Krásný advent
a veselé Vánoce
přeje Energy
prosinec 2016

Předvánoční úklid:
chce to klid
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Vánoce se kvapem blíží a někteří, naštěstí ne všichni,
propadají uklízecí mánii. Umývají se okna, čistí koberce
a podlahy, někde se i maluje. Je to v pořádku, každý chce mít
svátky v pohodě a klidu, ale někdy je toho příliš.
Po absolvování úklidu prakticky všeho možného jsou lidé
bez energie a vánoční svátky se nesou ve znamení naprosté
vyčerpanosti a z ní vyplývající špatné nálady. Jinými slovy
vánoční svátky jsou pokaženy. A to nezmiňuji honbu za
dárky, které ani nikdo nechce, a o povinných návštěvách,
které se dějí nikoliv na základě toho, že mají někoho potěšit,
ale z nutnosti, že je to tak navyklé. Dobře míněné kroky se
minuly účinkem a výsledkem je stav, který si málokdo přeje.
O našich zvířecích kamarádech snad ani nemusíme mluvit.
Naše mánie kazí náladu i našim zvířatům. Snad jako příklad
poslouží incident nejmenované kolegyně, která v zápalu
úklidové horečky odhazovala plyšáky, hračky jejího pejska,

EMOCE V POHYBU

Život není jen práce,
zvířata nás učí užívat si.
čivavy. S velkou vervou a s odhodláním v srdci házela plyšáky
do kouta, než jí přišlo divné, že jeden plyšák byl v něčem
odlišný. Správně tušíte, byl to samotný čivaváček. Po přistání
v koutě nasadil vyčítavý pohled, který umí jen zvířata
a obzvláště psi, a ještě speciálněji čivavy. Dlouhou dobu se se
svojí paničkou odmítal vůbec bavit.
Někdy to není až tak drastické, ale spíš úsměvné. Dorážející
kočky a psi na vysavač najdete velice často na YouTube, stejně
jako domácí mazlíčky, kteří se vozí na robotickém vysavači
s velice důstojným až důležitým pohledem. Zvířata nás učí
užívat si. Život není jen práce. Žijeme jen teď a žádné potom
být už vůbec nemusí. »
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» Proto vše dělejme jen proto, že to chceme, že nás to potěší,

POMOC S ÚKLIDEM SE VŽDYCKY HODÍ

a ne z důvodu, abychom se blýskli před přáteli, před rodinou
anebo protože je to naše falešné přesvědčení, že se to tak
patří. Udělejme si příjemné prostředí, ukliďme si na svátky,
ale ne za cenu, že přestaneme žít.
Pomohou nám v tom naši čtyřnozí či dvounozí přátelé, kteří
nejen dokáží rozveselit. Ukazují nám cestu, jak si svátky
zpříjemnit. Už jen tím, že vyžadují naši pozornost a narušují
kontinuální, sebedestruktivní honbu za něčím, co vůbec
nemusí být. Pokud něco děláme s láskou a dobrým pocitem,
tak je to naprosto v pořádku. Pokud je to jinak, tak si pohrajte
raději s kočkou anebo jděte vyvenčit pejska. A hezké svátky
všem lidem a jejich zvířecím průvodcům!

EMOCE V POHYBU
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Pes z hranice a kočka
z evropské vesnice
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

V další části seriálu o domácích mazlíčcích se zaměříme na
border kolii a evropskou krátkosrstou kočku.

ovšem se sklonem velice silně citově přilnout ke svému
pánovi. Pokud je zvyklá od mladého věku, snadno se sžije
s dalšími domácími zvířaty. »

BORDER KOLIE
Byla vyšlechtěna již před 150 lety jako ovčácký pes na anglickoskotském pomezí. Border znamená hranice, proto tento název
podle místa původu. Uznaná jako plemeno je od roku 1976.
Jde o středně velkého psa obdélníkovitého formátu.
Kohoutková výška činí 53 centimetrů, fena je trochu nižší.
Je povolena i výrazně nižší velikost. Působí harmonickým
dojmem, tělo je atletické a hřbet se směrem k ocasu mírně
svažuje. Končetiny dorůstají jako svalnaté a šikmo zaúhlené.
Hlava k tělu je proporcionální s širokou lebkou a výrazně se
zužujícím čenichem. Oči má oválné, daleko posazené a tmavé.
Výjimečně se objevují modré oči. Uši většinou tyčí vzhůru.
Srst může být krátká i dlouhá s hustou podsadou. Barvy jsou
povoleny různé, ale nemělo by převládat bílé osrstění.
Příslušníci tohoto plemene vykazují značnou inteligenci,
učenlivost a pracovitost. Je to také značně odvážné plemeno,

ZVÍŘATA U VÁS DOMA
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» Rovněž její vztah k dětem je dobrý, ovšem pod podmínkou,
že border kolii dokážete zajistit dostatek pohybu a činnosti.
Potřebuje trávit hodně času při aktivitách se svým pánem.

