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Na konci léta je třeba
myslet na zimu
TEXT: MARCELA POSPÍŠILOVÁ

Astronomické léto pomalu končí a 22. září v 22.00 začíná
podzim. Význam názvu tohoto měsíce je často chybně
odvozován od slunečního záření. Ve staročeštině se první
podzimní měsíc nazýval „zářuj“ nebo „zářij“, což znamená
„za říje“ a vztahuje se k začátku období námluv vysoké zvěře.
Příroda se krásně vybarvuje, dozrává ovoce, vinná réva a také
chmel. Letní paprsky ještě lákají na procházky do přírody, ale
konec září už bývá většinou chladnější a k ránu se následkem
nočního ochlazování tvoří mlhy. Jak na toto období teplotních
změn připravit domácí mazlíčky?
Pokud nastydnou, jako první pomoc při začátku infekce,
která se začne projevovat kýcháním, je nejefektivnější
nasadit Virovet. Použijete-li ho právě v této fázi, můžete
propuknutí nemoci úplně zabránit. Podává se do odeznění

PRODUKTY MĚSÍCE

Zdroj nenasycených
mastných kyselin
a vitaminů A, D a E
najdete v Omegavetu.
kýchání, maximálně však tři dny. Virovet můžete využít
také preventivně a to po dobu tří týdnů ke zvýšení imunity
vašeho zvířecího kamaráda, neboť napomáhá odolnosti plic,
sliznic, vaziva i tlustého střeva. Imunitní systém se střevy
velmi úzce souvisí, a proto můžete před chladnějším obdobím
preventivně sáhnout i po Probiovetu, který ve střevech
odstraní jejich toxickou a bakteriální zátěž. »
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» Toto přírodní probiotikum pomáhá také při onemocněních
zažívacího traktu, plynatosti a zápachu z tlamy. Výbornou
službu přinese také zvířátkům krmeným granulemi
s chemickými konzervanty.
Dalším podporovatelem imunitního systému a pomocníkem
v podzimním období je Omegavet. Tento zdroj nenasycených
mastných kyselin a vitaminů A, D a E hraje v imunitním
systému také podstatnou roli, neboť mu poskytuje stavební

látky. Navíc Omegavet pomůže zvířátkům i s obnovou srsti.
To, že již v tomto pozdně letním měsíci bychom měli myslet
na chladnější období, potvrzují i lidové pranostiky: „V září sic
slunce ještě hodně svítí, ale kabát již připravený musíš míti“
anebo „Na svatého Mořice hodí se již čepice.“ Přejeme vám
krásné září, plné pohody a zdraví!

V ZÁŘÍ NEZAPOMEŇTE
Virovet: proti všem druhům virového onemocnění
Probiovet: pro růst zdravých bakterií ve střevech a potlačení
nežádoucích organismů
Omegavet: zdroj nenasycených mastných kyselin a vitaminů A, D a E

PRODUKTY MĚSÍCE
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Přežijí domácí mazlíčci
ve virtuálním světě?
TEXT: STANISLAV D. BŘEŇ

Vzpomenete si, kdy jste si naposledy povídali s nějakým
člověkem více než hodinu v kuse, aniž byste sáhli po mobilu,
dívali se přitom na televizi, ukazovali mu fotky na sociálních
sítích nebo byli zrovna na pracovní poradě?
V bance máme virtuální peníze, na sociálních sítích stovky
a tisíce virtuálních přátel, o kterých můžeme v mnoha
případech říci jen „mám ji/ho mezi přáteli na Facebooku“,
na dovolenou můžeme jet už pouze virtuálně pomoci
Street view, v seznamce si lze najít virtuální milenku nebo
milence, pracujeme na virtuálních projektech, jež jsou
uloženy kdesi v digitálním obláčku...
Tohle všechno může rozněcovat naši představivost, protože
pokud něco nemáte přímo před očima, lze s tím pracovat
ve fantazii. Možná všichni jako uživatelé cloudu máme

