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Pomáhají nám.  
Pomáhejme i my jim
O POZITIVNÍM – PSYCHICKÉM, FYZICKÉM I SOCIÁLNÍM 
– VLIVU ZVÍŘAT NA ČLOVĚKA SE PŘESVĚDČUJI MNOHO LET. 
RADOST VÍTAJÍCÍHO PSA, VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ KOČKY, 
KTERÉ JE VNÍMÁNO PODOBNĚ JAKO NEMOC ČLENA RODINY, 
NEBO JEN UKLIDŇUJÍCÍ POZOROVÁNÍ RYBEK PLAVAJÍCÍCH 
V AKVÁRIU MĚ OPAKOVANĚ UTVRZUJÍ, ŽE BEZ KONTAKTU SE 
ZVÍŘATY BY BYL NÁŠ ŽIVOT BOLESTNĚJŠÍ A MOŽNÁ I KRATŠÍ.

Léčebné schopnosti zvířat dokáže člověk využít profesionálně. Nejčastější 
canisterapie umožňuje setkávání psů zejména s dětskými klienty či 
seniory, kterým kontakt se zvířetem pomáhá při fyzických a psychických 
nebo psychosomatických obtížích. Při hipoterapii se pro pozitivní účinek 
léčby slaďují pohyby koně a pacienta. Ale i „obyčejné“ pochování kočky, 
naslouchání zpívajícím ptákům nebo pozorování vysoké jsou svého druhu 
terapií. 

Zvířata kromě sebe samých dovedou jednoduše a přirozeně napomáhat 
v léčbě i lidem, které díky dlouhodobému soužití v těsném kontaktu důvěrně 
znají. V opačné interakci, tedy při působení lidí na nemocné zvíře, je situace 
většinou komplikovanější, „odbornější“, a ne vždy k dobru zvířete. A stejně 
jako si stále více lidí sebepozorováním buduje důvěru v samoléčebné 
schopnosti a nahlíží na vlastní zdraví z pohledu celostní medicíny, promítá 
se tento pohled i do přístupu majitelů zvířat a veterinářů. Prosazuje se 
čínská medicína včetně akupunktury a používání bylin, veterinární lékaři 
medikují s pomocí homeopatických přípravků a nabízejí aromaterapii. 

S potěšením sleduji, jak roste komunita veterinářů, kteří praktikují 
zmiňované přístupy přímo ve svých ošetřovnách. Po období bojů v duchu 
„buď, anebo“ se nastoluje harmonie, kdy si lze z alopatického i alternativního 
přístupu odnést to nejlepší. V zájmu zdraví zvířecího pacienta, jehož 
existence je pro nás tolik důležitá.

Stanislav D. Břeň
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Doktor by měl  
usilovat o návrat  
zvířete k přírodě 
S VETERINÁŘEM JAROSLAVEM JANČÍKEM JSME 
HOVOŘILI O JEHO PRAXI PŘEDEVŠÍM V OBORU 
MALÝCH ZVÍŘAT, KTEROU MÁ OD ROKU 1996, 
DÁLE O ZÁJMU KLIENTŮ O HOMEOPATII ČI 
O ZAJÍMAVÝCH PŘÍPADECH, KTERÉ SE PODAŘILO 
VYŘEŠIT POMOCÍ PŘÍPRAVKŮ ENERGY.

JAK PROBÍHALA VAŠE VETERINÁRNÍ PRAXE? 
MOHL BYSTE VE STRUČNÉ RETROSPEKTIVĚ 
NAZNAČIT HLAVNÍ MILNÍKY?
První zkušenosti v porevolučním období jsem získával na 
Vítkovsku (okres Opava). Začínal jsem v době, kdy jsme 
se jako veterináři odpoutávali od předchozí praxe téměř 
výhradní péče o zvířata velkých plemen. Zkušenosti 
s ošetřováním malých zvířat se tehdy získávaly jen velmi 
obtížně a byly spíše pro vyvolené. Na začátky své kariéry 
nevzpomínám vůbec ve zlém, protože vedle skotu jsem se 
mohl věnovat například i koňům. 
V roce 1996 jsem získal stáž ve Veterinární nemocnici 
v Olomouci-Chválkovicích, kde pracoval kolega Michal 
Pospíšil. Ten tehdy reprezentoval nadějnou generaci, kdy on 
a jeho kolegové nastupovali na prestižní kliniky. Tam jsem 
zůstal jeden rok a přibližně z 80 až 90 procent jsem se věnoval 
praxi malých zvířat, zbývající podíl připadal na dostihové 
koně. To byla zajímavá kombinace. V roce 1997 byly na Moravě 
povodně a spolupráci jsme přerušili. 

ČEMU JSTE SE VĚNOVAL NADÁLE?
Vrátil jsem se do městečka Vítkov a věnoval se praxi malých 
zvířat. Další mezník přišel v roce 2000, kdy jsem využil 

nabídky veterinární kliniky Salvus v Mladé Boleslavi. Zde jsem 
strávil dva roky velmi dobré praxe, kdy jsem byl vytížen 
prakticky 24 hodin, protože na klinice jsem byl i ubytován. 
V roce 2002 jsem odešel do Dolních Chaber u Prahy, kde jsem 
si pronajal ordinaci. O rok později jsem se stěhoval do Satalic, 
kde jsem zůstal až doposud a věnoval se v převážné míře jen 
malým zvířatům.

A NETÁHLO VÁS TO TŘEBA KE KONÍM?
Táhlo a i teď mám pár případů, kdy mohu uplatnit své 
zkušenosti.  

DŘÍVE SE VETERINÁŘI ZAMĚŘOVALI VÝHRADNĚ 
NA ALOPATICKOU MEDICÍNU. JAKÁ BYLA VAŠE 
CESTA K CELOSTNÍMU PŘÍSTUPU? 
K homeopatii jsem se dostal už přes zmiňovaného Michala 
Pospíšila, ale jen velmi okrajově. Dalo by se říci, že on mě 
přivedl k trochu jinému pojetí. Homeopatii jsem nasazoval 
zejména pacientům, u kterých jsme byli v koncích, u ležáků, 
abychom nemuseli dávat kortikosteroidy. Tedy přípravky, 
jež jsou v konečném součtu proti imunitnímu systému. 
My naopak potřebujeme, aby imunitní reakce organismu byla 
normální. 

V OBDOBÍ, O KTERÉM HOVOŘÍME,  
JSTE UŽ MĚL ZKUŠENOST  
S HOMEOPATICKÝMI PREPARÁTY?
V té době ještě ne, to bylo jen oťukávání přípravků, tehdy se 
o tom vědělo málo a spíše se zkoušelo. 

KDYŽ JSTE POZDĚJI VE SVÝCH ORDINACÍCH 
ZAČAL PRACOVAT S HOMEOPATIÍ, JAKÉ BYLY 
REAKCE CHOVATELŮ? 
Lidé k tomu od začátku nebyli příliš nakloněni, ostatně nijak 
jsem je do toho nenutil. Vesměs jsem aplikoval alopatickou 
medicínu a k doplňkové homeopatické terapii nebo čínské 
medicíně jsem dospěl až tak v roce 2010. 

TEXT A FOTO: STANISLAV D. BŘEŇ

Stav zvířat obvykle 
koresponduje se 
vzhledem klienta 
a v takovém případě 
se musí naznačovat 
velmi opatrně.
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A ŠLO O VÝSLEDEK DLOUHODOBÉHO PROCESU, 
NEBO SPÍŠE PŘIŠEL SILNÝ IMPULS, KTERÝ VÁS 
NASMĚROVAL K HOMEOPATII?
Impulsů bylo několik. Máme hodně intoxikací, nedávno tu 
řádil travič, na polích jsou pesticidy, podávají se jedy proti 
hlodavcům. Nespatřuji za dvakrát efektivní odstraňovat 
intoxikace pomocí prostředků západní alopatické medicíny. 
Pokud je to něco lehčího, tak sice pomohou přípravky na 
zastavení zvracení, na vyčištění střevního traktu, živočišné 
uhlí a další, ale pokud narazíte na silnější toxin a nemáte 
antidotum, potom je volba tradiční čínské medicíny daleko 
nejlepší. Mnohdy lepší než homeopatie. 

JAK LIDÉ REAGOVALI, KDYŽ JSTE JIM ŘEKL: 
ZKUSÍME NĚJAKÝ ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP?
Část klientely si ráda chodí pro tyto přípravky, protože ví, 
že třeba malé psy není schopna uhlídat před pozřením 
nějaké „dobroty“. Někteří lidé jsou nedůvěřiví, a potom nijak 
nepřesvědčuji, každý má možnost rozhodnutí. 

JAKÉ PREPARÁTY ZPRAVIDLA  
NASAZUJETE NA OTRAVY?
Když je zvíře intoxikováno, dlouhodobě zvrací a nedaří se to 
zastavit, tak velmi pomáhají například přípravky jako Regavet 
a Cytovet. Regavet je v této oblasti číslo jedna, protože i když 
uděláte diagnostiku, nemůžete si být stoprocentně jist, zda 
je více postižena slinivka, játra nebo žlučník. Když se dostaví 
i průjem, většinou po pár hodinách přidáváme i Cytovet. 
A výsledky jsou velmi dobré.  

PŘÍPRAVKY SE VÁM TEDY ZAČALY  
OSVĚDČOVAT PŘI OTRAVÁCH.  
JAK JSTE POSTUPOVAL DÁL?
Více jsem se do problematiky ponořil, konzultoval různé 
odborníky (například doktorku Lucii Míkovou), sledoval 
diskuse, poradny a kazuistiky. A začal jsem nasazovat léčbu 
Energy i v dalších oblastech, například při ošetřování očí. 

VZPOMENETE SI NA NĚJAKÝ PŘÍPAD Z POSLEDNÍ 
DOBY, KDY JSTE UPLATNIL PREPARÁTY ENERGY?
Příkladů je mnoho, ale zmíním jeden zajímavý z poslední 
doby, který se týkal koně chovatelky z okolí. Koník byl 
vyšetřen a zjistili, že prodělal bakteriální onemocnění, šlo 
o pseudomonádu. Byl přeléčený, ale i poté neustále kašlal 
a řasinkový epitel byl hodně chycený. Zkusili jsme nasadit 
Kingvet a stav se radikálně zlepšil. Kůň ze sebe přímo 
vyhazoval zbytky narušené tkáně. Antibiotika totiž zničila 
bakterie, ale už nedošlo k vyčištění plic. Před Kingvetem, který 
skvěle zabral, jsme zkoušeli mnoho přípravků na vykašlávání, 
ovšem bez výrazného efektu. Kůň rovněž dostal Omegavet při 
přesrstění a minerály v podobě Fytovetu. Pokud by se situace 
zkomplikovala, nechtěl bych znovu nasazovat antibiotika, a tak 
mám v záloze připraven Imunovet.

