
TEXT: MVDr. KARLA HLAČÍKOVÁ, ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

Králíci se objevují ve veterinárních ordinacích stále častěji.
I tato zvířátka mají svá specifika, která je vhodné pro
zachování zdraví dodržet. Jako obvykle začínáme u krmení.
Častou chovatelskou chybou bývá podání nevhodného krmiva
či pamlsku. Ač sladkou chuť milují, je pro ně cukr v podstatě
jedem.
Nejdůležitější funkci v trávicím systému králíků zastává
tlusté střevo, které je také k poměru těla daleko větší než
u jiných býložravců. Zde dochází k využívání vlákniny
za pomoci nenahraditelných bakterií. Pokud králíkovi
podáváme doslazované krmné směsi, rozhodíme kvalitu
i kvantitu bakterií. Následky spočívají v nechutenství,

KAZUISTIKA

nadýmání, průjmu, což jsou vlastně i příznaky kokcidiózy
(nejčastější onemocnění králíků). A ta často propuká jako
následek náhlých změn – odstav, změna krmení, nenadálé
vystavení horku.

Při zvednutí bylo cítit
unavené zvířátko.
Jako první pomoc se mi osvědčily Probiovet a Regavet. Pokud
je podezření na kokcidiózu, pak podávám i vhodné léky. »
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» Zajímavý byl případ desetiletého zakrslého králíka Otíka.
Majitelka jej donesla sobotní ráno s tím, že králík pár dní
méně žral, dnes že je už apatický, od předchozího dne vůbec
nežere. Při zvednutí bylo cítit unavené zvířátko. Sliznice
byly sice růžové, ale kožní řasa se pomalu vracela – králík
přestal žrát i pít, takže trpěl dehydratací.

Obojí do stříkačky, v roztoku a aplikovat třeba i násilím. Za
dva dny se majitelka ozvala, že Otík do večera ožil, začal
pochytávat seno a za další dva dny byl naprosto v pořádku.
Od té doby uplynulo půl roku a Otík stále žije.

Jako první pomoc dostal zahřátý fyziologický roztok
s přídavkem glukózy aplikovaný podkožně. A domů
Probiovet s Regavetem dvakrát denně jednu kapku.

PRŮBĚH LÉČBY
Fyziologický roztok s glukózou: aplikována podkožně při návštěvě veterinářky
Probiovet, Regavet: o
 bojí podáváno v roztoku, králíkovi byla naordinována
jedna kapka dvakrát denně

KAZUISTIKA
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Psychika se odráží na
fyzickém zdraví zvířete
TEXT: SDB

Psychosomatika se dostává do popředí nejen v případě
humánní medicíny. Psychické prostředí, ve kterém zvíře
žije, se promítá na jeho tělesném stavu. Pokud vás zajímá
více, nenechte si ujít dvě zajímavé přednášky. „Probereme,
jak sestupuje narušená psychika na orgánovou úroveň,
jak se přenáší stres z člověka na zvíře, jak lze využít
Pentagram Energyvet k odhalení psychosomatické příčiny,
jak vybrat nejvhodnější preparát a co dělat ke zlepšení
psychického klimatu v okolí zvířete,“ říká přednášející
MVDr. Lubomír Chmelař, PhD.

MEDICÍNSKÝ ZÁKLAD PSYCHOSOMATICKÝCH PŘÍČIN
NEMOCÍ ZVÍŘAT
Termín konání: 	 12. dubna 2017 (17.00)
Přednášející: 	 MVDr. Lubomír Chmelař
Vstupné: 	
45 Kč
Místo konání:
Praha 3, Jeseniova 55, Energy prodejna
Rezervace nutná, přihlášky: tel.: 274 003 141,
www.facebook.com/Energyvetpraha3.
Termín konání: 	 19. dubna 2017 (17.00)
Přednášející: 	 MVDr. Lubomír Chmelař
Vstupné: 	
45 Kč
Místo konání: 	Plzeň, Dominikánská 14,
Centrum zdraví Energy
Nutná rezervace předem, osobně nebo na tel.: 777 225 406.
Další tematické semináře a jejich termíny
najdete na www.energyvet.cz.

