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Pozor na tržné rány
i bodavý hmyz
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Začíná meteorologické léto. Invaze klíšťat a dalšího krev
sajícího hmyzu nabývá svého vrcholu. Na ošetření ran po
neblahém působení těchto trapičů se bude nepochybně
hodit Imunovet. Ošetří ránu, a dokonce má i schopnost

Týdenní podávání
Gynevetu sníží
vnímavost zvířete
pro vnější parazity
minimálně na tři týdny.
PRODUKTY MĚSÍCE

snížit bolestivost po bodnutí žihadlem. Bude se hodit také
na hojení ran, které se často přidruží jako nežádoucí vedlejší
produkt zvýšené aktivity v přírodě. Ta nyní láká svěží zelení
a příjemnými teplotami vybízejícími ke koupání ve volných
vodách. Zde však číhají skleněné či keramické střepy, které
zanechal anebo i schválně naaranžoval některý z našich
bližních, ale prase jako živočišný druh to určitě nebylo.
Podle velikosti utržené rány je nutné zvážit i odborné ošetření
vyžadující několik stehů. Ať už je rána velká, nebo malá,
Imunovet se bude hodit vždy. Urychlí zacelení a umožní
přemostění původních tkání, navíc ránu ošetří proti případné
infekci.
Stále platí doporučení pro aplikaci Gynevetu jako prostředku
pro zvýšení přirozeného repelentního účinku sekretů kůže. »
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» Týdenní podávání sníží vnímavost zvířete pro vnější parazity
ještě minimálně na další tři týdny. Účinek pak může posílit
šampon Epivet, který má repelentní účinek přímo v popisu
práce. Ochrání zvíře celkem spolehlivě až na 14 dní.
S rostoucí teplotou nastupuje další téma, kterému bychom se
měli věnovat. Zvýšená žíznivost, pocení u zvířat, která to umí,
a zvýšený pohyb vedou k vysokým nárokům na minerální
látky. K tomu sice slouží krmiva, která by měla být vyvážená,
ale dal by za to někdo ruku do ohně? Navíc deklarované
složení ještě neznamená, že je zvíře schopné využít úplně

vše z obsahu krmné dávky. Lidé pijí minerální vodu, zvířata
se jí instinktivně vyhýbají. Jen býložravcům nevadí. Řešení
představuje Fytovet. Poskytuje celé spektrum minerálů ve
vysoce využitelném koloidním stavu. Výhodou je, že koloidy
obsažené ve Fytovetu nezatěžují ledviny ani jiný orgán v těle.
Léto začíná, a tak vzhůru za dobrodružstvím! A nezapomeňte
na své čtyřnohé blízké, společné aktivity mají svůj půvab.

CO BYSTE MĚLI MÍT V ČERVNU PO RUCE
Imunovet: na ošetření tržných ran, oděrek a štípanců
Gynevet: z vyšuje přirozený repelentní účinek sekretů kůže
Fytovet: doplní ztracené minerály
Epivet: poskytuje repelentní účinek

PRODUKTY MĚSÍCE
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Rozum do hrsti
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Blíží se prázdniny a v této době již dorůstají „dárečky“ za
vysvědčení. Děti, znáte to. Jeden den chce být kosmonautem,
druhý den zase popelářem, protože se může vozit na stupátku,
a třetí den důchodcem, protože má dojem, že důchodci
nemusejí nic dělat. Stejné je to se vztahem ke zvířatům.
Štěňátko, koťátko anebo morčátko může dítě zaujmout, ale
málokdy se tento vztah stane trvalým. Dítě se vyvíjí a mění
své priority. Napřed by mělo ukázat, nakolik se může zvířeti
věnovat a jestli vůbec může být vztah trvalým. Dítě to nepozná,
rozum by měli mít rodiče. Navíc může být rodina aktivní,
hodně cestovat a úderem prázdnin se vysněný „dáreček“ stává
značnou přítěží.
VÍTANÉ, ALE PAK BRZY ZANEDBÁVANÉ
Trochu se vžijte do pocitů zvířete. Je násilně odebráno
od rodiny, aby se stalo součástí rodiny jiné. »