MÁTE Z NEDÁVNÉ DOBY  
ZAJÍMAVÝ PŘÍPAD I S MALÝMI ZVÍŘATY?
Samozřejmě. Třináctiletý pejsek. Renální selhání, chronický stav, 
kdy jsme zaznamenali velmi vysoké hladiny močoviny a kreatininu 
v krvi. Kromě alopatického způsobu, kdy jsem se snažil zbavit 
nadbytku toxinu, jsme nasadili nejdříve Regavet a pak jsme po 
třech týdnech a jednom týdnu přestávky aplikovali Renovet. 
Hladiny se snížily výrazně, pejsek žije, jediné, co mu zůstalo 
– a proto budeme zkoušet ještě Korovet – je nízká hladina krvinek.
Další případ z nedávné doby: Pejsek měl vřed na rohovce, 
který vznikl po poranění. Říkal jsem si, že zkusím naředit 
Cytovet a že bychom vyplachovali a později přidali Kingvet. 
Na podporu imunity jsem doporučil rovněž Biomultivet. 
Podávali jsme poměrně dlouho – asi měsíc a půl – ale defekt se 
krásně zatáhl. Kingvet způsobil, že došlo i k vyjasnění oka. 
Mohu zmínit ještě jeden případ: Kocour trpěl pilobezoáry. Jednou 
majitelé přišli, že se nachází v kritickém stavu. Pořídil jsem 
rentgenové snímky, musel jsem zvíře otevřít a laparoskopicky 
vytáhl ze střeva…, to nebyl bezoár, ale doslova šutr. Při regeneraci 
jsem velmi dobře uplatnil Kingvet s Korovetem a dodneška 
podáváme preventivně Probiovet. »
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V těchto, ale i jiných případech se ukazuje, jak je důležité, 
aby přípravky působily celostně. Přípravky Energy umožňují 
celkovou regeneraci orgánu, což je velmi důležité, nejde pouze 
o odstranění příznaků.

MÁTE DLOUHOLETÉ A VELMI BOHATÉ 
ZKUŠENOSTI. UŽ JSTE NAZNAČOVAL ZÁKLADNÍ 
TREND, KTERÝ PŘIŠEL PO ROCE 1989, KDY SE 
VETERINÁŘI ZAČALI HODNĚ ZAMĚŘOVAT NA MALÁ 
A STŘEDNÍ ZVÍŘATA. JAK SE VETERINA VYVÍJÍ 
A K ČEMU SMĚŘUJE?
Velkou roli bude hrát specializace. Už dnes existují 
specializovaní zvěrolékaři – dermatologové, ortopedové, 
oftalmologové. Jako lékař v první linii to respektuji a sám 
některé zákroky jako zlomeniny nebo ortopedické případy 
odesílám na specializovaná pracoviště. Pak se mi pacient vrátí 
a já už provedu všechno doléčení a rehabilitace. 

JE SPECIALIZACE VÍCE DŮSLEDKEM ROZVOJE 
DIAGNOSTICKÝCH METOD, LÉČIV A LÉČEBNÝCH 
POSTUPŮ, NEBO TOHO, ŽE LIDÉ ZAČALI 
POVAŽOVAT SVÉ DOMÁCÍ MAZLÍČKY ZA SOUČÁST 
SVÉHO ŽIVOTA A JSOU OCHOTNI DO NICH 
VÍCE INVESTOVAT, TEDY ŽE VLASTNĚ VZNIKLA 
POPTÁVKA, NOVÝ TRH? 
Určitě jde o souhru různých faktorů. Vlastně kopírujeme 
situaci ve vyspělých západních zemích, od nichž přebíráme 
zkušenosti. Medicína šla hodně dopředu, hodně se 
diagnostikuje a diagnostika dosahuje výborné úrovně. Dnes 
není problém využívat počítačovou tomografii či magnetickou 

rezonanci. Ale nemělo by se zapomínat na jednu důležitou věc: 
to všechno jsou pomocné metody, jak se dopátrat k diagnóze, 
pak stejně musíte správně rozhodnout o léčebném postupu.
Jistě tedy hraje roli, že si lidé zvykli na úroveň této péče, ale 
oni zároveň začali považovat domácí zvíře za cosi víc než dříve. 
Někteří lidé zvířaty kompenzují absenci dětí. Myslím, že i když 
to vše v součtu znamená růst nároků na veterináře a obor jako 
takový, měli bychom pořád usilovat o celostní přístup. Doktor 
může být jakkoliv erudovaný, ale jeho snahou by mělo být 
– pokud možno – aby se zvíře vrátilo k přírodě. 

KAŽDÝ JE JINÝ. JSOU LIDÉ, KTEŘÍ S HOMEOPATIÍ 
NEMAJÍ ŽÁDNÉ PROBLÉMY, ALE STEJNĚ TAK 
EXISTUJÍ OPAČNĚ NALADĚNÍ JEDNOTLIVCI. 
NOTABENE CELOSTNÍ PŘÍSTUP VYŽADUJE 
VĚTŠÍ ZAPOJENÍ CHOVATELE, NEJDE POUZE 
O PODÁNÍ TŘIKRÁT DENNĚ NĚČEHO, ALE 
TAKÉ SLEDOVÁNÍ PŘÍZNAKŮ, SCHOPNOST 
INFORMOVAT O NICH LÉKAŘE, ÚPRAVU 
ŽIVOTNÍHO STYLU A PODOBNĚ. JAK CELOSTNÍ 
PŘÍSTUP AKCEPTUJÍ MAJITELÉ?
Když přijde člověk se psem nebo kočkou, tak jej velmi bedlivě 
poslouchám a zvíře diagnostikuji, abych si byl stoprocentně 
jistý. Pak se dotyčného zeptám, jaký má vztah k homeopatii 
nebo tradiční čínské medicíně. Je třeba podotknout, že 
homeopatie byla trochu dehonestována některými léčiteli. 
Reakce jsou různé. Někteří odpovědí, že vztah mají a sami 
se tak velmi úspěšně léčí, pak není problém. Do mé ordinace 
chodí spíše jen malá skupina chovatelů, kteří chtějí primárně 
raději nasadit antibiotika. Pokud si to přejí, samozřejmě 

»
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vyhovím, nelze přesvědčovat někoho, kdo řekne, že 
alternativní přístupy jsou hloupé. Majitel s vámi musí opravdu 
spolupracovat, a tak je třeba vycítit z rozhovoru jeho postoje, 
musí tomu věřit a musí spolupracovat. Vyžaduji odpověď na 
léčbu – mailem nebo telefonicky – jak pacient vypadá. 

JE ZAJÍMAVÉ, ŽE VĚTŠINA KLIENTŮ S VÁMI 
SPOLUPRACUJE V OBLASTI CELOSTNÍ 
MEDICÍNY. MNOHDY JSOU LIDÉ V ORDINACÍCH 
PŘESVĚDČENI, ŽE VŠE MÁ FUNGOVAT JAKO 
V SUPERMARKETU. ZAPLATÍM, DOSTANU 
JEDNODUCHÉ INSTANTNÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ SE 
OKAMŽITĚ PROJEVÍ, A UŽ SE NEMUSÍM VÍCE 
STARAT. VY CHCETE, ABY SE SAMI ANGAŽOVALI 
NAD TENTO RÁMEC. 
Klientelu si postupně vychovávám a jistě, částečně už ke mně 
chodí s určitým povědomím, že přístup se bude lišit od mnoha 
ordinací. Na webových stránkách mám ostatně uvedeno, že 
se nezabývám jen alopatickou medicínu, ale také tradiční 
medicínou, homeopatií a uplatňuji celostní přístup. Proto 
přijdou už trochu fandové těchto postupů. Ale i lidé, kteří 
o těchto směrech nic nevědí, nejsou zdaleka odmítaví. Lidé 
si uvědomují, že návrat k přírodě je nutný a že to platí pro ně 
i jejich domácí mazlíčky. 

DO JAKÉ MÍRY POUŽÍVÁTE PŘÍPRAVKY ENERGY 
V PREVENTIVNÍ PÉČI O ZVÍŘATA A NAKOLIK 
CHOVATELÉ SLYŠÍ NA PREVENCI?
Více slyší – jak se říká – když hoří stavení. Ale je pravda, 
že u zvířat, která často trpí třeba na intoxikace, už 
zaznamenávám, že si pro přípravky chodí s předstihem 
a podávají je vlastně preventivně. 

PREVENCÍ VZNIKU ONEMOCNĚNÍ JSOU POHYB 
ČI SPRÁVNÁ VÝŽIVA. JAK V TOMTO OHLEDU 
PŮSOBÍTE NA MAJITELE ZVÍŘAT?
Sám mám pohyb rád, jezdím na hory, chodím na procházky, 
a proto také podporuji aktivitu zvířat. Dobře se mi to i vykládá, 
protože nevážím 150 kilogramů a není na mně patrné, že bych 
kázal vodu, a pil víno. Když přijde pejsek, který má deset let 
a trpí obezitou, neřešíme to pouze speciálními granulemi, 
ale také pohybovými doporučeními. Stav zvířat obvykle 
koresponduje se vzhledem klienta a v takovém případě se musí 

naznačovat velmi opatrně. Pohyb je klíčový, ze začátku stačí 
aspoň menší procházky, chce to udělat si čas, projít se, bez 
pohybu nebude nic zabírat. 

VŠIML JSEM SI, ŽE PROVOZUJETE PROGRAM 
PRO GERIATRICKÉ PACIENTY. V ČEM SPOČÍVÁ?
Týká se pacientů od pěti let u velkých a od sedmi u těch 
menších plemen. Provedu opravdu důkladné klinické vyšetření, 
které zahrnuje všechno možné: uši, oči, srdce, rektální 
vyšetření u samce, kontrolu prostaty, vyšetření krve a moče, 
mízní uzliny, u kočky vyšetření štítné žlázy a tak dále. Vždycky 
se něco najde. Potřebujeme si říci, co je největší pacientův 
problém, vše se shrne a postupuje se v řešení. Když bude vše 
v pořádku, tak vždy preventivě nasazuji regeneraci pomocí 
Regavetu. V případě problémů s kůží tak dávám v určitých 
intervalech Omegavet. Když nastane problém s klouby, tak 
Skelevet. Výsledek? Pacienti se mi dožívají i patnácti let. 

