
Pečeme

a vaříme
pro psy

Dne‰ní doba pfieje kuchafisk˘m
experimentÛm. Z kuchtûní se stal
moderní koníãek a trend, televize jsou
plné kuchafisk˘ch show a amatérsk˘m
kuchafiem je u nás pomalu kaÏd˘
druh .̆ Proã si tedy nevyzkou‰et
své umûní i na na‰ich ãtyfinoh˘ch
pfiátelích? Obãasné zpestfiení
vyváÏené krmné dávky vlastnoruãnû
upeãen˘m nebo uvafien˘m zdrav˘m
pamlskem jistû ocení!

V˘cvikové su‰enky
pro hodné pejsky
Budeme potfiebovat:
100 g mlet˘ch domácích ‰kvarkÛ
200 g celozrnné mouky
1 Ïloutek
‰petka su‰en˘ch kvasnic
voda

Vypracujeme tûsto, vyválíme, rád˘lkem vyfieÏeme ãtvereãky nebo
tvofiítkem vykrájíme tvary, peãeme v troubû vyhfiáté na 170 °C
dozlatova. PouÏíváme pfii v˘cviku jako odmûnu.

Zdravá fiepná
srdíãka
Budeme potfiebovat:
200 g celozrnné mouky
100 g uvafiené
nastrouhané ãervené fiepy
2 lÏíce sluneãnicového oleje
1 vejce
1 lÏíce medu

Suroviny zpracujeme
v tûsto, vykrájíme srdíãka
a peãeme v pfiedehfiáté troubû pfii teplotû 160 °C. Tyto su‰enky je
tfieba skladovat v suchu a spotfiebovat do t˘dne.

SOUTùÎ: Posílejte nám své osvûdãené „psí“
recepty, aby si na dobrotách mohli pochutnat
i psi ostatních ãtenáfiÛ.

Ty, které zvefiejníme,
odmûníme pûknou knihou!

Recepty posílejte na adresu:
l.smrckova@i-minerva.cz

Recepty pro psy:
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Na‰e dlouholetá ãtenáfika J. Andûlová (www.andelskazahrada.cz) nám
ke sv˘m receptÛm pfiipsala: „Mám chovatelskou stanici zlat˘ch retrívrÛ

a uÏ nûkolik let peãu pro na‰e fenky, ale také
na‰e odchovance narozeninové dorty,
pamlsky, vánoãní cukroví a pfiipravuji pro nû
i su‰ená masa. Chtûla jsem domácí pamlsky
prodávat, ale vstupní investice a byrokratické
pfiekáÏky se mi zdály pfiíli‰ vysoké… TakÏe psí
dobroty a dorty vyrábím jen pro nás a také
pfiátelÛm jako dárky, i kdyÏ zájem by byl
i z kamenn˘ch obchodÛ pro zvífiata. Vybrala
jsem pro vás dva recepty na domácí pamlsky,
které mají na‰e retrívfiice nejradûji.“

Dûkujeme za zajímavé recepty a paní Andûlové posíláme knihu.

fii souãasn˘ch
vûdomostních,
pfiístrojov˘ch a medika-

mentózních moÏnostech by
mûlo b˘t toto riziko
minimalizováno na nejniÏ‰í
moÏnou mez. Obezitou je po
kastraci ohroÏena vût‰ina fen,
ale zpravidla i tento stav je
moÏné
kontrolovat
dÛsledn˘m
dodrÏováním
doporuãené
krmné dávky
a pfiimûfienou
pohybovou
aktivitou.
Nepfiíjemnou
komplikací je
zhor‰ení kvality
srsti, na‰tûstí se objevuje jen
u nûkter˘ch plemen – napfiíklad
u dlouhosrst˘ch jezevãíkÛ
a irsk˘ch setrÛ. Zde bohuÏel
není Ïádná obrana.
Jako zásadní problém se jeví
postkastraãní inkontinence.
Projevuje se typick˘m únikem
moãi ve spánku – fenka ráno
mívá proãÛran˘ pelí‰ek. Dfiíve
se uvádûl aÏ 20% v˘skyt, podle
nejnovûj‰ích sledování v˘skyt
inkontinence nepfiesahuje 10 %
ze v‰ech kastrovan˘ch fen.
Nejãastûji se objevuje
inkontinence u fen nad 25 kg,
kastrovan˘ch mezi 1. aÏ 5.
rokem. Nástup je vût‰inou