EMOCE V POHYBU

Jeden den chce být
kosmonautem, druhý
popelářem, protože
se vozí na stupátku,
a třetí důchodcem,
protože má dojem,
že důchodci nemusejí
nic dělat.
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» A najednou se vše mění. Stává se zanedbávaným a velice
dobře vycítí, že i nechtěným členem domácnosti. Nic horšího
nemůže vyvíjejícího se mladého tvora potkat. Zrodí se příští
adept do útulku.

aktivitu. Co teď? Nějakou dobu se sebezapřením se snaží
vyhovět potřebám zvířete, ale nakonec přijde nevyhnutelné.
Zvíře se stává opět přítěží. Další kandidát na obyvatele
útulku.

Další případ: Staří rodiče či ovdovělá maminka podle svých
dětí trpí samotou. Tak bez jejího vědomí pořídí štěňátko.
Dobře myšlené, ale nepromyšlené. Maminka má již 70 let.
Po počáteční radosti a přilnutí k tvorečku, který ji bezmezně
miluje, se však mohou dostavit problémy. Stáří je neúprosné,
a za tři roky není maminka schopna chodit. Její zvířecí
společník se však ocitá v plném rozkvětu sil a vyžaduje

DOKÁŽOU SE POSTARAT?
Je to při tom tak jednoduché. Stačí myslet. Než rodiče pořídí
zvíře pro dítě, měli by zvážit, jestli se budou moct zvířeti
věnovat, když jejich dítko ztratí o zvířecího kamaráda zájem.
Zda jim to dovolí jejich pracovní i životní režim. Pokud najdou
nesrovnalosti, ať raději koupí svému potomku kolo anebo
mobilní telefon. »

EMOCE V POHYBU
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» Pokud dítě touží po zvířeti, domluvte se sousedem, který patří V útulcích po celé republice žijí desetitisíce zvířat. V nedávné
do druhé zmiňované skupiny, že budete pravidelně s jeho
pejskem chodit na procházky. Pak může vzniknout i vztah,
který jistě vyústí v řešení, kdy soused se již nemůže zvířeti
věnovat ze zdravotních či jiných důvodů. Řeší se tím dvě
eventuality najednou.
A druhý případ? Osamocenému seniorovi nebudeme
pořizovat mladé zvíře. V útulcích čeká spousta obyvatel na
svého páníčka či paničku. Budou za to velmi vděční a oplatí
to skutečně i s úroky. Není také vhodné darovat zvíře z útulku
výběrem pro jinou osobu. Nejlépe je zavést seniora do
útulku, aby si vybral. Vzájemné sympatie jsou velmi důležité
a přidělení zvířete člověku nemusí sednout.

EMOCE V POHYBU

době bylo utraceno na 900 neumístitelných zvířat. Myslíte,
že to veterinárního lékaře těší, že musí brát život kolikrát
zdravým zvířatům, které mají jen tu smůlu, že někteří lidé
nepochopili, že nejsou věc? Proto rozum do hrsti, ať svými
neuváženými kroky nezpůsobujeme utrpení jak svým
bližním, tak i bližním z řad zvířat.

V útulcích čeká spousta
obyvatel na svého
páníčka či paničku.
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Inteligent
z kanálu
TEXT: MARCELA POSPÍŠILOVÁ,
ZDROJE: NATIONAL-GEOGRAPHIC.CZ, KRALICI.CZ/POTKANI