VĚDĚT VÍC
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Když je pes VIP
TEXT: ANDREA ŠULCOVÁ, ENERGYVET PRAHA 1

Setkali jste se někdy s označením VIP? Asi ano. Ale co když
VIP znamená Very Important Pets, tedy velmi důležití
mazlíčci? Energyvet Praha 1 chtěl přijít této záhadě na kloub,
a proto přijal pozvání od majitelů luxusního V.I.P. PETS
hotelu pro psy. Nachází se na velmi klidném místě v obci
Studeněves nedaleko od Slaného.
Motto V.I.P. PETS hotelu zní: Každý pes je pro nás VIP. A je
to patrné od prvního okamžiku. Krásně a stylově vybavená
recepce je přímo předurčena ke konání příjemných setkání
a jednání, při kterém se cítí každý být VIP. Jak majitel
pejska, tak samozřejmě i pejsek sám. I když jsem přijela
bez psího kamaráda, klid, pohoda, čistota a krása prostředí
ve mne navodily příjemné pocity. Hned bych se ubytovala…
Na recepci mne očekávala Tatiana Lisichkina, jedna ze dvou
majitelek V.I.P. PETS hotelu.

SLUŽBY PRO MAJITELE

NA CESTY BEZ OBAV
Lidé dnes hodně cestují, patří to k životnímu stylu. Opakovaně
řeší situace, kdy není možné vzít zvířátko s sebou. Pokud nelze
pejska či kočičku svěřit někomu z rodiny či přátelům, nabízí
se jako alternativa pobyt v hotelu pro zvířecí mazlíčky. Tím se
dostáváme k cíli projektu V.I.P. PETS hotel. Od prvopočátku
jde hotelu o to, aby poskytl kompletní servis na jednom místě.
Pro majitele pejsků to znamená možnost přepravy zvířat do
hotelu a zpět, zdarma parkování v areálu hotelu, transfer na
Letiště Václava Havla nebo kamerový systém, díky němuž lze
online kontrolovat, jak se psímu mazlíčkovi daří.
A co to znamená pro pejsky? Psi jsou individuálně ubytováni
v pokojích s pohodlnými postýlkami. Mají k dispozici péči
veterináře nebo psího psychoterapeuta. Obývají prostorné pokoje
a hrají si v hernách s hračkami a kreativními prolézačkami. »
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» Venku jsou oddělené výběhy a hřiště s bazénem. Unikátní je
výcvikové středisko Dog Academy, které se nachází ve vytápěné
hale, přímo propojené s hotelem. Nechybí ani salon krásy
a butik s luxusními a nevšedními doplňky a k dispozici jsou
také veterinární produkty včetně Energyvetu.
Zaměstnanci hotelu absolvovali školení v oblasti etologie
a psychologie psů. Všichni pracovníci musí rozeznat různé
povahové rysy a chování psů a pohotově řešit vzniklé situace.
Priorita spočívá v bezpečí a psychické pohodě klientů. Proto
jsou pejskové děleni podle toho, jak se cítí a projevují v kolektivu

Krytá hala s vytápěním
nabízí bezmála
500 metrů čtverečních
pro pořádnou psí zábavu.
SLUŽBY PRO MAJITELE

a jak individuální přístup vyžadují. Například pokud má čivava
Lilly strach z velkých psů, personál je schopen tento strach
rozpoznat a Lilly nebude mít ve své skupince větší pejsky.
S LUCERNIČKOU U VCHODU
Vydali jsme se na exkurzi. Ve V.I.P. PETS hotelu je všem
čtyřnohým kamarádům zajištěno naprosto komfortní
ubytování. Procházíme středem rozlehlých prostor – zleva
i zprava míjíme jednotlivé pokojíky pro pejsky. Každý má
krásné kované dveře s lucerničkou připomínající vchod do
kouzelné zahrady. Míjíme 22 stylově zařízených pokojů
pro malé pejsky. Pro velké pejsky je tu připraveno dalších
11 větších pokojů. Každý pokojíček má pohodlnou kovanou
postýlku s dekou, misky a hračky. Vše je krásně barevně
laděné. Všude vládne naprostá čistota a hlavně lze získat pocit
všudypřítomné péče, lásky a dobré energie, která vyzařuje
z ubytovaných psů, personálu i samotných prostor hotelu.
Báječným zpestřením areálu je venkovní hřiště s prolézačkami
pro aktivní pejsky a bazénem, který nadchne všechny
milovníky vody. »
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» Přímo v hotelu se nacházejí tři plně vybavené herny
a interaktivní prolézačky. To vše slouží ke hře i odpočinku.
Hotel disponuje několika oddělenými venkovními výběhy, aby
bylo možné dělit pejsky do menších skupinek. Samozřejmostí
jsou i překážky pro agility. A mohu si rovněž prohlédnout
zmiňovanou krytou halu s vytápěním, která nabízí bezmála
500 metrů čtverečních pro pořádnou psí zábavu.
ZVLÁŠTNÍ ZACHÁZENÍ PRO KAŽDÉHO
Exkurze se pomalu blíží ke konci. Ještě se vyptávám na
denní režim klientů hotelu. Ihned se mi dostává upřesnění
od Tatiany Lisichkiny: „Pobyt v hotelu se řídí časovým
harmonogramem, který citlivě přizpůsobujeme individuálním
potřebám a návykům psů. V úvahu bereme také rychlost jejich
začlenění do kolektivu a zvykání si na nové prostředí.“
Během pobytu se přihlíží k povaze každého pejska a jeho
případné nesnášenlivosti s ostatními – až pokud se naučí své
chování ovládat, bývá pomalu začleněn mezi další klienty.