EMOCE V POHYBU

dost odlišnou představu o tom, co se v něm vlastně děje.
Možná při flirtování se zajímavou dívkou či mužem si je
představujeme úplně jinak, než jací ve skutečnosti jsou
(a proto je ani nechceme poznat ve fyzickém světě). »

Prostě si jen zadáte
tracking, notifikace,
autentifikace,
verifikace, a nic
vás nezaskočí.
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» Třeba nám většina virtuálních požitků více přináší, než ubírá. pohlédněte na oblohu někde, kde je v noci tma taková, že jsou
Jistě se ale z našich životů vytrácí autenticita, spontaneita,
náhodnost, překvapení… Prostě si jen zadáte tracking,
notifikace, autentifikace, verifikace, a nic vás nezaskočí.

opravdu vidět hvězdy. Tohle vše se považovalo za přirozené,
a nebylo to v šerém dávnověku. Pokud hledáte místo, kde
panuje „ticho“ lesa, musíte zaplatit specializované agentuře.

Co všechno tohle (u)dělá s našimi životy, životy našich
blízkých a společností jako celku, se asi dozvíme za pár
generací, kdy bude velmi těžká cesta nazpátek (pokud tedy
o ni bude ještě někdo jevit zájem). Vezměme jen, jak složitě
dnes lidé, kteří chtějí učinit zvrat ve svém životě, hledají
cestu k čemusi přirozenému. Najděte kousek pole, kde by
se dalo svobodně hospodařit a živit se jen na „své hroudě“,
postavte někam maringotku, ve které budete žít a vychovávat
děti bez elektřiny, objevte nějaké klidné místo, kde lze celý
den spočinout a neslyšet zvuk auta, lokomotivy, mobilu,

Podobně bude v budoucnosti obtížné najít někoho, kdo žije
autentický nevirtuální život. Prohodit s takovým člověkem pár
vět bude stát majlant a zaplatíte samozřejmě pomocí bitcoinu
nebo etheru.

EMOCE V POHYBU

A jak to bude s domácími mazlíčky? Zůstanou těmi
posledními bytostmi, s kterými jsme ochotni trávit hodiny
na procházce nebo při výskání srsti, aniž bychom po nich
požadovali stále něco nového, sofistikovaného a zábavného?
Těžko říci ve světě, kde Tamagoči letos oslavil 20 let.
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Pes králů
a král psů
TEXT: MARCELA POSPÍŠILOVÁ,
ZDROJE: WDK.CZ, CMMJ.CZ, MUJ-PES.CZ

Obrovský a majestátní IRSKÝ VLKODAV se v zemi, po které
nese své jméno, objevil přibližně kolem roku 400 před naším
letopočtem. V rámci osídlení jej s sebou přivedli Galové,
příslušníci keltských kmenů, kteří tuto rasu využívali k lovu
vlků. V Irsku se stal vlkodav velmi cenným a dokonce se
objevil ve znaku starých irských králů pod mottem: „Mírný,
když je hlazen, divoký, když je drážděn“.
Pro jeho sílu a odvahu ho využívalo mnoho evropských
králů a šlechticů při lovu vysoké zvěře. Zájem o něj byl také
v Persii a Indii. Jeho velké oblibě a důležitosti odpovídala
i pořizovací cena. »

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

Toto impozantní,
elegantní a také velmi
silné a sebevědomé
plemeno nepostrádá
nadhled, klid
a vyrovnanost.
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» Například v 10. století byl vlkodav dražší než jezdecký kůň.
Tento obrovský pes se stal velmi cenným vývozním artiklem,
což způsobilo takové snížení jeho počtu, že v roce 1652
byl Cromwellovou vládou vydán zákaz jeho vývozu z Irska
a Anglie. Přesto se vlkodav ocitl na hranici vyhubení.