BORDER KOLIE
10–17 let: délka života
14–20 kg (samec), 12–19 kg (samice): hmotnost

Naprosto se nehodí pro nejisté, nerozhodné a „lenivé“ jedince.
Je otužilá, lze ji celoročně chovat venku v kotci. Dobře se
jí bude žít s akčním chovatelem, protože trpí nedostatkem
podnětů a pokud se vyskytují zdravotní problémy, převažují
právě v souvislosti s nedostatečným vybitím energie, anebo
naopak při přetížení výcvikem. Bez aktivity se dostavuje
smutek, pak nervozita a může se objevit i agresivita.
Údržba srsti je nenáročná. Spočívá v kartáčování srsti
1x za týden. »

48–56 cm (samec), 46–53 cm (samice): výška
čilý, energický, houževnatý, vnímavý, inteligentní: temperament
černá, červená, zlatá, bílá, modrá, černá: barvy

ZVÍŘATA U VÁS DOMA
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» EVROPSKÁ KRÁTKOSRSTÁ KOČKA
Jde o střední až velkou kočku zařazenou podle standardu
FIFe do kategorie III – krátkosrsté a somálské kočky. Tělo je
robustní, pevné a svalnaté. Ocas dorůstá jako středně dlouhý
a rovnoměrně se zužuje k zakulacené špičce. Hlavu má
zakulacenou a oči posazené dále od sebe. Uši jsou středně
velké se zakulacenými špičkami. Srst evropské kočky bývá
krátká, pružná a lesklá. Plemeno disponuje velkým množstvím
barevných variant, z nichž se uznává hned několik desítek

provedení. Hmotnost se pohybuje v rozmezí 3,5 až 7 kg.
Dožívá se obvykle 10 až 12 let, ale délka života je samozřejmě
individuální a někteří jedinci se dočkají mnohem vyššího věku.
Evropská krátkosrstá kočka nevyžaduje žádnou zvláštní péči. »

Evropská krátkosrstá
kočka je odvozena od
neprošlechtěné domácí
kočky typické pro vesnice
kontinentální Evropy.
ZVÍŘATA U VÁS DOMA
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» Evropská krátkosrstá kočka je odvozena od neprošlechtěné
domácí kočky typické pro vesnice kontinentální Evropy. Odlišují
ji od ní pouze ustálené plemenné znaky a lepší srst. Typický
znak představuje srst na hlavě zabarvená do písmene M.
Předchůdce tohoto plemene je možné vystopovat do roku 1925.
Šlechtění plemene však začalo až kolem roku 1950 pro obnovu
téměř zapomenuté rasy. V roce 1981 došlo k rozlišení britské
a evropské kočky. Největší popularity požívá plemeno ve Finsku,
kde lze nalézt velké množství barevných variant. Povahu je těžké
popsat, protože každá kočka je zcela individualistická osobnost.
Mezi společné povahové rysy patří bystrost, inteligence,
samostatnost, zvědavost a přítulnost. Pokud odmalička vyrůstá

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

s kočkami jiných plemen a zvykne si na lidskou společnost,
snadno se přizpůsobí a bývá věrnou a milou společnicí. K cizím
lidem a zvířatům je obezřetná a nedůvěřivá.

EVROPSKÁ KRÁTKOSRSTÁ KOČKA
10–12 let: délka života (průměr)
3,5–7 kg: hmotnost
v roce 1950: začalo šlechtění
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* Sleva se nevztahuje na produktové balíčky.