SLUŽBY PRO MAJITELE

Psi, kteří útočí na jiné, mají speciální režim a v rámci pobytu
hrazený výcvik nebo socializaci. Při aktivitách nosí košík
a volný výběh absolvují pouze samostatně. Během pobytu
se intenzivně pracuje na socializaci a resocializaci.
„Za vhodného počasí trávíme s klienty část dne venku, jinak
mají k dispozici hotelové herny a prostornou kynologickou
halu. Venčení probíhá podle aktuálních potřeb a zvyků
klientů,“ doplňuje Tatiana Lisichkina.
Má poslední otázka se týkala preparátů Energyvet
a dosavadních zkušeností. Tatiana Lisichkina již před lety
s úspěchem používala preparáty pro svého kocourka, zná
Energyvet od některých veterinářů a v současné době jsou
v hotelu nadšeni preparátem Probiovet, který ihned zahání
– mnohdy i několikaměsíční – průjmové neduhy u pejsků.
Součástí V.I.P. PETS hotelu je i oddělený hotel pro kočky.
Jeho prohlídku si ale necháme na příště.
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Přes 90 týmů na
Podpálavské drkotačce
TEXT, FOTO: Ing. STANISLAV ČECHLOVSKÝ, JUMPINGDOGS

Již pošesté hostilo Jezdecké centrum Mikulov agility
závody Podpálavská drkotačka. Konaly se třetí únorový
víkend a věříme, že byly kvalitním odstartováním závodní
sezony 2017.
Letošního ročníku se i díky příjemnému počasí zúčastnilo
více než 90 týmů, což svědčí mimo jiné o velké oblíbenosti
tohoto zimního agility závodu. Pod taktovkou budoucí
rozhodcovské posily Evy Svobodové a za odborného dohledu
zkušené Katky Lérlové si závodníci mohli zaběhat krásné
svižné parkury.

ZÁBAVA SE ZVÍŘATY

Byly připraveny tři běhy – agility, zkoušky pro přestup do
vyšších výkonnostních kategorií a jumping. Díky hodnotné
sponzorské podpoře si ceny odnesli nejen soutěžící na
prvních třech místech v kategoriích Small, Medium a Large,
ale pěkné ceny získali i nejlepší pes a nejlepší fena v každé
velikostní skupině.
Aby toho nebylo málo, oceněn byl i každý závodník s čistým
během. Pevně doufáme, že si všichni zúčastnění závody užili
a využijí možnost poměřit síly opět za rok nebo ještě během
letoška na dalších soutěžích klubu Jumpingdogs.

17

Nejdelší cesta ještě
před turistickou sezonou
TEXT: SDB, FOTO A ZDROJ: ZOO OSTRAVA

Turistická sezona ještě pořádně nezačala, ale v ostravské
zoologické zahradě mají za sebou už unikátní „výlet“. Před
pár týdny odtud vypravili mladou samici kočky rybářské, která
se vydala na opravdu dlouhou cestu. Finální destinací bylo
Zoo Hamilton na Novém Zélandě, kde našla nový domov.

tento druh (ISB). Cílem programu je navýšení počtu chovatelů
koček rybářských původem ze Srí Lanky,“ uvedlo Zoo Ostrava.

Zvíře se v ostravské zoologické zahradě narodilo v dubnu
2013 a je třetím úspěšně odchovaným potomkem ostravského
páru. Ten to do moravskoslezské metropole neměl také zrovna
blízko – před časem totiž přesídlil ze Srí Lanky.

Kočky rybářské ze zmiňované ostrovní populace nejsou
v Evropě nijak hojně zastoupené. Kromě pražské zoo je
chovají ještě v Zoo Port Lympne. První dvě samičky, které se
v Ostravě podařilo odchovat, byly v minulosti odvezeny právě
do těchto zahrad. Obě se zde už také úspěšně rozmnožily.
Teď se o totéž pokusí i v Zoo Hamilton na Novém Zélandu,
kam ostravská samice v pořádku dorazila.