KAM SMĚŘUJÍ VAŠE DALŠÍ PLÁNY  
S VETERINÁRNÍ ORDINACÍ?
Chtěl bych se zdokonalovat v oblasti celostní medicíny. Stále 
se opírat o alopatickou medicínu a zejména využívat nové 
diagnostické metody, ale zároveň více zapracovávat homeopatii 
a tradiční čínskou medicínu. Stále lze hledat a zkoumat nové 
příležitosti. Povzbuzuje mě, že chodí lidé, kteří můj pohled 
sdílejí a chtějí jej rozvíjet a prohlubovat pochopení pro přírodní 
děje. Západní medicína má totiž také své limity, za všechny 
bych jmenoval kortikoidy. 
Závěrem bych zmínil jeden méně obvyklý příběh. Přišla 
jedna paní se strakou, která měla poraněné křídlo. Zvíře bylo 
nahnuté a po prodělaném traumatu se nezdálo, že by mohlo 
nějak spolupracovat. Tak jsme si s paní chvíli povídali a straka 
nás začala pozorovat a také se trochu otočila. Nemusel jsem 
na ni skoro sáhnout a zaznamenal jsem, že má pohyb, udržuje 
oční kontakt a je ve stresu. Zvíře dostalo Korovet a Skelevet. 
Stačilo chvíli počkat a nechat zvíře projevit. Kdybych s ním 
násilně manipuloval, začal hýbat křídlem, tak bych mohl 
způsobit fatální stres. Do budoucna bych chtěl tyto přístupy 
více rozvíjet, najít si čas a postupovat přirozenější cestou pro 
zvíře a nakonec i pro člověka. 

MVDr. JAROSLAV JANČÍK

Poskytuje poradenství a preventivní 

činnost pro malá a drobná zvířata, 

vyšetření i operační zákroky s mož-

ností hospitalizace. Kromě alopatické 

medicíny využívá také tradiční čínské 

medicíny a homeopatie. Praxi v oboru 

malých a drobných zvířat má od roku 

1981. Ošetřovna sídlí v Praze-Sata-

licích. 

www.veterinajancik.cz

Medicína šla hodně 
dopředu, hodně 
se diagnostikuje 
a diagnostika dosahuje 
výborné úrovně.
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Perry:  
Z outsidera vítěz dostihu
PŘINÁŠÍME VELMI ZAJÍMAVÝ PŘÍBĚH KONĚ PERRYHO, KTERÝ 
PODÁVÁ JEHO JEZDEC JAKUB NOVOTNÝ. VE VYPRÁVĚNÍ 
ZAZNÍ ODKAZ NA PŘÍRODNÍ MEDICÍNU, PŘEDEVŠÍM JE ALE 
POUTAVÝM SVĚDECTVÍM O TOM, JAK SE DAJÍ PŘEKONÁVAT 
JAKÉKOLIV PŘEKÁŽKY. I TY DOSTIHOVÉ.

Perry se narodil klisně Gábině ve skromné stáji pana 
Pirkla v Dlouhé Třebové. Stání, které tam v prvních měsících 
života se svou matkou sdílel, by stěží splnilo dnešní stále 
se zpřísňující požadavky na welfare v chovu koní. Úzký chlév 
se skromnou podestýlkou, ve kterém se kůň sotva otočí. 

O to více se mu však zde muselo dostat toho, na co žádné 
normy neexistují – charakter, odvaha, ochota a moudrost 
zděděná po jeho předcích, kteří všichni chodili po této zemi 
a po generace pracovali v armádě, ve službách jako doprava, 
pošta a později sport. Perry totiž pochází z čistě českých 
a rakousko-uherských rodin koní. A zejména v místě jeho 
narození musel získat vztah k člověku. Pan Pirkl – tento koňař, 
naturalisticky srostlý se svými zvířaty a venkovským způsobem 
života – musí být zajisté člověkem, kterému se koně mohou 
od mládí naučit důvěřovat. Z vyprávění očitých svědků vím, 
jak vodí své klisny s hříbaty každý den na pastvinu. Vezme 
dvě klisny za ohlávku, hříbata je následují. Takto s nimi jde 
rušnou ulicí přes celou vesnici, projíždějící auta jsou většinou 
ohleduplní sousedé, ale i tak koně zůstávají zcela chladní. Jak 
dojdou na konec vesnice, vstoupí do tmavého, úzkého tunelu 
pro pěší, který vede skrz železniční násep. Nahoře sviští vlaky, 
tunel je dlouhý, není to ledajaká trať, ale jeden z hlavních 
železničních koridorů v zemi (Česká Třebová – Praha). 

S VÝHLEDEM NA PENDOLINO
Jejich výběh hraničí přímo s tratí. Perry se pásl každý den 
těsně vedle všech projíždějících vlaků – od nákladních až po 

Pendolino. V těchto podmínkách Perry strávil první rok života. 
Jedno ze základních chovatelských pravidel velí, že mladý sílící 
kůň potřebuje odstav a odchov ve stádě, a tak panu Pirklovi 
nezbylo než Perryho prodat Rudolfu Skřivanovi z nedalekého 
hřebčína Suchá u Litomyšle. Pan Skřivan, nadšený chovatel 
koní českého teplokrevníka, má syna Jiřího (organizátor 
Českého skokového poháru), který je velký odpůrce českého 
chovu, a tak mezi nimi existuje určitá řevnivost.

Perry byl v hřebčíně zařazen do dvacetihlavého stáda stejně 
starých hřebečků. Byl zvyklý z rodné stáje pohybovat se 
v menší skupině a spíše spolupracovat s člověkem, to jsou 
vlastnosti, které se v polodivokém stádě hřebců nepromíjejí. 
A tak se v hierarchii zařadil spíše dolů a byl stádem bitý 
a odháněný od krmiva. Projevoval o to větší náklonnost 
ke člověku a pracovníci hřebčína v čele s dnes již bohužel 
zesnulou paní Věrou Skřivanovou ho za to měli rádi. Bylo to 
však spíše ze soucitu a všichni mu přáli pro jeho dobráckou 
povahu, aby z něj mohl být jednou alespoň kůň na rekreační 
ježdění. Mezitím totiž, jak Perry rostl, začalo být jasné, že to 
nebude mít úplně jednoduché.

Perry vyrostl do zvláštních rozměrů a tvarů. Trochu (dost) 
se tím vzdaloval od ideálu moderního a potenciálními kupci 
žádaného typu koně – moderního a takzvaně krásného. 
Za to si začal vysluhovat první vlny posměchu. Pro své časté 
zakopávání při výcviku dostal přezdívku Šmajda a určitá 
skupina ho začala považovat za poněkud nevydařeného 

TEXT A FOTO: JAKUB NOVOTNÝ
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jedince. Jakkoli jej dnes považujeme za svébytného a nikoli 
fádního koně, který se do své krásy dorostl a dopracoval, 
lidé jej měli za ošklivého jedince, na kterém je to tak trochu 
potupa jezdit. Jeho veliká hlava působila nepoměrem 
k podvyživenému tělu (odhánění od jídla). Jeho končetiny 
byly značně nestandardní – křivé, se silnou rotací, měkké 
(„medvědí“) spěnky, což je povrchním pohledem vnímáno 
jako neduh starých nebo nemocných koní. Byl tak trochu 
souborem anatomických a estetických vad a nedostatků, 
na všechny působil jako hříčka přírody. Křivě nesený ocas, 
neosvalený krk a obrna hlasivek, projevující se silným 
tónem při dýchání v zátěži. Jelikož si nevěděl rady se svým 
mohutným a na horší výživový stav poměrně dobře osvaleným 
tělem, velmi často při obsedání a základním výcviku zakopl. 
Odtud přezdívka Šmajda.

ZA SYMBOLICKOU KORUNU
Byl silný a ochotný, avšak chyběla mu šikovnost, která 
souvisela s jeho neúměrným růstem. Situace šla tak daleko, 
že Rudolf Skřivan, jinak obchodník s koňmi a potomek 
několika generací koňských handlířů a řezníků, který nejde 
daleko k tomu dát koně na jatka, začal bilancovat, jak naložit 
s Perrym. Tenkrát se za něj naštěstí přimluvila ještě paní 
Skřivanová. Perryho měla ráda a byla to taková dobrá duše 
celého hřebčína Suchá. Přemluvila manžela, aby mu dal ještě 
šanci. A tak byl Perry obsednut a za posměšků okolí získal 
v tomto hřebčíně základní výcvik s pověstí toho největšího 
outsidera. Tehdy vstoupil do Perryho života pan Alois Starosta 
– trenér ze staré školy ctící zásadu, že každý kůň si zaslouží 
šanci, dobrou péči, systematický trénink a hlavně jezdce 
odhodlaného hledat chyby a nedokonalosti v sobě, ne v koni. 
V té době působil pan Starosta jako scout a trenér v Jezdeckém 
klubu Zájezd, kam Perryho doporučil „na farmu“. Místní 
jezdci však Perryho do sportu odmítli. Perry byl v té době 
v neutěšeném stavu. Po kastraci dostal opakovaný a dlouho 
trvající zánět, kašlal a měl hnilobu kopyt. Pro Perryho se 
nenacházel kupec – člověk, který by byl schopný hradit výdaje 
spojené s vlastnictvím koně. O špatné situaci pan Starosta 
informoval pana Skřivana, ten mu však navrhl, ať dá Perryho 
na jatka, kde za něj alespoň něco utrží. V té chvíli, už podruhé 
v životě, Perrymu pomohla empatická paní Skřivanová, která 
manžela přesvědčila o tom, že pokud v něj pan Starosta věří, 
ať mu ho daruje. A tak se Perry dostal do nových rukou za 
symbolickou korunu. 

Ve stejný čas jsem začal spolupracovat s panem Starostou také 
já a bylo mi nabídnuto, abych to s Perrym zkusil. Neodmítl 
jsem. Z našeho prvního setkání si především pamatuji tu jeho 
velkou hlavu a zvláštní stavbu těla. 

