
nûn putovním pohárem (majitel psa zís-
kává kopii). Kromû toho probíhá soutûÏ
v junior handlingu a soutûÏ o titul
Veterán roku. SoutûÏí také páry a cho-
vatelské skupiny, jeden ‰ampion vedle
druhého. Letos pfiijeli zahraniãní soutû-
Ïící ze Slovenska, Polska, Rakouska,
Ukrajiny, Rumunska, Srbska a âerné
Hory. Barvy âeské republiky úspû‰nû
hájil kerry blue teriér Gaeltacht Iosac
Aduaidh paní Evy Neduchalové (vítûz
tfiídy ‰ampionÛ a BOB) a dva ãín‰tí cho-
cholatí psi Jch. Cody z Haliparku (vítûz
tfiídy ‰ampionÛ) a Ich. Gessi Modr˘ kvût
(BIG, BOB) ing. Libu‰e Brychtové. 

VEZEME DOMÒ TITUL! 
Fenka Gessi Modr˘ kvût je v Maìarsku
docela populárním psem. V‰ak si tady
zasoutûÏila více neÏ 40krát a odvezla si
dlouhou fiadu cenn˘ch titulÛ. Na soutûÏ
‰ampionÛ jsem ji letos pfiihlásila uÏ
potfietí. Rãení: „Do tfietice v‰eho dobré-
ho“ se ukázalo jako pravdivé, protoÏe tu
fenka v roce 2002 obsadila druhé místo
v IX. skupinû FCI (rozhodãí Hans v.d.
Berg, Holandsko), loni se dostala na tfie-
tí místo (rozhodãí Jacques Medard Rin-
quet, Francie) a letos se jí povedlo nûco,
co Ïádné jiné plemeno v Maìarsku
zatím nepamatuje. Potfietí v fiadû za
sebou se dostala nejen na stupnû vítû-
zÛ, ale rozhodnutím paní Steffi Kirs-
bichlerové dokonce svou skupinu
vyhrála, a tak si pfiivezla z Budape‰ti do
Prahy vánoãní dárek v podobû titulu
·ampion ‰ampionÛ 2004. V Best in
Show se v silné konkurenci dostala na
zaãátek druhé poloviny soutûÏního po-
le. Aktuální reportáÏ a fotografie najde-
te na www.123dog.net, v˘sledky a fota
na http://ebcimtar.hu/, leto‰ní i dva
minulé roãníky na www.nahaci.cz