HRA MALÉHO S VELKÝM. JACK RUSSELL TERIÉR
A IRSKÝ VLKODAV

V roce 1860 se záchrany tohoto plemena ujal skotský důstojník
britské armády, kapitán George Graham. Ten údajně zkřížil
skotského deerhounda, německou dogu a pyrenejského
horského psa se svými šesti irskými vlkodavy. V roce 1886
předložil Graham standard plemene, který platí jen s několika
malými změnami dodnes. Plemeno bylo oficiálně uznáno
britským Kennel Clubem v roce 1925. Již 23 let před tím si jej
jako maskota zvolila Irská královská garda. »

ZVÍŘATA U VÁS DOMA
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» Do České republiky byl vlkodav přivezen v roce 1975
a plemeno bylo zařazeno do klubu slučujícího všechny chrty.
Až o 20 let později byl založen samostatný klub pro irského
vlkodava a deerhounda.
Dnešní irský vlkodav je považován za největší psí rasu,
i když v podobných velikostech se pohybuje také německá
doga. Kohoutková výška vlkodava dosahuje přibližně 80 cm
a často se lze setkat i se psy o 10 cm vyššími. Feny by měly
mít minimální výšku 71 cm. Váha se podle pohlaví pohybuje
okolo 40–55 kg. Srst vlkodava je hrubá a tvrdá a to obzvlášť
nad očima a na spodní čelisti. Uznávané barvy jsou šedá,
žíhaná, červená, černá, čistě bílá, žlutá a další, které se
objevují u deerhoundů.
Již od malého štěněte je u vlkodava velmi důležitá kvalitní
a vyvážená strava. Pro zdravý fyzický i psychický vývoj
potřebuje také dostatek pohybu. Vlkodav se většinou dožívá
7–8 let, ale jsou známy i případy, kdy se tito psi dožili 10–11 let.
Toto impozantní, elegantní a také velmi silné a sebevědomé

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

plemeno nepostrádá nadhled, klid a vyrovnanost. Irský vlkodav
je velmi trpělivý k dětem a celkově miluje lidskou společnost.
Svému pánovi je velmi oddaný, chová se přátelsky, jemně až
něžně. Při výchově je důležité socializovat vlkodava již jako
malé štěně a být k němu přátelský, ale rozhodně důsledný.
Výchovu i péči tohoto něžného obra zvládnou i začátečníci.

IRSKÝ VLKODAV V DATECH
původ: Irsko
délka života: 7–10 let
průměrná výška v kohoutku: pes – 85 cm, fena – 79 cm
barva srsti: šedá, žíhaná, červená, černá, čistě bílá a žlutá
povaha: přátelská, trpělivá, věrná, přemýšlivá, důstojná a šlechetná
zajímavost: nejvyšší psí plemeno na světě
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GYNEVET & OMEGAVET
Silná imunita a krásná srst ve výhodném balení!
GYNEVET
Zvyšuje výkonnost imunitního systému a pomáhá zvířatům lépe zvládat stres.

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

OMEGAVET
Je zdrojem nenasycených mastných kyselin a vitaminů A, D a E,
které mají velký vliv i na zdraví a vzhled srsti.

Více informací

Epilepsie německého
pinče Dobyho se
šťastným koncem
TEXT: MVDR. MIROSLAVA MŮČKOVÁ UZLOVÁ, ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

Začátkem listopadu loňského roku navštívili mou ordinaci
majitelé čtyřletého NĚMECKÉHO PINČE DOBYHO.
Přibližně týden před návštěvou měl pejsek, podle popisu jeho
majitelů, poprvé epileptiformní záchvat. Asi minutu probíhaly
křeče a slinění. Během noci a ještě den před návštěvou
ordinace prodělal další dva podobné záchvaty.
Po posledním nočním záchvatu navštívili majitelé hned
ráno jiného veterináře, od kterého dostali 10 mg Diazepamu.
Hned po příjezdu domů jej museli aplikovat per rect, protože
u Dobyho nastal další epileptický záchvat. Ve stejný den
navštívili moji ordinaci.