Potkana obecného si lidé často pletou s krysou. Je však větší
a vyhledává mnohem špinavější a vlhčí prostředí než krysa.
Navíc právě ony svou agresivitou z mnoha míst vytlačuje.
Potkan obecný patří mezi nejinteligentnější hlodavce žijící
v přírodě. Jeho schopnosti přežití jsou fascinující. Přečká
pád z výšky 15 m, ve vodě se vydrží pohybovat v jednom
kuse až tři dny, dokáže se vyhýbat jedům a nevadí mu ani
nedostatek potravy. Jed odhalí potkan například tak, že
zpočátku ochutnává jen malé kousky potravy a až když zjistí,
že nejsou otrávené, začne konzumovat. „Ochutnávačem“
se stává potkan, který v hierarchii skupiny stojí nejníže.
Nedostatek jídla limituje potkany pouze tak, že nemají energii
na rozmnožování. Naopak hladoví bývají v lepším zdravotním
stavu.
Potkani se množí neuvěřitelnou rychlostí a páří se ve věku
od tří měsíců až do smrti. V období plodnosti, které trvá

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

u samičky šest hodin, se spáří s 200–500 různými samci.
Toto období má 15krát za rok. Potkani se dožívají věku
tří let. Za toto období dokáže jeden pár přivést na svět
až 2000 mláďat.
V přírodě žijí v hierarchickém uspořádání, v tzv. koloniích,
které zahrnují většinou oblast o rozloze asi 6 km2.
Toto společenství ovlivňuje ve většině případů nejsilnější
samec. Své území si potkani tvrdě brání. Jejich agresivita,
projevující se v případě nebezpečí, je pověstná. »

Za dobu svého života
dokáže jeden pár přivést
na svět až 2000 mláďat.
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» Pokud je jich větší množství, dokážou společně zabít
i člověka. Občas na něj sami přímo zaútočí. To se stává hlavně
v rozvojových zemích, nejčastěji v Indii.
Právě z Asie se vlivem rozvoje námořní dopravy rozšířili
potkani do Evropy a Severní Ameriky. Ve střední Evropě se ve
větším počtu objevili v 18. století. Stejně jako krysy přenášejí
také potkani spoustu nakažlivých nemocí. Kromě morové
epidemie v Evropě, kdy zemřelo 25 miliónů lidí, mají tito
hlodavci na svědomí přenos Weilovy žloutenky, salmonelózy,
leptospirózy, tuberkulózy, myšího tyfu, krysí skvrnivky
a tulamerie.

POTKAN OBECNÝ
délka života: 2–3 roky
délka těla: 16–27 cm
hmotnost: 400–600 g
Výskyt: téměř celý svět, především Asie, Evropa a Severní Amerika
latinský název: Rattus norvegicus
čeleď: Muridae (myšovití)
potrava: všežravec

V 50. letech 20. století se začal potkan používat pro
laboratorní účely. Důvodem byl snadný odchov a jejich vysoká
inteligence. V laboratořích se používá domestikovaný poddruh
laboratorního potkana (Rattus norvergicus var. alba). Toho
je možné ochočit a není hostitelem nebezpečných nemocí.
Z laboratoří se tak dostal do domácností a stal se hravým
a přátelským společníkem lidí.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

způsob života: hierarchické uspořádání, činný hlavně v noci
přirození nepřátelé: lasicovité šelmy (tchoř a hranostaj) a výr velký.
Mláďata potkanů jsou potravou pro sovy pálené a kalouse ušatého.
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IMUNOVET & FYTOVET
Přírodní antibiotikum a minerální látky ve výhodném balení!
IMUNOVET

Přírodní antibiotikum pomůže zvířeti při hojení všech typů ran. Vhodný je také při pobodání hmyzem.
Používá se i vnitřně a to při infekcích a horečkách (účinky penicilinu).

FYTOVET

Platnost akce: od 1. června do 30. června 2017 nebo do vyprodání zásob.

Přírodní koncentrát obsahující minerály a stopové prvky. Při průjmech, střevních problémech nebo zvracení
vrátí tělu rychle dostatek minerálů. Podporuje také vitalitu pacienta při jakékoliv nemoci.