„Přesun naší samice na Nový Zéland se uskutečnil na
doporučení koordinátora Evropského záchovného programu
(EEP) a zároveň vedoucího celosvětové plemenné knihy pro

Cesta do nového domova byla opravdu přes půl světa.
Vzdálenost mezi Zoo Ostrava a Zoo Hamilton dosahuje
vzdušnou čarou přibližně 17 750 km. »

ŽIVOT V ZAJETÍ
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» Transport tak vstoupil do historických záznamů Zoo Ostrava
v kategorii Největší vzdálenost, na kterou bylo nějaké zvíře
přepraveno.
Samička cestovala letecky z Letiště Václava Havla s přestupem
v Dubaji. V rámci mezinárodních záchovných programů se
zvířata mezi zoologickými zahradami poskytují zdarma,
nejedná se o žádný obchod se zvířaty. Hradí se pouze náklady
na transport a ty ve většině případů platí přijímající strana.

Někdy napadne
domácí zvířata
nebo sežere mršinu,
např. po tygrovi.
ŽIVOT V ZAJETÍ

Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus) obývá
jihovýchodní Asii – od Pákistánu po Malajsii, ostrovy
Srí Lanku, Sumatru a Jávu. Žije v pralesních oblastech
poblíž vody, mokřin, v porostech mangrovů. Byla zastižena
až ve výšce 1500 m n. m. Mezi prsty předních končetin má
plovací blány a neúplně zatažitelné drápy, což jí pomáhá
při získávání potravy, kterou tvoří ryby, žáby a další drobní
vodní živočichové. Dokáže se pro ně i potopit. Někdy
napadne domácí zvířata nebo sežere mršinu, např. po
tygrovi. Loví ale také hlodavce, ptáky či menší kopytníky.
O rozmnožování v přírodě není mnoho známo, informace
pocházejí většinou z chovů v lidské péči. Páří se většinou
v lednu až únoru. Samice rodí po 63–70denní březosti
1–4 mláďata. V Červeném seznamu (IUCN Red List
of Threatened Species) je vedena jako zranitelný druh
(vulnerable). Je ohrožena úbytkem životního prostředí
– vysušování mokřadů a kácením lesa za účelem zakládání
nových zemědělských ploch. Bývá lovena i pro maso
a kožešinu.
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Kačenka i Amigo
se těší na dárek
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Tento měsíc slaví svátek několik hrdých nositelů jmen, která jsou
často slyšet v českých domácnostech. Například Kačenka, Nelly,
Máša, Baron, Berta či Adélka. Nezapomeňte na ně a připravte
Den
v kalendáři

jim nějakou pozornost. My můžeme jen doporučit například
Probiovet nebo Regavet, které hrají nezastupitelnou roli zejména
při jarní regeneraci. Podrobnosti hledejte na www.energyvet.cz.
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Kde hledat radu?
Jestliže vaše zvíře onemocnělo, nebo jen uvažujete
o prevenci zdravotních potíží, pak je možné se obrátit
na naše certifikované speciality nebo spolupracující
veterináře. Mají dostatek informací a zkušeností

pro doporučení konkrétního preparátu nebo jejich
kombinací. Bližší kontakty na poradce a zvěrolékaře
najdete na webu Energyvet.cz (rubrika Odpovědi,
Osobní konzultace).

Liberec
Jablonec
n. Nisou

Lovosice

Velvary
Kladno

Mariánské
Lázně

Zbiroh

Šestajovice

Praha

Hradec Králové

Staré Město

Kolín
Opava

Říčany

Kravaře
Ostrava

Rokycany

Příbram
Sedlčany

Frýdlant n. Ostravicí
Olomouc

Valašské Meziříčí

Domažlice
Tábor

Brno
Prachatice

České Budějovice

Napajedla
Uherský Brod
Radějov

Produkty Energyvet si můžete objednat v Klubech Energy, Konzultačních center nebo e-shopu.
Kompletní kontaktní údaje získáte na webu Energyvet.cz
RADY A PORADY
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Zvířecí vtipy

Jde kráva okolo výkladní skříně drogerie a spatří
gumové rukavice.
Pokývá hlavou, zamele hubou a zabučí:
„Búú. To je dost! Všude kolem spousta krásných podprsenek
k ničemu a konečně taky něco pro nás!“
CITÁT
„Člověk o nic nepřijde tím, že je laskavý ke zvířatům.“
– Joaquin Phoenix –
SE ZVÍŘATY JE STÁLE ZÁBAVA

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

Sta te se fanou

y

Energyvet.CZ

Texty: MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D. (lch), Radka Ingrová,
MVDr. Karla Hlačíková, Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků), archiv
Video: YouTube
Ikony: Ikona se stetoskopem označuje texty,
které jsou určeny spíše pro odbornou veřejnost.
DISTRIBUCE
Vychází 1. dubna 2017. Elektronický měsíčník
ANIMAL aktuálně si můžete objednat na mailu
animal@energy.cz. Ke stažení zdarma
je také na Energyvet.cz.
Newsletter připravuje společnost Energy Czech Republic a.s.
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