Při zkoušce pod sedlem jsme museli přestat skákat ve 
chvíli, kdy jsem již cítil, že by Perry nezvládl dopad. On však 
pokračovat stále, chtěl, tolik v něm bylo nespoutané síly. Ještě 
téhož dne jsem Perryho převezl do své domovské stáje Golem, 
bylo tomu tak v březnu 2009.

A tak se začalo rodit velice zvláštní a přitom silné přátelství 
mezi koněm-outsiderem a nezkušeným jezdcem. Tréninky 
probíhaly v domácím prostředí na zelené louce či na malinké 
jízdárně. Začátky nebyly vůbec snadné. Perry měl značný 
problém s koordinací, což dokonce vedlo k několika pádům. 
Následovaly tři roky trpělivé práce, tréninků a příprav. Nikdy 
jsme si nebyli přesně jisti cílem, ale společná práce nás bavila, 
protože jsem cítil, jak se krůček po krůčku zlepšujeme. Věděl 
jsem, že Perry má potenciál k překonávání vysokých skoků, 
a tak jsem hledal cestu, jak mu to jako jezdec co nejvíce 
usnadnit a přitom na něj optimálně působit. Také jsme 
řešili jeho zdravotní stav. Navštěvoval jsem léčitelku, která 
doporučovala přírodní medicínu. Dával jsem mu Skelevet, 
Kingvet na konstituci, bylinné kapky na kašel a zažívání, 
chlorelu, Bachovy esence, spoustu vitaminů a minerálů i různé 
další produkty lidového léčitelství.

TRNITÁ CESTA K PRVNÍMU VÍTĚZSTVÍ
Během této doby jsme se začali vypravovat i na první závody. 
Většina lidí, majitelů a trenérů koní, jejichž svěřenci je 
mnohdy stáli statisíce korun, se nám smála, ale já, jako 
Perryho jezdec, jsem okolí nevnímal. 

Vše má svůj čas a důvod k úsměvu a radosti byl stále více 
na naší straně. V roce 2012 jsme se poprvé postavili na start 
extraligového závodu Velké ceny, kterou jsme se ctí absolvovali. 
V roce 2013 jsme společně absolvovali MČR a odnesli si 
13. místo. Sportovní výkony v extralize nám vynesly 19. místo 
v žebříčku skokových koní ČR – jako nejlepší z českých 
teplokrevníků. 

V roce 2014 jsme se na MČR umístili na 10. místě a 10. místo 
získal Perry také v celkovém žebříčku skokových koní, opět 
jako nejlepší kůň českého chovu. Krom toho jsme dosáhli 
několika výrazných umístění mezi soupeři z „jiného světa“.

Na svých prvních závodech v roce 2015 Perry zvítězil ve 
Velké ceně. I nadále budeme pracovat stejným způsobem, 
doprovázeni pocitem radosti z pohybu a vzájemné důvěry, až 
k úplnému vítězství. 
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Tlusté střevo je u všech druhů zvířat určeno k závěrečné 
úpravě potravy. Organismus zde přijímá největší množství 
vody spolu s rozpuštěnými solemi. U býložravých anebo 
všežravých zvířat se ve střevě tvoří a také vstřebávají vitaminy 
a dochází zde u některých druhů k trávení vlákniny a složitých 
škrobů. Nachází se v břišní dutině a navazuje na tenké střevo. 
V tomto místě napojení také nalezneme slepé střevo. U koně 
dosahuje značných rozměrů a představuje hlavní orgán, 
ve kterém dochází k fermentaci vlákniny. U šelem a člověka 
je pouze nepatrné a považuje se za rudiment (pozůstatek 
z předchozího vývoje). Představuje ale důležitou zásobárnu 
bakterií normální střevní mikrof lóry. Je spojeno s počátkem 
tlustého střeva, takž velice záhy infikuje těmi správnými 
bakteriemi prakticky sterilní obsah přicházející ze střeva 
tenkého. Nejdelší částí tlustého střeva je tračník (colon). Jeho 
délka se u většiny zvířat příliš neliší, na rozdíl od rozměrů 
jejich těl. Je však pravda, že stanovení délky bývá velice obtížné. 
Záleží na tonu střeva (napětí jeho svaloviny). Třeba po smrti se 
prodlouží díky uvolnění svaloviny o 100 až 150 %. Anatomicky 
má následující oddíly: Vzestupný tračník (colon ascendens), 
který vede od vyústění tenkého střeva do tlustého směrem 
k bránici. Pak se vydává k páteři okolo jater, žaludku a slinivky 
směrem vpravo. Nazývá se příčný tračník (colon transversum). 
Následně pokračuje směrem k zádi sestupný tračník (colon 
descendens). Navazuje u sedmého bederního obratle na 
konečník (rectum), který prochází pánevní dutinou a ústí 
řitním otvorem ven z těla. 

JEHLOVÝ REFLEX BRÁNÍ  
PŘED PORANĚNÍM ÚLOMKY KOSTÍ
Tlusté střevo masožravých zvířat má jen nepatrně větší 
průměr než střevo tenké a je hladké bez zaškrcení. Proto 
jako rezervoár příliš neslouží. Potrava setrvává ve střevě 
jen asi den. U býložravců je tlusté střevo mnohem širší 
a je formováno stejně jako u člověka v haustra (přechodná 
vyklenutí stěny střeva). Potrava se zde „uskladňuje“ po řadu 
dní, někdy i více než týden. I když výkaly odcházejí z těla 
několikrát denně, jejich průchod střevem je velice pomalý. 

Toto zpomalení umožňuje fermentaci těžko stravitelné 
vlákniny a složitých cukrů. Sliznice je tvořena štíhlými 
a vysokými buňkami, cylindrickým epitelem. Produkují 
vesměs ochranný hlen a zabezpečují získávání solí a vody ze 
střeva. Ke konci svého života vytvářejí sekret ve formě hlenu, 
praskají a mění se na tzv. pohárkové buňky. S výjimkou 
hlubokých tubulózních žlázek (Lieberkhünovy krypty) je 
sliznice tlustého střeva na rozdíl od střeva tenkého hladká. 
Pod touto vrstvou buněk se nachází vazivo prostoupené 
hladkou svalovinou podélnou i příčnou. U masožravců 
tato slizniční svalovina umožňuje tzv. jehlový ref lex. Ostrý 
předmět ve střevě způsobí při podráždění stěny zpevnění 
svaloviny v místě vpichu a uvolnění v jeho okolí. To vede 
k tomu, že i jehla se při průchodu střevem nezapíchne 
a prochází střevem beze škod na sliznici směrem ven z těla. 
Tímto se masožravci brání před poraněním úlomky kostí, 
které jsou součástí jejich přirozené potravy. Pod sliznicí jsou 
ve vazivové vrstvě uloženy krevní a lymfatické cévy a také 
nervy a nervové pleteně autonomního nervového systému 
střeva. Následuje hladká útrobní svalovina nejprve příčná 
a nad ní podélná. Zabezpečují pohyby střeva. S nadsázkou se 
dá říci, že jsou to pohyby ždímací. Pomáhají získávat zbylou 
vodu z potravy. Jejich stahy ve směru k zádi také umožňují 
vyprazdňování střeva. Ke svalovině je řídkým vazivem 
připojena poslední vrstva, vazivová blána neboli seróza, která 
povléká všechny orgány břišní dutiny.

Tlusté střevo.  
Co má společného 
se stárnutím?
S NADSÁZKOU, ALE ZASE NIKOLIV TAK VELKOU, BYCHOM 
MOHLI ŘÍCI, ŽE ZDRAVÍ ZVÍŘAT MÁ SVŮJ ZÁKLAD V DOBŘE 
FUNGUJÍCÍCH STŘEVECH.  

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Reklamy a doporučení 
prodejců krmiv 
vygumovaly poslední 
zbytky zdravého 
rozumu.
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Důležitou součást tlustého střeva představují četné lymfatické 
uzlíky. Jejich funkcí je rozpoznávání bakterií a jejich filtrace. 
Při tvorbě imunitního systému v časném vývoji zvířete si 
organismus získává toleranci k běžným a neškodným bakteriím. 
Tyto bakterie jsou příkladem symbiózy (vzájemně prospěšné 
soužití) bakterií s hostitelem. Tyto symbiotické užitečné 
bakterie vytvářejí ve střevě vitaminy zejména skupiny B 
a upravují pH zažitiny. Tento systém nazývaný mikrobiom 
nedovoluje namnožení patogenních bakterií. Při poruše trávení, 
po léčbě germicidními látkami (např. antibiotiky), při krmení 
potravou ošetřenou konzervanty anebo vlivem stáří sníženou 
aktivitou trávicích enzymů se v prostředí tlustého střeva mění 
složení bakterií. Užitečné a poměrně citlivé bakterie jsou 
decimovány mnohem odolnějšími hnilobnými bakteriemi, 
plísněmi a dokonce kvasinkami. Jejich toxické produkty vyhubí 

zbytek symbiotických bakterií a naprosto ovládnou prostředí 
ve střevě. Objevuje se dysbióza. Toxické produkty (například 
dusíkaté látky, amonné soli a sirovodík) se spolu s vodou 
vstřebávají do krve a lymfy. Atakují činnost lymfatických uzlin, 
které dají signál k tvorbě slizničních protilátek. Tím je zatížena 
imunita a její celková výkonnost se oslabí. Zvýší se produkce 
ochranného hlenu, dostavuje se zahlenění – nejen ve střevě, ale 
i v dýchacích cestách. 

Výkaly nabývají pastovité podoby a výrazně zapáchají. Jaterní 
tkáň konvertuje vytvářené toxiny v méně škodlivé soli, 
které zvyšují obsah celkových solí ve všech tkáních. Soli se 
v kloubech podílejí na vzniku artrózy, ztrácí se pružnost kůže, 
srst začíná šedivět. Na zubech se zvýšenou měrou ukládá 
zubní kámen. Změna salinity vnitřního prostředí postihuje 
prakticky všechny enzymatické systémy. Tkáně sníží svou 
regenerační schopnost a neobnovují se v potřebné kvalitě. 
Dostavuje se nechutenství a zažívací problémy. U masožravců 
infikují patogenní bakterie anální váčky, které slouží 
k promazávání konečníku pro snadný odchod kostí a ostrých 
částí pocházejících z potravy. Snížení celkové imunity vede 
k zánětům kůže a často k zánětu zevního zvukovodu. Ledviny 
jsou vylučováním velkého množství solí přetíženy. Současně 
jejich funkci narušují ještě nezpracované toxické látky. Pomalu 
ale jistě dochází k jejich selhávání. 