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

VÁNOČNÍ SPECIÁL
NA VŠECHNY*
VETERINÁRNÍ PRODUKTY

SLEVA 10 %

V prosinci
můžeme začít
s omlazováním
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Ještě nedávno jsme řešili následky stresu zvířat po oslavách
příchodu nového roku a už abychom se na ně znovu
připravovali. Někomu to mohl utéct rychle, někomu se naopak
čas vlekl. Záleží na kvalitě stráveného období. Všechny
příjemné věci a akční život čas jakoby urychlují, naopak nuda
a spousta nepříjemných drobných činností nebo povinností
čas zpomalují. Stejně tak se chovají biologické hodiny
u stárnoucího organismu.

k zahušťování tělních tekutin. Aplikace Probiovetu utne
stárnutí prostředí tlustého střeva. Můžeme použít i Cytovet,
který „vyřadí z provozu“ toxiny a tím sníží následnou tvorbu
zatěžujících solí. Regavet se vypořádá s toxiny, které činností
patologické mikroflóry vznikly. Renovet vyčistí organismus
od zadržovaných solí a vnitřní hodiny začínají tikat rychleji. »

Mladé tělo „tiká“ rychlým biologickým časem, a proto
extrémně potřebuje aktivitu, aby se nenudilo. Vnější čas
se strašně táhne. Starší tělo má již tikot zpomalený, čas se
rozeběhne jako o závod a spíše je žádoucí klid. Za ideální lze
považovat stav pomalého vnějšího času vyplněného spoustou
aktivity. A tomu se říká mládí. Je pomíjivé, ale do určité míry
jej můžeme navrátit.
Proces stárnutí zahajuje tlusté střevo – lépe řečeno jeho
bakterie. Narušená mikroflóra produkuje víc odpadních
látek, solí. Ty pak nestačí ledviny odstranit a dochází

PRODUKTY MĚSÍCE
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» Prostředky na omlazení našeho zvířecího kamaráda
máme, a tak stačí jen začít. Stejný postup vyžaduje i řešení
alergických onemocnění.

V prosinci
se uplatní prakticky
každý preparát.
Prosinec představuje vhodný měsíc pro započetí omlazující
kůry i pro zvládání alergie. Regavet navíc stimuluje následný
element oheň. Potřebujete přitopit, tak přiložte dřevo na
oheň! Regavet umožňuje zvířeti efektivněji získávat energii,
a tedy i teplo. Pak následuje nezbytná přestávka a po ní bude
zapotřebí Renovet na odstranění zatěžujících metabolitů.
V předjaří bude užitečný i pro odstranění kyselé reakce tělních
tekutin, tedy pro odstranění anebo zmírnění jarní únavy.

PRODUKTY MĚSÍCE

Prosinec však nepatří jen mládnutí. Proto nezapomínejme,
že je potřeba připravit zvíře na sváteční veselí. Regavet na
zažívací problémy, zahřátí zvířete, Gynevet v prevenci na
zlepšení reakce nervového systému na rušivé vlivy. Pokud
již zvíře vyděšené je, tak nastupuje Etovet jako okamžitá
pomoc. Na následky prožitého stresu s výhodou použijeme
Korovet.
V prosinci se uplatní prakticky každý preparát. Jen si vybrat
pro svého mazlíčka ten nejpotřebnější. A můžeme se těšit na
příchod nového roku 2017. Celý tým Energyvet přeje vám i vašim
zvířecím kamarádům šťastné a pohodové prožití roku 2017.

V PROSINCI NA MLÁDNUTÍ
Probiovet: optimalizuje prostředí tlustého střeva
Regavet: vypořádá se s toxiny
Renovet: čistí organismus od zadržovaných solí
Cytovet: deaktivuje toxiny a sníží tvoru zatěžujících solí
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Neoplastický útvar
vymizel do týdne
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D., PODLE PODKLADŮ MVDr. PETRY DOMESOVÉ, ILUSTRAČNÍ FOTO

V polovině července se na ošetřovnu dostavili majitelé
hladkosrstého jezevčíka jménem Fido, který měl tehdy osm
měsíců. Již týden pozorovali na kůži v zadní části beder růst
neoplastického útvaru o velikosti přibližně centimetru.
Útvar vedl k automutilaci (sebepoškozování) zvířete.
Suspektní diagnóza (podezření) zněla kožní granulom
(zánětlivý uzlík), případně histiocytom (nádor pojiva).
Cytologické ani histologické vyšetření nebylo prováděno.
Veterinární lékařkou byla doporučena extirpace (operativní
odstranění). Majitelé však trvali spíše na konzervativní
terapii, proto byl nasazen Tenazym pro lokální aplikaci.
Jde i o antibiotika kombinovaná s kortikoidním hormonem
a také enzymy, které mají protizánětlivé účinky a jež
odstraňují odumřelé tkáně.
Při následné kontrole 21. srpna se útvar o polovinu zvětšil.
Tenazym byl tedy vysazen a za týden byla domluvena operace.