KAZUISTIKA

Provedli jsme základní vyšetření krve, z kterého ale
nevyplynuly žádné výsledky, neboť všechny hodnoty byly
v normě. Pokračovala jsem vyšetřením srdce, ale ani to
neprokázalo žádné srdeční onemocnění. Pes byl klinicky zcela
v pořádku. Podle informací od majitelů neměl nikdy předtím
žádné podobné problémy ani drobné křeče či jiné náznaky
epilepsie. Tentýž a ještě následující den, kdy jsme čekali na
detailnější rozbory krve, se záchvaty vystupňovaly a bylo
jich i několik za den. Pejskovi jsem tedy aplikovala Korovet.
Ještě druhý den od návštěvy mé ordinace měl celkem čtyři
záchvaty, ale ty už nebyly tak závažné, šlo spíš jen o povrchní
záškuby, které trvaly pouze pár sekund. »
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» Doby navštívil mou ordinaci konkrétně 5. listopadu, kdy mu
byl Korovet poprvé podán. Od 7. listopadu neměl po dobu
tří týdnů, kdy mu byl podáván Korovet dvakrát denně, žádný
záchvat. Po třech týdnech užívání měla nastat týdenní pauza.
Hned, jak byl Korovet vysazen, epileptický záchvat se znovu
dostavil.
Majitelé Dobyho tedy nečekali, než uplyne plánovaná
sedmidenní přestávka, a v aplikaci Korovetu dvakrát denně
pokračovali. Po dobu dalších tří týdnů aplikace a ani po
vysazení Korovetu se až do července 2017, kdy jsem měla
poslední zprávu o pejskovi, žádný záchvat neobjevil. »

KAZUISTIKA

Majitelé Dobyho tedy
nečekali, než uplyne
plánovaná sedmidenní
přestávka, a v aplikaci
Korovetu dvakrát denně
pokračovali.
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» Doufám, že tento stav vydrží co nejdéle, a těší mě, že nebylo
nutné podávat zatěžující farmakologické preparáty.

PRŮBĚH LÉČBY PINČE DOBYHO
Až do čtyř let se neobjevily žádné problémy naznačující epileptické problémy.
29. října 2016: První přibližně minutový epileptiformní záchvat.
4. a 5. listopadu: Proběhly další dva záchvaty.
5. listopadu ráno: Návštěva jiného veterináře – poskytnutí 10 mg Diazepamu.
5. listopadu: Další záchvat – aplikace Diazepamu per rect.
5. listopadu: Návštěva mé ordinace, vyšetření krve a srdce – vše v normě.
5. – 6. listopadu: Další záchvaty, aplikace Korovetu (2x denně), poté již jen
slabé záškuby.
od 7. listopadu: Aplikace Korovetu 2x denně po dobu tří týdnů – celou
dobu bez záchvatu.
28. listopadu: Hned po vysazení se dostavil záchvat.
29. listopadu: Pokračování v aplikaci Korovetu 2x denně bez týdenní pauzy.
21. prosince 2016: Korovet vysazen – od té doby bez záchvatů.

12

Dárkový poukaz za příběhy
s vaším mazlíčkem!

UZDRAVIL SE VÁŠ PEJSEK, KOČIČKA NEBO JINÉ ZVÍŘE DÍKY PREPARÁTŮM ENERGY?
POKUD ANO, POŠLETE SVŮJ PŘÍBĚH A MY VÁS ODMĚNÍME!
ZÍSKÁTE DÁRKOVÝ POUKAZ NA JEDEN KONCENTRÁT Z VETERINÁRNÍ,
NEBO HUMÁNNÍ NABÍDKY PRODUKTŮ A JEDNO PŘÍRODNÍ MÝDLO PRO VÁS.
TEXT S FOTOGRAFIEMI POŠLETE NA ADRESU monika.mouckova@energy.cz .

TĚŠÍME SE NA VAŠE PŘÍBĚHY!

Gery je ranní ptáče
TEXT: SDB, FOTO: ZOO ZLÍN

V Zoo Zlín mají pro zájemce připravenu novou atrakci. Jako
první a jediná zoologická zahrada v Česku zde chovají kiviho.
Expozici novozélandského opeřence otevřeli v druhé polovině
července, v půlce srpna se konala první procházka pro
veřejnost s možností vidět nového obyvatele zahrady, který se
jmenuje Gery.
Podle chovatelů je sameček Gery aktivní spíše v ranních
hodinách a návštěvníci mají možnost jej spatřit zejména
kolem osmé ranní. Vzhledem k tomu, že zahrada otvírá
v 8.30, první prohlídka Geryho ovlivnila provozní dobu
zahrady. Pokladna byla otevřena už v 6.00 a účastníci si tak

Expozici novozélandského
opeřence otevřeli v druhé
polovině července.
vedle zajímavostí o kivim od průvodce mohli užít také kouzlo
probouzející se zoologické zahrady.
Kivi je symbol Nového Zélandu. Nedávno však vyšlo najevo,
že pták, kterého si v zemi velmi považují, se do této lokality
dostal z Madagaskaru.