Zvíře více pije a moč zprvu hustá se mění na vodovou. Její 
objem narůstá a zvíře ztrácí elektrolyty. Pokud vám tyto 
příznaky připomínají příznaky stárnutí, tak jste na správné 
cestě. Degradace mikrof lóry ve střevě se skutečně největší 
měrou podílí přinejmenším na předčasném stárnutí 
organismu. Při zachování symbiotického mikrobiomu 
v tlustém střevě se příznaky stárnutí daří oddalovat. 
Neuděláme z pejska štěňátko, ale zabráníme do vysokého 
věku vzniku artrózy, postižení imunity a obnovy tkání. Proces 
stárnutí je geneticky daný, proto můžeme působit jen na jeho 
předčasné projevy. Můžeme učinit stáří našeho čtyřnohého 
přítele mnohem přijatelnější a prodloužit kondici zvířecího 
průvodce do vysokého věku.

ŘIĎTE SE ZDRAVÝM ROZUMEM
Dodnes se podceňuje mikrobiom u šelem. Bakterie ve střevě 
nemají podle některých „odborníků“ téměř žádný význam 
a řadí je mezi hnilobné. Kdyby to tak bylo, proč tedy zvířata tak 
dobře reagují na podávání Probiovetu pří průjmech, kožních 
onemocněních, artróze a dalších onemocněních spojených 
s démonizovaným stárnutím? A při tom je to tak jednoduché. 
Nenechat zvířata zkrmovat chemicky ošetřená krmiva. Proč 
jsou přibarvovaná? Vždyť schopnost rozeznávání barev u savců 
je na velice nízké úrovni. Konzervanty uchovají krmivo, aby 
nezplesnivělo a nezkazilo se. Ale to stejné provádějí ve střevě. 
Zůstanou jen ty nejodolnější druhy mikrobů, které také působí 
nejzhoubněji. 

Řiďte se zdravým rozumem. Co může být lepší než přirozená 
strava? Chovatelé trpí až fobií. Vždyť v přirozené stravě není 
dostatek minerálů a vitaminů! Mají dojem, že maso zvířeti 
uškodí! Reklamy a doporučení prodejců krmiv vygumovaly 
poslední zbytky zdravého rozumu. Minerály a vitaminy 
deklarované na balení tam mnohdy vůbec nejsou, anebo jejich 
využití v těle zvířete je minimální. Nebo myslíte, že kost dá 
tělu méně minerálů než rozemletá skála? Když jsou ta krmiva 
tak dobrá, tak proč jimi nekrmí vzácná zvířata v zoologických 
zahradách? Bude-li mít váš mazlíček adekvátní krmení, 
pak obnovíte narušenou rovnováhu ve střevě podáváním 
Probiovetu, který obsahuje i po dvou letech skladování 
v pokojové teplotě dostatečné množství živých bakterií. 
Narušený metabolismus zvířete včetně problémů s trávením 
vám pomůže urovnat podávání Regavetu. Občasné pročištění 
těla pomocí Cytovetu rozhodně neuškodí, stejně jako zvýšení 
efektivity vylučovacího systému pomocí Renovetu. Ale ten 
vždy až po přípravě Regavetem. Všechny uvedené preparáty 
pomohou dostat funkce organismu do normy, ale krmení 
rozhodne, zda toto ozdravení bude trvalého charakteru. 

DOPORUČENÍ

» podávejte přirozenou stravu

» nenechte se zmást dobře působícími reklamami

» jako potravinový doplněk podávejte výhradně přírodní produkty
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Psík mývalovitý, dříve nazývaný mývalovec kuní 
(Nyctereutes procyonoides), patří do kategorie psovitých šelem 
a nejvíce podobný druh představuje severoamerický mýval 
severní nazývaný též jako medvídek mýval. Psíka mývalovitého 
můžete potkat i v naší přírodě. Je považován za invazivní druh 
schopný osídlit rozsáhlé oblasti vhodného areálu. Jeho původní 
domovina se nachází až ve východní Asii v oblasti východní 
Sibiře. Dobře jej znají v Koreji a Japonsku. 

Ve dvacátých a později v šedesátých létech minulého století 
byl opakovaně vysazen v evropské části tehdejšího Sovětského 
svazu jako kožešinové zvíře. Odtud se začal naprosto 
nekontrolovatelně šířit do Evropy. Na Slovensku byl pozorován 
již v roce 1955, později pronikl do Čech, Německa a Polska. 
Jeho biotopem – přirozeným prostředím – jsou mokřady 
a lesy kolem vodních toků. V Japonsku se stává synantropním 
druhem – druhem žijícím v blízkosti člověka. Je schopen 
žít i ve velkých městech včetně například Tokia. V Japonsku 
ztotožňují psíka mývalovitého (pod názvem tanuki) se 
zlomyslným skřítkem, který má schopnost se měnit v různé 
věci i lidi. Pochutnává si rád na saké a hraje na hudební 
nástroje. Je hrdinou četných starobylých japonských pohádek 
a v současnosti vystupuje často v animovaných pohádkách 
a seriálech. 

SPÍŠE JAKO JEZEVEC
Stavbou těla připomíná spíše jezevce a mývala než psovitou 
šelmu. Tělo bývá spíše zavalité na krátkých nohách. Délka těla 
činí 50 až 70 cm, na výšku má v kohoutku necelých 25 cm. 
Hmotnost těla se pohybuje v intervalu od 4 do 10 kg. Ocas je 
oproti ostatním psovitým šelmám krátký (15 až 25 cm), ale 
velice huňatý. Srst, kvůli které jej vyhledávají lovci, je dlouhá, 
hustá hnědé až nazrzlé barvy. Na tváři srst vytváří jeho 
typické licousy a na hřbetě hřívu. V obličeji má podobně jako 
medvídek mýval černobílou kresbu v podobě masky. Také nohy 
bývají černé. Dožívá se stáří 11 let. 

Psík mývalovitý vykazuje noční aktivitu a vystupuje jako 
samotář. Je všežravec – vedle bobulí, kořínků a hlíz rostlin loví 
také drobné živočichy, vybírá hnízda ptáků a loví žáby. Živí se 
také mršinami a leklými rybami. Svoje teritorium si značkuje 
močí a silně páchnoucími výměšky análních žláz. Přes den 
přespává v noře, kterou si dokáže vyhrabat, ale většinou 
využívá opuštěných nor po jiných zvířatech. Od prosince do 
začátku března – podobně jako jezevec anebo medvěd – tráví 
v noře veškerý čas. Je to jediná psovitá šelma, která přespává 
zimu. V jižních oblastech, třeba v Japonsku mimo severní 
ostrov Hokkaidó, je aktivní po celý rok. Hlasově se příliš 
neprojevuje. Patří mezi velice tichá zvířata. Pokud se nachází 
v ohrožení, uslyšíte jen něco jako kníkání a vrčení. Nedokáže 
štěkat. Mezi jeho zvláštnosti patří schopnost dělat při ohrožení 
života mrtvého. Třeba po výstřelu, i když nebyl trefen. Obecně 
se dá říci, že patří mezi hodně inteligentní a prohnané šelmy. 
V žádném případě se nenechají zahanbit v prohnanosti liškou.

Rozmnožování probíhá ihned po probuzení ze zimního 
spánku (březen a duben). Tehdy se páry setkávají a páří. 
Samice je březí od 60 do 70 dní. Rodí až osm mláďat, která 
jsou slepá a porostlá bělavou srstí podobnou chmýří. Rostou 
rychle a osamostatňují se ve stáří čtyř měsíců. Další rok se pak 
mohou zapojit do rozmnožování. 

PSÍK MÝVALOVITÝ V ČÍSLECH

11:  stáří (v letech)

60–70:  počet dní, kdy je samice březí

50–70:  délka těla (cm)

4–10:  hmotnost (kg) 

V prohnanosti 
konkuruje lišce
PSÍK MÝVALOVITÝ JE INVAZIVNÍ DRUH 
A NARAZÍTE NA NĚJ I V NAŠÍ PŘÍRODĚ.  
SNAŽÍ SE ŽÍT V BLÍZKOSTI ČLOVĚKA,  
KTERÝ MU ČASTO NEVĚDOMKY  
POSKYTUJE DOSTATEK POTRAVY.

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
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PŘEDSTAVTE, PROSÍM, 
BLÍŽE VÁŠ KLUB ENERGY. 
JAKÁ JE JEHO HISTORIE?
Náš klub vznikl asi před 10 lety. 
Vlivem okolností jsme byli nuceni 
se třikrát stěhovat, ale nakonec 
jsme už šestým rokem v centru 
u Karlova náměstí. A řekla bych, 
že z pohledu klientů jde o skvělou 
polohu, která jim vyhovuje. 

Co se týká historie, začínali jsme jako regenerační centrum, 
kde se praktikovalo zdravotní cvičení a masírovalo, ale protože 
to je spjato se spoustou zdravotních obtíží, tak jsme začali 
propagovat a prodávat produkty Energy. Postupem času se 
z toho stala jedna z hlavních činností. 

ZABÝVÁTE SE TEDY PŘEDEVŠÍM NABÍDKOU 
PRODUKTŮ ENERGY?
Věnujeme se hlavně poradenství a prodeji a dále máme 
v nabídce masáže, terapeutickou činnost nebo poradenství 
v oblasti stravování.

CO ČLENY A ZÁKAZNÍKY NEJVÍCE ZAJÍMÁ 
V OBLASTI REGENERACE ZVÍŘAT?
Většinou přicházejí na radu někoho, kdo už má zkušenosti 
s produkty Energy. Dnes už lidem dochází, že i zvířátka 
potřebují přírodní výrobky, které jim mohou pomoci od 
různých neduhů.

JAKÉ ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE  
ZVÍŘAT NEJČASTĚJI ŘEŠÍTE?
To se nedá tak jednoznačně říci, ale vlastně je to podobné jako 
u lidí – nejvíce se zabýváme problémy se zažíváním. Stává se 
totiž často, že chovatelé nekrmí své miláčky úplně ideálně. 
Z velké míry se tak děje vlivem nevědomosti nebo jim chtějí 
takzvaně přilepšit, což nebývá vždy ideální. 