KAZUISTIKA

Do operace byla doporučena aplikace Kingvetu v dávce kapka
dvakrát denně a po krmení aplikace Imunovetu v dávce dvě
kapky dvakrát denně.
Kingvet s Imunovetem byly zvoleny jako příprava na operaci
a následné lepší hojení operačních ran. Již po třech dnech se
začal útvar zmenšovat a po týdnu úplně vymizel. Zůstalo po
něm jen alopetické (bezsrsté) ložisko s nepatrným zduřením
bez kožních a zánětlivých změn. »

Již po třech dnech
se začal útvar
zmenšovat a po týdnu
úplně vymizel.
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» Bylo doporučeno podávat Kingvet a Imunovet další tři týdny
a kontrola měla být provedena jen v případě změny stavu.
Vzhledem k rychlosti, s jakou útvar reagoval na podávání
Kingvetu a Imunovetu, se pravděpodobně jednalo o zánětlivé
ložisko, kožní granulom. Vzniká při poranění, zapíchnutí
trnu anebo po bodnutí hmyzem. Nejsou vyloučeny ani jiné
možnosti vzniku.

LÉČBA A JEJÍ PRŮBĚH
Tenazym: během měsíce se útvar zvětšil o polovinu
Kingvet, Imunovet: po třech dnech se začal útvar zmenšovat a po týdnu
vymizel úplně

KAZUISTIKA
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Jaké je nejtěžší suchozemské zvíře
a kolik váží?
AUTOŘI PRVNÍ A DESÁTÉ DORUČENÉ SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
NA OBĚ SOUTĚŽNÍ OTÁZKY BUDOU ODMĚNĚNI SKELEVETEM.
PIŠTE NA ANIMAL@ENERGY.CZ.

Odesláním odpovědi uděluje soutěžící souhlas společnosti Energy Czech Republic a.s. se zpracováním osobních údajů.
Ta se zavazuje, že s nimi bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Samotářský a menší
příbuzný slonů
TEXT: SDB, FOTO: PAVEL VLČEK, ZOO OSTRAVA, VIDEO: ENRICO GOMBALA

Ostravská zoologická zahrada přivítala nového savce
– blízkého příbuzného slonů. Na rozdíl od nich, kteří žijí
velmi sociálně, je nový obyvatel zoo samotář menších rozměrů
(velikostí srovnatelný s králíkem) se zájmem o noční život.
Jedná se o damana pralesního.
Daman pralesní (Dendrohyrax dorsalis) není novým druhem
jen pro ostravskou zoo. Tohoto tajemného nočního savce
totiž nechovají ani v žádné evropské a pravděpodobně ani
světové zoo (mimo Afriku). „Zoo Ostrava se v říjnu podařilo
získat dva páry těchto zvířat. Jeden je k vidění v noční
expozici v Pavilonu evoluce, druhý pobývá v chovatelském
zázemí. Damani pralesní jsou málo známá zvířata – jsou
aktivní převážně v noci, navíc se zdržují v korunách stromů.
Víme, že se vyskytují v lesích západní Afriky a že ve větvích
obratně běhají a skáčou. V jejich jídelníčku převládají hlavně
listy. Žijí samotářsky, pouze samice bývá viděna s jedním
až dvěma mláďaty,“ uvádí ostravská zoologická zahrada.
I když se daman pralesní zatím neocitl na obávaném seznamu
ohrožených druhů, jejich budoucnost není tak samozřejmá.