POJEëTE TAKÉ
Máte-li doma pûkného ‰ampiona, odva-
hu, chuÈ a ãas, zajeìte si pfií‰tí rok také
zasoutûÏit do Maìarska. PokaÏdé tu
vládne pfiíjemná pfiedvánoãní atmosféra
a pofiadatelé vym˘‰lejí stále nûco nové-
ho a originálního. Nudit se urãitû nebu-
dete. Rozhodãí posuzují finálové soutû-
Ïe ve smokingu, paní rozhodãí obvykle
ve veãerní róbû. Také vût‰ina vystavova-
telÛ vymûní svÛj odûv za takov˘, kter˘
odpovídá prestiÏnosti akce. Hudba, pís-
niãky, pfiedávání dárkÛ a vÛnû jehliãí
nám uÏ tfietí rok pfiíjemnû zakonãily
v˘stavní sezonu a pfiipomnûly nám
nastupující vánoãní ãas. Tû‰ím se na
vidûnou tfieba právû s vámi pfií‰tí rok
v Budape‰ti na ‰ampionech ‰ampionÛ.
AÈ se vám rok 2005 dafií! L.B.
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P¤ÍâINY: 
1. nedostatek minerálních solí, vitami-
nu D2 a D3 nebo stopov˘ch prvkÛ ve
stravû, 2. nerovnováha v pfiívodu vápní-
ku a fosforu, 3. ‰patná funkce endo-
krinních Ïláz (pfií‰titn˘ch tûlísek, nad-
ledvinek). 
Klasická léãba spoãívá v pfiísunu vita-
minu D a v zaji‰tûní dostateãného
mnoÏství vápníku a fosforu ve správ-
ném pomûru. Klinická zku‰enost v‰ak
ukazuje, Ïe tato léãba není vÏdy úãinná
nebo je nedostateãná. Její spojení
s homeopatickou terapií zaji‰Èuje pod-
statnû lep‰í v˘sledky. Uvedu základní
léky, které lze pouÏít. Ale opût upozor-
Àuji, Ïe je lépe konzultovat léãbu,
popfiípadû prevenci, se zku‰en˘m ho-
meopatem. Napfiíklad u prvního zmiÀo-
vaného léku by vysoké fiedûní naopak
mohlo vyvolat zastavení rÛstu! Proto
pozor – dávku a fiedûní i urãení správ-
ného léku nechte odborníkovi! 
CALCAREA CARBONICA je lék, u kterého
mÛÏeme fiíct – „zpoÏdûná stavba celého
organismu“. Pes – „vûãn˘ Ïrout“ pozfie
cokoliv, ãasto zvrací, trpí prÛjmy a má
ãasté ekzémy. Je lín˘, zavalit˘, ãasto
nápadn˘ velkou hlavou. Má strach
z nov˘ch vûcí, pomalu se seznamuje. Po-
máhá mu spoleãnost druhého psa.
Nejãastûji jsou to jedinci nûmeck˘ch
ovãákÛ, labradorÛ, ale i dalmatinÛ nebo
foxteriérÛ. 
CALCAREA PHOSPHORICA – zde zase
platí charakteristika „elegantní nad‰e-
nec“. Vysok˘ ‰tíhl˘ pes s dlouh˘ma kon-
ãetinami, úzk˘ ploch˘ hrudník, tem-
peramentní, ale rychle unaviteln˘.
OpoÏdûn˘ rÛst a v˘mûna zubÛ, ale Ïere
dobfie, preferuje mléko a uzeniny, ale
má po nich prÛjem. Predispozice
k postiÏení d˘chacích cest. Typick˘ lék
pro chrty.  
CALCAREA FLUORICA – opût v˘stiÏná
definice „asymetrick˘ paradox“. Krátké
deformované konãetiny, trojúhelníkovi-
té malé nepravidelné zuby s mezerami.
Zvífie miluje teplo a potfiebuje pohyb.

MÛÏe trpût na opakované luxace kloubÛ
a podává nestabilní v˘kon. Napfiíklad
u plemen jork‰ír, maltézák, pekinéz,
jezevãík, ale také u persk˘ch koãek. 
NATRUM MURIATICUM – huben˘ jedi-
nec, i kdyÏ velk˘ jedlík s intenzivní Ïíz-

ní. Velká touha po soli (olizuje svoji i ci-
zí moã), suchost sliznic a víãek se
projevuje ragádami tlamy a rozpraska-
n˘mi víãky. Zvífie má huben˘ pfiedek
a tlust˘ zadek, vyÏaduje pohyb, kter˘m
se stav zlep‰uje, naopak se zhor‰í tep-
lem a na slunci, i kdyÏ zvífie je zimomfii-
vé. Je to v˘born˘ lék pfii rekonvalescenci
napfiíklad po tûÏkém prÛjmu. 
SILICEA – chrakteristika „‰patn˘ archi-
tekt“. Onemocní rachitidou i pfies dosta-
tek minerálních látek, které se ‰patnû
ukládají. Nervózní bojácn˘ pes, ale mil˘
a pfiítuln˘. Huben˘ slab˘ zimomfiiv˘
jedinec, kter˘ má prÛjem z mléka, obli-
ãejová ãást je men‰í neÏ mozková, opoÏ-
dûnû se zavírají fontanely a i ‰patné
zuby nejsou v˘jimkou. 
Tyto léky se podávají rozpu‰tûné v tro‰e
vody. Pfii fie‰ení tohoto onemocnûní mi
homeopatie neobyãejnû pomáhá. 

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

RACHITIDA = KŘIVICE
Homeopatie III.
Tento pojem je tfieba vyhradit u zvífiete na období rÛstu.
Jedná se o nedostateãnou mineralizaci, kdy nedochází
k osifikaci chrupavky (osteomalacie se objevuje
u dospûl˘ch jedincÛ). Rachitida je tedy rÛstové
onemocnûní mlad˘ch zvífiat s dopadem na tvorbu kostry.
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