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE S VETERINÁŘI  
NEBO VĚTŠÍMI CHOVATELI? 
Máme úžasnou paní Pávkovou, která se tomu věnuje a vede 
u nás i fyzicky veterinární poradnu. Pokud je potřeba, žádáme 
ji o radu nebo ji nakontaktujeme na zájemce o regeneraci. 
Taky už máme kontakty i s veterináři, kteří stejně jako lékaři 
berou své povolání jako poslání. Opravdu se snaží pomoci 
a pokud to jen trochu lze, používají k tomu přírodní produkty. 
Nás samozřejmě těší, že si vybrali Energy, vyzkoušeli jej a dál 
ho propagují. 

JAK JSOU LIDÉ OBECNĚ NAKLONĚNI PŘÍRODNÍ 
MEDICÍNĚ PRO SVÉ ZVÍŘECÍ MILÁČKY?
Zvířecí miláčkové jsou prostě členové rodiny (vím to podle 
sebe), a proto se jim také snaží ulevit a pomoci, a to ideálně 
přírodní cestou, která tolik nezatěžuje organismus. 

JAKÝ BYL POSLEDNÍ PŘÍPAD, KTERÝ SE VÁM 
PODAŘILO VYŘEŠIT POMOCÍ VETERINÁRNÍCH 
PREPARÁTŮ?
Epileptické záchvaty u kocourka, který se „drží“ díky Korovetu. 

Webovou prezentaci klubu naleznete na www.klubpraha.cz. 

Nejvíce problémů  
se týká zažívání zvířat
KLUB ENERGY V PRAZE 1 VEDE SOŇA ŠTRUPOVÁ. 
PTALI JSME SE JÍ NA ZKUŠENOSTI S VETERINÁRNÍ 
REGENERAČNÍ TERAPIÍ I NA PODROBNOSTI 
O FUNGOVÁNÍ KLUBU.
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Tento problém je velmi dobře známý většině chovatelů psů. 
Jejich mazlíček si začíná olizovat packy a stav se postupně 
mění do úporného vylizování se ztrátou srsti. Původní svrbění 
se mění ve výraznou bolest. Kůže je macerovaná, ztrácí srst, 
vytváří se bolestivý otok. Zvíře kulhá a odmítá se pohybovat. 
Často si lidé myslí, že je to jedno onemocnění a že lze tento 
problém vyřešit paušálně jedním preparátem. Bohužel pravda 
je někde jinde. Může se jednat o více různých postižení 
a každé z nich vyžaduje jiné ošetření. 

PROČ VZNIKÁ DERMATITIDA V MEZIPRSTÍ
Příčinou dermatitidy (zánětu kůže) bývá podráždění citlivé 
kůže prstů ostrými kamínky, pískem, skelnou vatou, chemicky 
(kyseliny, louhy) a v zimě posypovou solí. Častým důvodem 
bývá i podráždění látkami vznikajícími v těle zvířete zejména 
při dysbióze, kdy je narušena mikrof lóra střeva a nahrazena 
hnilobnými bakteriemi anebo plísněmi. Jejich produkty dráždí 
mnohdy jemnou kůži a příznaky se mohou projevit i mezi 
prsty. Záleží na predispozici zvířete, zda se příznaky projeví 
zde anebo ve zvukovodu či na břichu. Musíme vždy pamatovat 
na prevenci. Po každé vycházce je vhodné prohlédnout zvířeti 
prostor mezi prsty, zda neobsahuje nějaké nečistoty. Pokud 
ano, je potřeba je vhodně odstranit. Musíme to udělat vždy, 
když nám zvíře na vycházce často stojí a olizuje si některou 
z končetin. Čím dříve místo ošetříme, tím méně starostí nás 
čeká v následujících dnech. 

V zimě, kdy se často chodí po nasolených chodnících, 
považujeme za vhodné opatřit tlapky zvířete mastným 
krémem. A to ještě před vycházkou, a v žádném případě 
hydratačním. Ten přijde na řadu až po vycházce a umytí 
tlapek ve vlažné vodě. Pokud se již příznaky projevují, 
tak si musíme vzpomenout, zda pes neběhal v místě 
rekonstrukce nějaké budovy, kde by mohlo dojít k přenosu 
skelných vláken. V tom případě to chce pouze čas 
a z klasických léčiv pomůže ichtyolová mast (na vyhnisání) 
anebo Imunovet podávaný lokálně i vnitřně. V případě 
podráždění z jiných příčin lze lokálně využít Audivet pro 

jeho silné protizánětlivé účinky a také schopnost tlumit 
bolest. Ve všech případech může být užitečný Gynevet, který 
zvyšuje odolnost kůže k nepříznivým vlivům a urychluje 
obnovu postižených míst. 

V případě vnitřního zánětu (dysbióza) je nutné postupovat 
v rámci celkového postižení. Gynevet můžeme ponechat, má 
podobné účinky na obnovu aktivity tkání jako Regavet, ale je 
více orientován na regeneraci kůže. Nezbytným doplňkem 
v tomto případě bývá Probiovet, který odstraní příčinu 
vzniku kožních problémů. Klíčový prvek léčby představuje 
změna krmiva. Jinak by se onemocnění mohlo vracet 
s železnou pravidelností. 

FURUNKULÓZA: POMŮŽE OPERATIVNÍ 
ODSTRANĚNÍ A REGENERACE
Vzniká infekcí tukových, mazových žláz anebo chlupových 
folikulů. Počáteční příznaky jsou obdobné prostému zánětu 
meziprstí, ale vyvíjí se zánětlivé uzlíky o velikosti hrachu 
až ořechu modročervené barvy. Jsou naplněny tekutinou 
přecházející od konzistence vodnaté až v hnisavou. Léčba 
spočívá v operativním odstranění uzlíků a celkové dezinfekci 
postiženého místa roztokem hypermanganu, aby se zánět 
nešířil na další místa. Regenerace tkví v podpoře odolnosti 
kůže preparátem Gynevet. Pomocnými preparáty mohou být 
Imunovet pro své antibiotické účinky podávaný zevně i vnitřně 
anebo Audivet se svými protizánětlivými i dezinfekčními 
účinky. 

MEZIPRSTNÍ RETENČNÍ CYSTY  
PO UCPÁNÍ MAZOVÝCH VÝVODŮ
Vznikají ucpáním vývodů mazových žláz. Mají podobu 
pod kůží pohyblivého tělíska. Zprvu nejsou zanícené, ale 
vylizováním se zánět dříve nebo později dostaví. Jediným 
řešením je v tomto případě operativní odstranění a následné 
pooperační ošetření (Kingvet, Imunovet). 

PROBLÉMEM MŮŽE BÝT  
CIZÍ TĚLESO V MEZIPRSTÍ
Může jít o sklo, drátek, ocelovou šponu anebo trn. Nejčastěji 
se setkáme s osinami nejrůznějších travin, které se snadno 
zapichují do jemné kůže a zalomí se. Nedají se prakticky 
vytáhnout. Nejnebezpečnější travinu představuje ječmen myší. 
Vypadá jako miniaturní ječný klas a nebezpečí zapíchnutí 
vzrůstá zejména v období července až září. Zánět meziprstí 
výrazně umocňuje výskyt bolestivého abscesu – hlíza a později 
píštěl – otevřená rána, ze které vytéká tekutina. 

Jediné řešení přinese chirurgické ošetření u veterinárního 
lékaře. Ránu je nutné udržovat alespoň pod obvazem, převaz 
provádíme minimálně jednou za tři dny. Ne vždy se ale podaří 
osinu najít, často je potřeba operaci opakovat, proto přichází 
na řadu opět ichtyolová mast na vyhnisání anebo Imunovet. 
V případě chirurgického ošetření je vhodným pomocníkem 
Imunovet s Kingvetem. 

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Jak si poradit 
se záněty meziprstí
OLIZOVÁNÍ PACEK MŮŽE BÝT ZNAKEM 
SPRÁVNÝCH HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ VAŠICH 
ZVÍŘECÍCH MILÁČKŮ. POKUD ALE TRVÁ DÉLE 
A USILOVNĚJI, MŮŽE INDIKOVAT ZÁVAŽNÝ 
PROBLÉM.
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TEXT: KIM

Máme klub vyvolených, 
který ale přijímá nováčky
PŘINÁŠÍME DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ NEKONEČNÉHO PŘÍBĚHU 
PSÍHO DONCHUÁNA, VELITELE A POZOROVATELE KIMA. 

Nejraději chodím ven, když tam jsou moji nejbližší příbuzní 
– pejsci ve větším počtu, ve smečce. Nezáleží na plemeni, 
většinu z nich již znám a vím, že jsem oblíbený u feneček 
a respektovaný u toho méně krásného pohlaví. Vždy se venku 
s každým přivítám osobně, nepotřebuji mluvčího ani ředitele 
protokolu. My psi jsme upřímní a nic neslibujeme. Navzájem si 
prověříme očucháváním, čím je kdo krmený, vyměníme si pár 
pesemesek a v klidu vytvoříme neustále narůstající smečku. 
A já jako vyhlášený starosta všechny hlídám.

Ve skupině se mi nesmí nikdo prát, to platí zejména pro ty 
nejmenší krysaříky, jorkšíry a čivavy. Jsou totiž nesmírně 
žárliví a běda, když jejich páníček pohladí jiného psa. Začne 
mela a já musím vběhnout mezi ně a zchlazovat horké hlavy. 
To já žárlivý nejsem. Páníček kolikrát hladí jiného psa, a já 
z toho mám dokonce radost a mrskám ocasem. Také smečku 
bráním před cizími vetřelci. Pokud přijde v poklidu, tak jej 
vezmeme po patřičném uvítacím ceremoniálu do skupiny. 
Pokud ale přiběhne jako vítr, tak odhalím své stále bílé špičáky 
v širokém úsměvu a s patřičným výhružným vrčením vetřelce 
zklidním. Když nestačí zabrzdit, tak přejdu do rituálního útoku 
a to zastaví i mnohem větší psy, než je moje maličkost. 

K MÝM PRINCEZNÁM SE NEČUCHÁ
Noví členové skupiny mi ale nesmějí očichávat fenečky. Je to 
výsada pouze dobře prověřených a stálých členů našeho klubu. 
Pokud přijde nováček, osobně vymezím prostor mezi fenečkou 
a vetřelcem a opět se širokým úsměvem naznačuji, že se 
k princeznám nečuchá. Někdy je nás ve skupině až deset. Moje 
víceméně stálá večerní partnerka Meginka, kamarádi Míša, 
Arči, Maty, Čiko, Guči, Samík a pak občas tři fenečky, které 
neznám jménem, ale se kterými jsem velice dobrý kamarád. 
Když je nás pohromadě tolik, přicházejí problémy. 