ŽIVOT V ZOO

Rozsáhlé kácení lesů, rozdělování území přirozeného
životního prostředí a lov pro maso dělají své.
Od roku 2009 chová ostravská zoo dalšího vzácného zástupce
rodu Dendrohyrax, a to damana stromového. Ačkoliv byl
v minulosti držen v několika evropských zoologických
zahradách, dnes je k vidění pouze v Ostravě. „U tohoto
druhu jsme zaznamenali chovatelský úspěch v podobě čtyř
odchovaných mláďat. Věříme, že získané zkušenosti v chovu
damana stromového budeme moci do značné míry využít
i u damanů pralesních. Ostravští chovatelé dokonce založili
Pracovní skupinu pro damany v Zoo Ostrava,“ informuje
zoologická zahrada.
Damani náležejí do starobylé skupiny placentálních savců
zvané Afrotheria, která zahrnuje například také slony, sirény
a hrabáče.
Prohlédněte si ostravského damana
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I před Vánoci
se slaví svátky
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Poslední měsíc roku je vždy plný obdarovávání. Mikuláš
a především Vánoce jsou svátky hojnosti. Přesto byste neměli
zapomenout na své zvířecí společníky, kteří mají v prosinci
Den
v kalendáři

jmeniny. Hledáte-li vhodný dárek ke svátku či Vánocům,
podívejte se na www.energyvet.cz, kde najdete nabídku
regeneračních přípravků pro prevenci.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 12.

Žaky

Gladys

12. 12.

Grand

Faust

23. 12.

Moris

Shirley

2. 12.

Norik

Maxim

13. 12.

Kelly

Diamond

24. 12.

Sonny

Fiona

3. 12.

Corado

Clark

14. 12.

Molly

Damián

25. 12.

Fera

Nero

4. 12.

Lola

Babeta

15. 12.

Heron

Daisy

26. 12.

Connie

Wendy

5. 12.

Elba

Piccolo

16. 12.

Jerry

Olivia

27. 12.

Karo

Leo

6. 12.

Charley

Karina

17. 12.

Kenny

Pamela

28. 12.

Sian

Forest

7. 12.

Greg

Aida

18. 12.

Arna

Terrence

29. 12.

Ašar

Tramp

8. 12.

Olsan

Santana

19. 12.

Orfeus

Rajka

30. 12.

Čaky

Tornádo

9. 12.

Clif

Adonis

20. 12.

Blank

Marty

31. 12.

Briny

Cassie

10. 12.

Civil

Nikita

21. 12.

Hardy

Fleur

11. 12.

Aret

Arnold

22. 12.

Goffy

Milky

KALENDÁŘ
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Zastoupení Energyvetu v regionech
Veterinární přípravky Energyvet si za posledních téměř pět let získaly velkou oblibu. Stále se zvyšuje počet certifikovaných
poradců a veterinářů, kteří je nabízejí. Jestliže potřebujete poradit s výběrem preparátu nebo frekvencí užívání, obraťte se na
spolupracující veterináře a vyškolené speciality. Kompletní kontakty najdete na webu www.energyvet.cz (rubrika Odpovědi,
Osobní konzultace).

Jablonec n. Nisou
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Praha

Cerhovice

Řevnice
Hořovice

Hradec Králové

Kolín
Kutná Hora
Říčany
Týnec n. Sázavou

Příbram

Staré Město

Semín

Opava
Ostrava

Benešov

Frýdlant n. Ostravicí
Olomouc

Sedlčany

Domažlice

Valašské Meziříčí

Tábor

Prachatice

Brno

Napajedla
Uherský Brod

České Budějovice

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
Ortodoxní Žid si dal za cíl naučit svého papouška modlit se
hebrejsky. Když se mu to konečně podařilo, rozhodl se, že
zvíře vezme do synagógy a jeho um zpeněží. Po bohoslužbě
se kolem něj shlukne velký dav. „Tento pták, vážení, se umí
modlit hebrejsky.“ „To není možná“, křičí jeden přes druhého.
„Tak se vsaděj“, odvětí muž. Je uzavřena sázka v poměru
30:1 a peníze vysázeny na dřevo. „Tak začni“, vyzve muž
papouška. Pták však ani po dalším pobízení ani nehlesne.
Jeho pán odchází o pěkných pár tisícovek chudší. Domů dorazí
vzteky bez sebe a je rozhodnut toho ptáka sprovodit ze světa.
Tu papoušek konečně promluví: „Počkej s tím ještě, uvidíš,
jaký kurs bude za týden.“
CITÁT
Buďte hlasy těch, kteří nemohou říct „přestaň“.
Kteří nemohou říct „to bolí“. Kteří nemohou říct
„bojím se smrti“. Buďte hlasy zvířat!“
– Miley Cyrus –
VELKÁ ZÁBAVA VE VYSOKÉM SNĚHU

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),
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. prosince 2016. 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.

KONTAKT
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