
Stalo se tradicí, Ïe podzim pfiiná‰í
je‰tû jednu mezinárodní v˘stavu
psÛ v chorvatském hlavním mûstû
– CACIB Záhfieb. Stejnû jako
v minul˘ch letech probûhla tato
dvoudenní v˘stava ve velkém pavi-
lonu na záhfiebském v˘stavi‰ti, kte-
ré pfiivítalo mnoÏství vystavovatelÛ
– kolem 1500 kaÏd˘ den. Záhfieb-
ská v˘stava není dvoudenní v˘sta-
vou, jak jsme zvyklí u nás, ale jed-
ná se o dvû samostatné v˘stavy.

KaÏd˘ den posuzovali jiní rozhodãí
(nejménû polovina jich pfiijela
z rÛzn˘ch evropsk˘ch zemí). První
den se uskuteãnily také nûkteré
speciální v˘stavy FCI skupin III, VII,
VIII a IX. Druh˘ den mohli náv‰tûv-
níci zhlédnout ukázky agility, po-
slu‰nosti a vodících psÛ. Díky skvû-
lé organizaci v˘stav v Záhfiebu
pfiijelo i letos mnoho vystavovatelÛ
z celé Evropy. Na dal‰í informace
o v˘stavû i chorvatské kynologii
jsme se zeptali prezidenta Chor-
vatského kynologického svazu (Hr-
vatski Kinolo‰ki Savez) MVDr.
Damira Skoka.
� Dr. Skoku, jak 
hodnotíte v˘stavu?
S mezinárodní v˘stavou v Záhfiebu
jsem více neÏ spokojen. Ve dvou
dnech se pfiedstavilo témûfi 3 tisíce
psÛ. Je‰tû více mû tû‰í humanitár-
ní aspekt v˘stavy, protoÏe peníze
z prodeje vstupenek byly darovány
chorvatsk˘m vodícím psÛm a asis-
tenãním psÛm.
� Chorvatsk˘ kynologick˘ 
svaz je ãlenem FCI. Která jsou 
chorvatská národní plemena?
Máme ‰est chorvatsk˘ch národ-
ních plemen. Dalmatin, istrijsk˘
drsnosrst˘ a istrijsk˘ krátkosrst˘
honiã, posávsk˘ honiã a chorvatsk˘
ovãák, tato jsou uznána FCI. Chová
se také hrvatski planinski pas
(chorvatsk˘ horsk˘ pes) – tornjak,
kter˘ je na‰ím národním pleme-

nem, ale není uznán FCI. Dalmatin
byl oficiálnû uznán za chorvatské
plemeno v roce 1995, následnû
byli uznáni i posávsk˘ honiã a chor-
vatsk˘ ovãák. Se sousedním Slo-
vinsk˘m kynologick˘m svazem se
dlouho vedly spory ohlednû zemû
pÛvodu obou plemen istrijsk˘ch
honiãÛ. Na zasedání FCI v Mexiku
bylo rozhodnuto, Ïe zemí pÛvodu
je Chorvatsko, obû jsou tedy chor-
vatská národní plemena. Ze strany
Slovinska jsou sice k tomu v˘hrady,
ale rozhodnutí FCI je koneãné.
� A co tornjak?
V‰ichni po léta dûláme mnoho pro
uznání tohoto plemene a nyní se
dostal na pofiad jednání FCI, ale je
tfieba ãas a dal‰í na‰e snaÏení.
PÛvodnû byl chován na území
Bosny a Hercegoviny chorvatsk˘mi
potuln˘mi mnichy, ktefií toto ple-
meno vytvofiili a popsali jeho chov.
Pfiirozenû nemÛÏeme fiíci, Ïe zemí
pÛvodu je pouze Chorvatsko, ale
také Bosna a Hercegovina. V na-
‰em úsilí o uznání tornjaka nám
pomáhá i kynologick˘ svaz BiH. 
� Dal‰í plány HKS?
Aãkoliv je Chorvatsko malá zemû
a ani ná‰ kynologick˘ svaz není vel-
k ,̆ organizujeme kaÏd˘ rok více
neÏ 500 rÛzn˘ch akcí. Na‰e ãinnost
je mezinárodnû uznávaná a v˘sled-
kem je povûfiení FCI k pofiádání
Evropské v˘stavy psÛ 2007. JiÏ
jsme zaãali s pfiípravami na tuto
velkou událost. Pfiedstaví se kolem
15 tisíc psÛ.
� Hodnû úspûchÛ ve 
va‰í práci a dûkuji za rozhovor!
Jsem rád, Ïe se Svût psÛ zajímá
o na‰i v˘stavu, zvlá‰tû proto, Ïe
ãe‰tí rozhodãí a chovatelé jsou
na‰imi pravideln˘mi a mil˘mi hos-
ty. Rádi vás v‰echny pfiivítáme na
Euro Dog Show 2007. Mnoho po-
zdravÛ va‰im ãtenáfiÛm!