Více informací

Chalífovi
pomohla
kombinace
Renovetu
a Skelevetu
TEXT: Ing. KATARÍNA KUBIŠOVÁ
VE SPOLUPRÁCI S KC MAMAZEM

Chalíf je šestiletý kůň, valach ze slovenského chovu s velmi
dobrým původem a s předpokladem jeho sportovního využití.
Vlastně byl určený pro prodej do zahraničí. Učitel praktického
výcviku Spojené školy v Ivanke při Dunaji však znal jeho
kvality a škole se podařilo jej koupit. S nadšením jsme se
pustili do tréninku.
Po roce přípravy úspěšně absolvoval první drezurní závody.
Pokračovali jsme ve výcviku intenzivněji a Chalíf se stal

KAZUISTIKA

koněm na voltížné ježdění (pozn. gymnastické cviky na
cválajícím koni vedeném na londži v kruhu). Všichni jsme
se nesmírně těšili na jeho první vystoupení. Premiéru
ve voltížném kruhu měl v květnu 2016. Svým vzhledem,
pohybem a vystupováním zaujal všechny rozhodčí, cvičence
i veřejnost. Velké naděje jsme vkládali do dalšího závodu,
kde opět nezklamal, dostal vysoké známky na jeho druhém,
ale pro něho i na posledním závodu loňské jezdecké sezony.
Chálíf začal kulhat. »
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Opět jsme sáhli pro
přípravcích Energy,
protože jsme se už
vícekrát přesvědčili
o jejich příznivých
účincích.
» Na základě rentgenologického vyšetření nám veterinářka
řekla, že má prasklou bodcovou kost (pozn. rudimentární
2 a 4 metakarpální kost) na hrudní končetině. Zranil se
pravděpodobně sám ve stájovém boxu. Nešlo sice o nosnou
kost nohy, ale zranění bylo o to nepříjemnější. Prognóza
nebyla příznivá (pozn. kosti koní se dlouho a špatně hojí).
Chálifa čekala dlouhá léčba v klidovém režimu, což bylo při
jeho temperamentu těžké zabezpečit. Měli jsme velké obavy.
Potřebovali jsme při uzdravování pomoct.

jsme podávali do krmiva ve dvou třítýdenních kúrách Skelevet
šest kapslí denně a Renovet 30 kapek ráno a večer. Podařilo
se. V současnosti je Chálifova kost srostlá a bez stopy po
zranění. Opět se raduje z pohybu, cválá po jízdě a postupně jej
začínáme připravovat na voltíž. Děkujeme za jeho uzdravení
a věříme, že letošní jezdeckou sezonu společně úspěšně
zvládneme.

Opět jsme sáhli pro přípravcích Energy, protože jsme se už
vícekrát přesvědčili o jejich příznivých účincích. Chálífovi

JAK PROBÍHALA LÉČBA
RTG vyšetření: diagnostikována prasklá bodcová kost
Klidový režim: koně čekala dlouhá léčba v klidovém režimu
Renovet: 30 kapek ráno a večer
Skelevet: 6 kapslí denně

KAZUISTIKA
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Velbloudí mládě
v plzeňské zoo
dostalo jméno
Anissa
TEXT: SDB, FOTO: ZOO PLZEŇ

Anissa je jméno mladé plzeňské velbloudice, dostala jej
10. května a kmotrem byl primátor města Martin Zrzavecký.
Dcera rodičů Goldie a Mulisáka se narodila v polovině března
letošního roku.

Dvouhrbých velbloudů
bylo v Plzni chováno
36 jedinců, z toho
19 zde přišlo na svět.

Haštal a dále liberecké samice Goldie a Gappa. Goldie se
narodila v Liberci (1994), Mulisák (2002 v Brně). Většina jejich
mláďat, počínaje Josefínou (1997), byla slavnostně pokřtěna.
Haštala po čase vystřídal kvůli osvěžení krve brněnský samec
Mulisák, který je zde dosud.
Dvouhrbých velbloudů bylo v Plzni chováno již 36 jedinců,
z toho 19 zde přišlo na svět. Dosud posledním mládětem byla
Georgína z roku 2015 a poslední akvizicí zlínská samice, která
dorazila zjara téhož roku. Stádo je tak nyní pětičlenné. Goldie
oslavila 20. narozeniny v roce 2014 a Josefínu potkala stejná
oslava v roce 2017. Mezi jejich kmotry a hosty zoo nechyběli
ani plzeňští fotbalisté nebo hudební skupina Horkýže Slíže.
Plzeňská zoo chovala v historii i velbloudy jednohrbé, které ale
nerozmnožila.