14

Září začíná Bleskem
a končí Doris
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Zářijový kalendář opět připomíná, že také zvířatům lze
udělat radost hračkou nebo něčím „na zub“ z nabídky

Den
v kalendáři

přírodních přípravků pro zdraví a kondici Energyvet. Více na
webu www.energyvet.cz.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 9.

Blesk

Kryštof

11. 9.

Wendy

Debbie

21. 9.

Leo

Zefír

2. 9.

Pluto

Morgiana

12. 9.

Bella

Osvald

22. 9.

Filla

Brenda

3. 9.

Bandy

Peneloppe

13. 9.

Alisa

Benny

23. 9.

Elka

Xenie

4. 9.

Ruby

Buddy

14. 9.

Lasky

Jef

24. 9.

Arči

Geoffrey

5. 9.

Ted

Judy

15. 9.

Ella

Leon

25. 9.

Daryk

Priscillaa

6. 9.

Brek

Pigi

16. 9.

Brixa

Zachariáš

26. 9.

Bazir

Tiffany

7. 9.

Aston

Maggie

17. 9.

Štaflík

Othelo

27. 9.

Dar

Gibson

8. 9.

Loran

Frances

18. 9.

Špagetka

Smokie

28. 9.

Dafy

Abigail

9. 9.

Diky

Pandora

19. 9.

Auta

Corina

29. 9.

Dena

Ulrika

10. 9.

Rolf

Atila

20. 9.

Arka

Mína

30. 9.

Doris

Willy

KALENDÁŘ
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První lehká nachlazení a jak na ně
Ještě máme před sebou tři týdny „plnokrevného“ léta, ale po
půli měsíce se už počasí láme a přichází chladnější období.
Pokud váš zvířecí kamarád začíná pokašlávat, podejte ihned
Virovet, který dokáže zabránit rozvoji nachlazení a případným
dalším komplikacím. Virovet je velmi vhodný i při prevenci.
Přejete-li si zakoupit přípravky systému Energyvet nebo se jen

poradit ohledně přírodních preparátů, obraťte se na zkušené
veterináře, certifikované poradce a Kluby Energy. Získáte
ucelené informace i produkty. Podrobné kontakty na poradce
a veterináře 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

Frýdlant n. Ostravicí

Příbram
Sedlčany

Olomouc

Valašské Meziříčí

Domažlice
Tábor

Brno
Prachatice

České Budějovice

Napajedla
Uherský Brod
Radějov

Produkty Energyvet si můžete objednat v Klubech Energy, Konzultačních centrech nebo e-shopu.
Kompletní kontaktní údaje získáte na webu Energyvet.cz
RADY A PORADY
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Zvířecí vtipy
Rybář je na rybách a najednou se vynoří krokodýl:
„Tak jak? Berou?“
„No hrozný, ani ťuk.“
„Tak se na to vykašli a pojď se radši vykoupat.“
Tři slova, která slyší žralok nejradši, když pluje za lodí?
„Muž přes palubu!“
Na větvi visí hlavou dolů tři netopýři. Zčistajasna se jeden
z nich přetočí nahoru: „Hele, bacha, Karel omdlel!“
CITÁT
Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena,
a ne zapálena.
– Giacomo Leopardi –

Sta te se fanou

Texty: MVDr. Miroslava Můčková Uzlová, 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. září 2017. Elektronický měsíčník
ANIMAL aktuálně si můžete objednat na mailu
animal@energy.cz. Ke stažení zdarma
je také na Energyvet.cz.

y

Energyvet.CZ

KONTAKT

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
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