Text a foto Zoran Vrbanac, 
zahraniãní dopisovatel, Záhfieb
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okud se sekret zahustí,
je nazelenal˘, hnisav˘
a zapáchá opravdu ne-

pfiíjemnû, není rozumné ne-
chat zvífie dlouho „trápit“. To
nás samo na problém upozor-
Àuje „sáÀkováním“, popfiípadû
siln˘m svûdûním celého tûla
a okusováním aÏ vykusováním
srsti nejen v okolí zadku. Nej-
ãastûji dochází k ucpání váãkÛ
a následnému zánûtu, popfií-
padû aÏ abscesu. Tyto problé-
my se kromû klasické léãby dají
fie‰it homeopaticky. Je ale
potfieba trochu víc vyzpovídat
chovatele, tak jak je to u ho-
meopatické léãby nutné! 
Uvedu pár pfiíkladÛ léãby, ale
zámûrnû neuvádím fiedûní (ani
dávkování) lékÛ, to je tfieba
nechat na zku‰eném homeo-
patovi, zvlá‰tû u lékÛ „hnisá-
ní“, jako je napfiíklad první
z lékÛ HEPAR SULFUR. Ten se
pouÏívá u psa velmi neklidné-
ho, kter˘ pobíhá sem a tam,
stále se ohlíÏí po zadku,
nechce se nechat dotknout
zadnice ani ocasu, je citliv˘ na
bolest, má staÏen˘ ocas. Pod
fiitním otvorem je vidût zarud-
nutí a vyklenutí kÛÏe. Právû
potencí léku mÛÏeme ovlivnit
v˘voj abscesu! 
Pokud se absces utvofií bez po-

v‰imnutí majitele a pes si ho
tfieba sám rozkousne, je tfieba
udûlat v˘plach zfiedûnou tink-
turou CALENDULY a podat
preparát SILICEA. 
Je-li sekret je naÏloutl˘ nebo
nazelenal˘, ale nedráÏdí a uc-
pání není tak bolestivé - pak
mÛÏeme podat lék PULSATIL-
LA. KdyÏ fiiÈ vypadá neãistû, je
popraskaná a bolavá, sekret
pfiipomíná pastu, je zahoustl˘,
mazlav˘, lepkav˘ - na to je lék
CAUSTICUM.
KdyÏ je sekret více medovit˘,
lepiv˘, fiiÈ není bolavá, ale ‰pi-
navá a jedná se o zvífie obézní,
Ïravé a dobromyslné – tak pro
nûj bude vhodn˘ lék GRAPHI-
TES. Je-li fiiÈ tmavû pigmento-
vaná, obklopená mal˘mi bra-
davicemi, které krvácejí, zvífie
je citlivé na chladno a mokro,
sekret je nazelenal˘ a zahoust-
l˘, pak mu náleÏí lék THUYA.
Pokud se problémy s análními
váãky opakují, mÛÏe jít i o po-
ruchu trávení nebo celkové
látkové v˘mûny. Proto není
toto zdaleka úpln˘ v˘ãet moÏ-
n˘ch lékÛ a opût platí pravidlo:
Neléãíme anální Ïlázky, ale
léãíme psa a léãbu pfienechává-
me odborníkÛm!

MVDr. Ivana Ma‰tovská,
mastovska@sendme.cz

Potíže s análními žlázami
Homeopatie II.
Pachové Ïlázy (anální váãky) zná témûfi kaÏd˘
majitel psa. Normálnû jsou velikosti fazole,
nacházejí se napravo a nalevo pod fiitním
otvorem a produkují velmi intenzivnû
páchnoucí svûtle nebo tmavohnûd˘ sekret.
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