pozorován do jednoho roku
po kastraci, v této skupinû fen
skuteãnû dosahuje v˘skyt
inkontinence aÏ 20 %.
NejohroÏenûj‰í plemeno je
boxer (zde je v˘skyt aÏ 50 %)
a staford‰irsk˘ teriér (aÏ 40 %).
Na na‰em pracovi‰ti jsme
vyvinuli a zavedli novou

metodu kastrace
velk˘ch fen, pfii které je
pfiichycen pah˘l
dûloÏní ke stûnû bfii‰ní.
V˘skyt inkontinence se
dafií tímto zákrokem
sníÏit
aÏ pûtinásobnû (na 3,5
% oproti 20 %). Tento
zákrok se jeví jako
vhodnûj‰í i ve srovnání
s dnes ãasto

doporuãovanou ovariektomií,
kde jsme také pozorovali 11%
v˘skyt inkontinence.
Díky nenároãnosti zákroku toto
opatfiení nezvy‰uje cenu úkonu
a je doporuãeno provádût tento
typ operace pfiedev‰ím
u rizikov˘ch plemen – boxer,
staford, labrador, ridÏbek,
nûmeck˘ ovãák.
Text MVDr. Lubomír Ho‰ek
http://www.hosek-vet.cz/
Odkaz: L. Ho‰ek, Z. Ho‰ková –
Parciální kolposuspenze – Prevence
inkontinence moãi u kastrovan˘ch
fen. Veterináfiství 11/13,
strana 821
Foto archiv Minerva

Kastrace fen je velmi ãast˘ zákrok, ov‰em obãas
doprovázen˘ nejrÛznûj‰ími obavami. První
b˘vá strach ze samotného v˘konu a z narkózy.

ZÚâASTNùTE SE V¯ZKUMU
POVAHY PSÒ A KOâEK

Na stránce http://bio.natur.cuni.cz/ satai/pokus_zvirata/start.php nyní
bûÏí pokus v˘zkumníkÛ z Pfiírodovûdecké fakulty Karlovy Univerzity,
kter˘ je zaloÏen na odhadování povahy 40 psÛ a 40 koãek
a vyplnûní krátkého dotazníku, t˘kajícího se hodnotitelÛ. Pozor, pokus
je pomûrnû dlouh˘ (30 aÏ 45 minut) a je ho tfieba absolvovat cel ,̆ jinak
se data nedají pouÏít. Na konci testu se hodnotitelé dozvûdí úãel studie.
Na facebookové stránce „Pokusní králíci“ je prÛbûÏnû vyhla‰ováno
pofiadí nejsympatiãtûj‰ích a nejatraktivnûj‰ích psÛ a koãek. Hodnotitelé
se mohou zároveÀ zúãastnit soutûÏe o nejlep‰ího znalce psí nebo koãiãí
povahy. Dva úãastníci soutûÏe, jejichÏ hodnocení jednotliv˘ch koãek
nebo psÛ se bude nejvíce shodovat s hodnocením, které zaslali majitelé
zvífiat, získají v záfií knihu „Pozor, Toxo! Tajná uãebnice praktické
metodologie vûdy“ nebo, na pfiání, „Zamrzlá evoluce aneb je to jinak,
pane Darwin“. Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, Ph.D.
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Nová metoda kastrace
fen – tentokrát snad
již bez pomočování
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