Od návratu z azylu při výstavbě afrických a asijských expozic
v roce 2010 a vzniku nové expozice přivádí Goldie na svět
každým druhým rokem nové mládě (2011, 2013, 2015, 2017).
Moderní kapitola chovu velbloudů dvouhrbých je zajímavá
a bohatá na přírůstky. Zahájil ji v srpnu 1994 ústecký samec

ŽIVOT V ZAJETÍ

 ELBLOUDÍ MLÁDĚ ANISSA
V
A MAMINKA GOLDIE
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Míša či Márinka
se těší na malou
pozornost
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Tesák, Billy, Míša, Ferda, Baltazar, Číča či Márinka.
To je pouze pár jmen psů a koček, které v červnu slaví
jmeniny. Nezapomeňte na ně s nějakou pozorností.
Den
v kalendáři

Pro posílení zdraví a vitality se nabízejí přírodní produkty
z „dílny“ Energy. Více na webu www.energyvet.cz.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 6.

Jasper

Rick

11. 6.

Sad

Merry

21. 6.

Aton

Lucka

2. 6.

Tesák

Aranka

12. 6.

Gero

Akim

22. 6.

Bron

Florián

3. 6.

Ar

Aster

13. 6.

Rintintin

Just

23. 6.

Laura

Darina

4. 6.

Tin

Kris

14. 6.

Buš

Sylva

24. 6.

Lasiie

Bingo

5. 6.

Billy

Hamlet

15. 6.

Huč

Butterfly

25. 6.

Ferda

Márinka

6. 6.

Anita

Baltazar

16. 6.

Iris

Theodor

26. 6.

Felix

Dorothea

7. 6.

Alby

Linda

17. 6.

Perdita

Číča

27. 6.

Akita

Pusy

8. 6.

Lex

Dino

18. 6.

Ara

Dolores

28. 6.

Arny

Sindibád

9. 6.

Cigy

Elen

19. 6.

Míša

Enya

29. 6.

Lima

Claudie

10. 6.

Dyk

Hugo

20. 6.

Lyr

Princezna

30. 6.

Apollo

Angie

KALENDÁŘ
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Nechte si poradit
Stále přibývají veterináři či certifikovaní odborníci, kteří
se zaměřují na nabídku přírodních preparátů Energyvet.
Pokud si nevíte rady s výběrem vhodného preparátu pro
vašeho zvířecího kamaráda – ať už pro prevenci nebo při
léčbě akutního či chronického onemocnění – obracejte

se na tyto specialisty. Podají vám kompetentní radu
a případně zajistí produkty systému Energyvet. Bližší
kontakty na poradce a zvěrolékaře najdete na 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
„Až budeme mít zase mladé, musíme něco udělat
s jejich výchovou,“ rozhodla rázně máma husa.
„Takhle to dál nejde. Polovina jich je v kuchyni
pečených vařených!“
CITÁT
„Buďte hlasy těch, kteří nemohou říct ‚přestaň‘.
Kteří nemohou říct ‚to bolí‘. Kteří nemohou říct‚
bojím se smrti‘. Buďte hlasy zvířat!“
– Miley Cyrus –

	SEZONA JE TU,
ZAČÍNAJÍ VODNÍ HRÁTKY

Sta te se fanou

Texty: MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D. (lch),
Ing. Katarína Kubišová, Marcela Pospíšilová,
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. června 2017. Elektronický měsíčník
ANIMAL aktuálně si můžete objednat na mailu
animal@energy.cz. Ke stažení zdarma
je také na Energyvet.cz.
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