Já jsem vždy na okraji a hlídám pořádek, ale ostatní členové 
smečky neustále krouží kolem sebe a mrví se sem a tam. 
Pochopitelně jsou uvázáni na dlouhých vodítcích, což vede 
k jejich proplétání do nejrůznějších typů spletenců. Nejvíc 
legrace si ale užívám, když šikovně omotají nohy nějakého 
páníčka, případně připoutají paničky a páníčky k sobě. Je 
až s podivem, jak zručný je lidský doprovod tohoto psího 
srocení. S vodítky nad hlavou tančí piruety, překračují 
je a někdy i přeskakují, přehazují vodítka z ruky do ruky 
jako míč při  basketbalu. Někteří s dvěma vodítky vypadají 
jako signalisté s vlaječkami někde na námořní lodi. Pro 
nezasvěceného může vzniknout dojem zmatku jako na 
newyorkské burze. 

Většinou tenhle spletencový konglomerát dlouho nevydrží, 
respektive nevydrží nervy psího doprovodu a pomalu 
se skupina začíná rozpadat. Postupně odchází jeden za 
druhým. Jsem jen vítací pes, proto už odpadlíky jednotlivě 
nedoprovázím a jsem rád, že si trochu od toho dozoru 
odpočinu. Nakonec zůstáváme sami s Meginkou a pomalu 
se blížíme k domovu za neustálého žvatlání našich 
páníčků. Po prověření pachů před vchodem zaujmu místo 
ve svém vchodu, Meginka v tom vedlejším a pantomimicky 
naznačujeme, že už bylo vycházky dost a že už se těšíme na 
něco dobrého k večeři a taky do pelíšku. Vždyť těch zážitků 
už bylo dost a potřebuji je zpracovat a vstřebat. Navíc mi 
páníček sdělil, že zítra jedeme na chaloupku. Do mě jako 
když střelí, ale hned zase zklidním rozbouřené hormony, 
protože říkal „zítra“. A to je mi jasné, že se nejprve vyspím, 
a pak teprve se můžu těšit, že snad po nekonečném chystání 
a přípravách nastoupíme do auta a pojedeme na moje 
nejoblíbenější místo. 

pokračování příště
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TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Slinivka břišní – pankreas slouží k tvorbě celé řady trávicích 
enzymů zpracovávajících tuky, proteiny, nukleové kyseliny 
a složité cukry (např. škroby). Tyto trávicí enzymy jsou 
produkovány v neaktivní formě, která brání samotnému 
zničení tkáně slinivky. Vedle této exokrinní funkce jsou ve 
slinivce vmezeřeny v podobě ostrůvků speciální buňky, které 
slouží k tvorbě hormonu inzulinu. Žláznatá část slinivky 
je tvořena četnými aciny – lalůčky a kanálky porostlými 
kubickými buňkami produkujícími prekurzory (neaktivní 
formy) trávicích enzymů. 

Při jakýchkoli náznacích problémů se slinivkou je na vině 
krmení. Proto je nezbytné změnit krmení na co nejpřirozenější. 
Je možné zvířeti vařit, podávat přirozenou syrovou stravu 
anebo, je-li to potřeba, použít holistické granule, tj. granule 
z přirozených a přírodních surovin bez lepků a chemických 
aditiv. Jinak se bude onemocnění slinivky vracet.

AKUTNÍ ZÁNĚT SLINIVKY BEZ JASNÉ PŘÍČINY
Na rozdíl od chronického zánětu slinivky je akutní 
pankreatitida (akutní zánět slinivky) doprovázena velmi 
závažnými klinickými příznaky. Vlivem zánětu se enzymy 
aktivují již v místě jejich původu a způsobují poškození 
– natrávení tkáně samotné slinivky nebo přilehlých struktur, 
především tuku. Dochází k naprosté destrukci, spíše než 
o zánětu je vhodné mluvit o nekróze pankreatu.

Příčina bývá nejasná a spíše se jedná o souhru několika 
faktorů. Může to být obezita, nedostatek pohybu a dieta 
s vysokým obsahem tuku. Důvodem může být i podávání 
některých léků (např. sulfonamidy, azathioprin, 
kortikosteroidy) nebo zranění – trauma pankreatu (např. po 
chirurgických zákrocích v dutině břišní anebo po pádu, po 
autonehodě) nebo některé celkové infekce (např. toxoplazmóza 
u koček). Příznaky začínají nechutenstvím, odmítáním krmiva 

– anorexií, zvracením, průjmem a velkou bolestí břicha. Může 
se přidružit zrychlené dýchání a následný šok. K definitivnímu 
potvrzení tohoto onemocnění je nutná sérologická diagnostika. 
V krevním séru se stanovuje aktivita lipázy a amylázy. Ta však 
se může zvýšit i při onemocnění jater anebo ledvin, a tak 
nejpřesnější je stanovení imunoreaktivity těchto enzymů, 
popřípadě enzymu trypsinu (TLI) a jeho prekurzoru 
trypsinogenu (PLI). 

V každém případě představuje čas nepřítele takto postiženého 
zvířete a první pomocí je úplná hladovka a aplikace 
regeneračního prostředku Virovet, který odvádí přebytek 
pomyslné energie z tkáně slinivky. Působí zde na odolnost 
sliznic aktivní části slinivky. Je nezbytné jej nasadit alespoň 
třikrát denně již při prvních známkách silné bolestivosti 
břicha. Měl by pomoci do druhého dne. Více než třídenní 
podávání pak nemá smysl. Nelze vyloučit ani virový původ 
tohoto onemocnění a v tom případě Virovet poskytuje ochranu 
na dvou úrovních. Klasická léčba je pouze symptomatická, 
hlavní zbraní je úplná hladovka. Pokud zvíře přežije tento 
bouřlivý akutní stav, tak k obnově funkce slinivky dochází 
i spontánně bez další léčby. Po nekróze se však může slinivka 
zajizvit, dochází k fibróze a následnému a trvalému snížení 
výkonnosti tvorby trávicích enzymů. V tomto případě je 
nutné po zbytek života podávat trávicí enzymy slinivky 
(např. Pankreolan). Po zvládnutí bouřlivého stavu je pak nutná 
obnova funkční tkáně slinivky. Tomuto procesu napomůže 
aplikace preparátu Korovet minimálně týden od zvládnutí 
akutního stavu. 

CHRONICKOU PANKREATITIDU  
PŘEDCHÁZEJÍ DLOUHODOBÉ DIETNÍ CHYBY
Chronická pankreatitida (chronický zánět slinivky břišní), 
resp. exokrinní pankreatická insuficience (snížení produkce 
enzymů slinivky břišní) se může vyvinout z předchozí akutní 

Jak probíhá onemocnění 
exokrinního pankreatu 
u psa a kočky
SELHÁNÍ A ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY ZPRAVIDLA  
PŘEDCHÁZÍ DLOUHODOBÉ A NEVHODNÉ ZATÍŽENÍ,  
COŽ VĚTŠINOU ZNAMENÁ ŠPATNOU STRAVU.  
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pankreatitidy, ale mnohem častěji se objevuje v souvislosti 
s dietními chybami a také při dysbióze – nahrazení normální 
střevní mikrof lóry mnohem odolnějšími druhy bakterií, 
plísněmi anebo kvasinkami. Podrobnosti o dysbióze najdete 
v magazínu ANIMAL Start anebo nejnověji na www.energyvet.cz 
pod odkazem Odpovědi a Častá nemocnění. 

Symptomy jsou nevýrazné. Občasné nechutenství doprovázené 
zvracením a průjmy. Často vymizí samy od sebe, ale po 
několika týdnech či měsících se vrátí zdánlivě bez příčiny. 
Pokud dojde ke snížení produkce enzymů slinivky, tak se 
objevuje průjem tvořený velkým objemem řídkého trusu 
často tvořeným nestráveným tukem (steatorea). Chuť k jídlu 
při tom nebývá narušena. Z břicha se často ozývá kručení 
a zvířata mají tendenci se napást na trávě, kdykoli k tomu mají 
příležitost. 

Klasická léčba spočívá v předepsání diety chudé na tuk. 
Nedostatek pankreatických enzymů se kompenzuje jejich 
přídavkem v podobě například Pankreolanu, opatření a léčba 
bývá v naprosté většině případů doživotní. Regenerace 
poskytuje možnost plně a trvale obnovit tvorbu přirozených 
pankreatických enzymů. Tento návrat plné aktivity umožňuje 
Regavet, který nastartuje novou tvorbu a také regeneraci 
sekrečního parenchymu slinivky. Je nutné jej podávat dvakrát 
denně po celé tři týdny, i když příznaky vymizí již do týdne. 
Po dvou týdnech přestávky doporučujeme aplikaci celé tři 
týdny opakovat. Druhá aplikace odstraní predispozici k tomuto 
onemocnění. Vhodný pomocný preparát představuje Probiovet, 
jenž sníží toxickou zátěž citlivé tkáně pankreatu produkty 
hnilobných bakterií a plísní ve střevě. 

HYPERPLAZIE ČASTĚJŠÍ U STARŠÍCH ZVÍŘAT
Uzlíčkové výrůstky na slinivce (nodulární hyperplazie 
pankreatu) bývají u starších zvířat poměrně časté. Klinicky 
se nemusí nijak projevovat a často to bývá náhodný nález při 
operaci anebo laparotomii. Slinivka je prorostlá drobnými 
uzlíky. Protože nepřináší žádné zjevné zdravotní problémy, 
toto onemocnění se neřeší. Preventivně lze působit na 
správnou tvorbu trávicích enzymů slinivky i její anatomickou 
stavbu preventivní regenerační kúrou k metabolickému 
omlazení zvířete pomocí Regavetu. U starších zvířat je vhodné 
podávat Regavet vždy po dobu tří týdnů dvakrát ročně. 

TUMORY VZÁCNÉ, ALE V PŘÍPADĚ  
VÝSKYTU RYCHLE METASTAZUJÍ
Tumory pankreatu jsou u psů a koček naštěstí vzácné. Nádory 
vycházejí ze sekreční tkáně lalůčků i kanálků. Zpočátku se 
těžko odlišují od nodulární hyperplazie. Později zpočátku 
solitérní nádorky difúzně prorůstají tkání pankreatu. Velice 
rychle vytvářejí metastázy, které se umísťují v játrech, střevě, 
mízních uzlinách, plicích a také na peritoneu (pobřišnici). 
V době klinických příznaků, které mohou být shodné 
s chronickým a následně s akutním zánětem slinivky, je již na 
klasickou léčbu pozdě. Regenerace poskytuje alespoň nejistou 

naději. Koncentrovaný extrakt z annony ostnité ve formě 
preparátu Annona Forte jeví poměrně silné cytostatické účinky 
na tyto typy nádoru zjištěné in vitro (na nádorech pěstovaných 
uměle v živném roztoku na skle). V celém organismu je to 
složitější. Samotná annona nestačí, je potřeba ještě aktivovat 
buněčnou imunitu, aby se zabránilo šíření metastáz 
z rozpadajícího se nádoru. Vhodným doplňkem pro Annonu 
Forte je tedy Imunovet anebo Korovet. Je nutné zdůraznit, 
že nádor nesmí být v rámci citlivosti na annonu vystaven 
traumatu a také kyslíku. Proto každá zbytečná biopsie anebo 
laparoskopické či operační vyšetření může znamenat zničení 
poslední naděje. 

Na extrakt z annony jsou citlivé výhradně nádorové buňky. 
Annona běžným tělním buňkám nijak neublíží. Zatímco 
zdravé buňky těla dokáží spálit glukózu za pomocí kyslíku 
až na oxid uhličitý a vodu, nádorové buňky citlivé na annonu 

mají pouze velice neúsporný anaerobní metabolismus 
(zpracovávají cukr jen na kyselinu mléčnou). Nádorové buňky 
chudé na mitochondrie (kde probíhá zpracování za přítomnosti 
kyslíku) však mohou tyto mitochondrie adoptovat z narušené 
zdravé tkáně a získají tak schopnost produkovat energii až 
15x efektivněji. Tím také ztratí citlivost k účinným látkám 
annony a navíc zrychlí nejen svůj růst, ale celkovou expanzi. 
Nádor v závěrečném stadiu způsobuje nesmírně bolestivou 
nekrotickou destrukci tkáně pankreatu a v tom případě je 
nejlepší volbou ušetřit zvířeti utrpení a přikročit k eutanázii. 
Annona poskytuje určitou naději, ale délka podávání by měla 
dosáhnout alespoň celkových devíti týdnů. Vždy po třech 
týdnech následovaných týdenní přestávkou. Spolu s Annonou 
Forte je nezbytné podávat Imunovet anebo Korovet. Annonu 
podáváme zprvu dvakrát denně a jednou denně odděleně od 
Annony druhý preparát. Při další třítýdenní aplikaci poměr 
obrátíme. Annona jednou denně a druhý preparát dvakrát 
denně. Pokud je to možné, lze kontrolovat účinek na nádor 
sonograficky (ultrazvukem). 

Řez slinivkou. V centru napravo insula – ostrůvek s buňkami tvořícími inzulin. 

Kolem jsou lalůčky a kanálky tvořící trávicí enzymy.
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PRAHA
Centrum Mazlíček  
– Janka Dvořák Majerčinová
Freyova 235/7, Praha 9; 739 084 356

Klubu Energy – Alena Pávková
Řeznická 6, Praha 1; 224 934 642

Veterinární poradna  
– MVDr. Jana Srpová
Vinohrady 62/6, Praha 5–Radotín;  
723 953 573, 257 911 140

Veterinární poradna  
– MVDr. Lucie Boháčová
Praha 4–Modřany, Klášterského 180/2A; 
775 918 250, info@veterina-praha4.cz

OLOMOUC
Veterinární poradna klubu Energy  
– Jana Indrychová,  
Energycentrum 
Dolní náměstí 16, Olomouc; 777 225 517

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Veterinární poradna  
– Petra Prokopcová, Apatyka 
Česká 18, České Budějovice; 777 245 573

BRNO
Veterinární poradna klubu Energy 
– Hana Hosová
Divadelní 3, Brno, www.brnoenergy.cz; 
542 139 250, info@brnoenergy.cz 

HRADEC KRÁLOVÉ
Veterinární poradna  
– MVDr. Milena Martincová, ZooVET 
Labská Louka 650, Hradec Králové; 
www.zoovet.cz, 732 512 181, 495 262 144,  
zoovet@seznam.cz

PŘÍBRAM
Veterinární poradna  
– MVDr. Jiří Korecký
Žižkova 489, Příbram nebo Bubovice 68, 
Březnice; 775 643 640,  
korecky.jiri@email.cz

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Veterinární poradna  
– MVDr. Petra Domesová
Veterinární ošetřovna
Snozina 191, Frýdlant nad Ostravicí; 
www.beskydvet.cz, 776 792 394

VELVARY
Veterinární poradna  
– MVDr. Ivan Soukup
Pražská 58, Velvary;  
www.veterinavelvary.cz, 315 761 019

PRACHATICE
Veterinární poradna  
– MVDr. Petr Hrabák
Menšíkova 1156, Prachatice;  
www.mvdrhrabak.cz, 388 317 544, 
ordinace@mvdrhrabak.cz

STARÉ MĚSTO
Veterinární poradna  
– MVDr. Miroslava Svobodová
náměstí Hrdinů 14, Staré Město;  
731 616 901

TÁBOR
Veterinární poradna pro malá zvířata 
– MVDr. Lucie Míková
Online konzultace: http://eshop.zivocich.
com/veterinarni-poradna

ŘÍČANY
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař
Osiková 226/3, Říčany;  
605 780 690, 323 631 877, vet@iap.cz

NAPAJEDLA
Veterinární poradna  
– MVDr. Karla Hlačíková
Na kapli 1622, Napajedla; 723 446 021, 
hlacikovak@seznam.cz

DOMAŽLICE
Veterinární poradna  
– MVDr. Linda Hynčíková Birnerová
28. října 296, Domažlice; www.l-vet.cz, 
604 489 477

TÝNEC NAD SÁZAVOU
Veterinární poradna  
– MVDr. Martina Jůzová,  
MVDr. Daniela Mustafa Ali
Na Kněžíně 36, Týnec nad Sázavou 
– Brodce; 733 703 518, 603 818 284, 
vetrinatynec@seznam.cz

TÁBOR, SEDLČANY
Veterinární poradna  
– MVDr. Martin Pán
Nám. Mikuláše z Husi 42/3, Tábor;  
722 185 213, ordinace@sedvet.cz 
Nádražní 95, Sedlčany; 722 658 031, 
ordinace@sedvet.cz

HOŘOVICE
Veterinární poradna  
– MVDr. Michaela Gerychová
Obránců míru 580/10, Hořovice;  
602 350 669, 311 513 617,  
info@zelenaveterina.cz

HOROMĚŘICE
Veterinární poradna 
 – MVDr. Martina Frühauf-Kolářová 
Velvarská 24, Horoměřice; 220 971 236, 
kolarova@vetclinic.cz

MRAČ U BENEŠOVA
Veterinární klinika a laboratoř
Mrač 170; www.veterinamrac.cz,  
317 779 298, 605 700 866

ŘEVNICE
Veterinární ordinace  
– MVDr. Vojtěch Veverka
Bezručova 523, Řevnice;  
602 312 577, 257 720 577

ŽÍREC U DVORA KRÁLOVÉ
Veterinární poradna  
– MVDr. Karin Seitlová
Žireč 56, Dvůr Králové nad Labem;  
737 113 608

Produkty Energyvet získáte prostřednictvím Klubů Energy,  
Konzultačních center nebo e-shopu. Plné kontaktní údaje získáte na: www.energyvet.cz

Konzultujte s odborníky systému Energyvet
PREPARÁTY PŘÍRODNÍ MEDICÍNY ENERGYVET JSOU ŠIROCE DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM KLUBŮ 
ENERGY, KONZULTAČNÍCH CENTER NEBO V NAŠEM ELEKTRONICKÉM OBCHODĚ. POKUD SE 
POTŘEBUJETE PORADIT S UŽITÍM PRODUKTŮ, MŮŽETE SE OBRÁTIT NA NÁSLEDUJÍCÍ ODBORNÍKY 
NA KONTAKTNÍCH MÍSTECH V ČECHÁCH I NA MORAVĚ. SOUČASNĚ PROVOZUJEME ELEKTRONICKOU 
PORADNU NA WWW.ENERGYVET.CZ.
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ÚSMĚVY „NĚMÉ“ TVÁŘE

Králík přijde do řeznictví a ptá se: „Máte salát?”
„Ne,” říká řezník, „nemáme, my salát nevedeme.”
Druhý den přijde králík znovu a ptá se: „Máte salát?”
Řezník kroutí hlavou a vysvětluje králíkovi, že je v řeznictví 
a že salát nevedou.
Třetí den přihopká králík zase se stejnou otázkou. To už 
řezníka opravdu naštve a jakmile králík odejde z obchodu, tak 
vezme křídu a na tabuli před obchod napíše velkým písmem: 
„Salát není.”
Za chvíli se přižene deset králíků a ptají se: „Vy jste měli 
salát?”

Ptá se školačka maminky: „Víš, proč sloni nemají základní 
školu?“ „Tak to tedy opravdu nevím.“ Odvětí maminka. 
A školačka: „Protože slon neprojde dveřmi!“. Následuje 
druhý dotaz: „A víš, proč sloni nechodí na gymnázium?“ 
Maminka se chytne: „No tam asi taky neprojdou dveřmi, 
ne?“ A dívenka znechuceně: „Jak by mohli, když nemají 
základní školu.“

Poslední myšlenka kocoura na okraji silnice:
„To auto je daleko, to stihnu.“

SUDOKU PRO ZÁBAVU

2 5 7
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3 4

2 1 4 6
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7 1 8 6

4 8

1 3 4

7 6 1

Pravidelné informace o činnosti jednotlivých orgánů těla  
najdete v časopise …

Nahraďte zvýrazněná čísla podle klíče písmeny.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K P N M A E I S L

Trochu relaxu 
na závěr



Praktická pomůcka pro optimální výběr hlavního veterinárního preparátu.
Jednoduchý návod na použití na zadní straně.

Minimalizace chyb při určení správné regenerace zvířat.
Zakoupit lze v Klubech Energy nebo v e-shopu www.energyvet.cz

GRAFIKON


