11/09
Milí členové ZO chovatelů koček Zlín,
máte před sebou již čtvrté číslo našeho časopisu Miau. Miau je tady pro vás, aby vám přinášel aktuální
informace, kterých zcela jistě využijete ve své chovatelské činnosti. Měl by pomoci také chovatelům
začátečníkům orientovat se v chovatelských předpisech, ukázat jim cestu, kde informace hledat, jak se
přihlásit na výstavu a spoustu dalších cenných informací. Věřte, že pro člověka v této oblasti nového, je
těch informací a povinností pro začátek opravdu hodně a orientovat se v nich není zcela jednoduchá věc.
Každý z nás si určitě vzpomene na své chovatelské začátky. S Miau se podíváme také do tajů genetiku, jejíž
svět je opravdu hodně složitý, a my vám pomůžeme se v něm co nejrychleji zorientovat.
Byli bychom moc rádi, kdybyste se na vytváření dalších čísel Miau podíleli také vy. Budeme vděční za
jakékoli náměty, podněty k jeho vylepšení. Již od prosincového čísla bude mít Miau novou rubriku, která
bude určena těm nejmenším. Najdete v ní kvízy, křížovky o ceny, prostor dáme také mladým výtvarníkům.
Na konci listopadu se všichni uvidíme na členské schůzi, co nevidět ode mě obdržíte pozvánku. Pomaloučku
se jako organizace rozrůstáme, v současné době máme 39 členů. Nové členy vám představím právě na
členské schůzi.
Také se nám blíží termín naší Národní výstavy, která se bude konat 23.ledna 2009 v Uherském Hradišti.
Přípravy jsou již v plném proudu, více informací se ode mě dozvíte na členské schůzi. Tady mám na vás
jednu prosbu, pokud se vám podařilo zajistit sponzora, abyste mě co nejdříve kontaktovali na
ploocko@seznam.cz .
Přeji Vám krásný podzim.

Mgr. Markéta Říhová
předseda ZO chovatelů koček Zlín

Výstavy v listopadu a prosinci:
V ČR
14. - 15. 11. 2009 PARDUBICE
propozice: http://www.schk-pardubice.cz/vystava.htm
pí Riznar Rešetič (HR) I-IV, MVDr. Mahelková, pí Němcová, Ing. Mahelka (CZ)
I-IV, pí Mastrangelo (SK) III+IV
Mgr. Dagmar Přibylová
Ruská 244, 565 01 Choceň
tel. + fax: 465 472 859
email: info@adikia.eu
pořádá ZO Pardubice
28. 11. 2009 KLADNO, Kulturní dům Sítná
! národní výstava !
propozice: http://www.schk.cz/schk/Vystavy_kocek.htm
pí Němcová (CZ) I-IV, pí Pahl (A) I-IV, p. Preiss (A) I-IV, pí Veland (A) II+III+IV
Petra Šnajdrová
Zahradní 105, 252 61 Jeneč
email: kocky-praha@seznam.cz
speciální výstava - kočky s odznaky
pořádá ZO Praha 5
5. - 6. 12. 2009 OLOMOUC, Výstaviště Flora – pavilon A
propozice: http://www.schk.cz/schk/prop_09/olomouc_cz.pdf
speciální výstava koček "s bílou" (01-09)
p. Calmes (CH) I+II+III, p. Coste (F) I-IV, p. J. Fletcher (AR) I-IV, dr. Ivanková (SK) I+II, pí Laskovska-Malaga
(CZ) I+II, Ing. Mahelka (CZ) I-IV, dr. Mahelková (CZ) I-IV, pí Mastrangelo (SK) III+IV, p. Voehringer (CH) I-IV
Lucie Pánková
Jilemnického 52, 779 00 Olomouc
tel.: 606 955 111, fax: 588 500 942
email: kockyolomouc@email.cz
pořádá ZO Olomouc
6.12. soutěž MCH
12. - 13. 12. 2009 PRAHA, TK Sparta Praha
propozice: http://www.schk.cz/schk/prop_09/propcz09zima.pdf
25.11.2009
pí Burani (NO) I-IV, Ing. Mahelka (CZ) I-IV, p. Reijers (CZ) I-IV, p. Roca-Folch
(FR) I-IV, MUDr. Říhová (CZ) I-IV, dr. Sadovnikova (RU - WCF) I-IV, pí Vinkel (EE) I+II
Zuzana Maršíčková, viz 25.7.2009
speciální výstava NEM
pořádá ZO Praha 4/17
13.12.2009
speciální výstava SIB

V zahraničí
7. a 8. 11. 2009 ŽILINA, SZCH, Slovensko
Info: http://www.mackyzilina.sk/vystavy/index.htm
14. a 15. 11. 2009 ŁÓDŹ, FPL, Polsko
Info: http://www.catclub-lodz.pl/nowosci.php
21. a 22. 11. 2009 WIENER NEUDORF, KKÖ, Rakousko
Info: http://www.kkoe.org/
21. a 22. 11. 2009 DUISBURG, 1. DEKZV e.V., Německo
Info: http://www.dekzv.de/
21. a 22. 11. 2009 POZNAO, FPL, Polsko
Info: http://felisposnania.pl/doc/2009-11-fp-en.pdf
28. a 29. 11. 2009 WARSZAWA, FPL, Polsko
Info: http://www.ekkr.republika.pl/html/wystawy.html
28. a 29. 11. 2009 NITRA, SZCH, Slovensko
Info: http://www.szch-macky.sk/index.php?page=58&jazyk=1&modul=0&id=63
5. a 6. 12. 2009 LANNACH, ÖVEK, Rakousko
Info: http://www.oevek.at/
5. a 6. 12. 2009 KEMPTEN/ALLGÄU, 1. DEKZV e.V., Německo
Info: http://www.bayerischer-edelkatzen-club.de/pdf/kemptenflyer.pdf
5. a 6. 12. 2009 GELTING, 1. DEKZV e.V., Německo
Info: http://www.cats-cc.com/
12. a 13. 12. 2009 MÜNCHEN, 1. DEKZV e.V., Německo
Info: http://www.dekzv.de/
12. a 13.12. 2009 BUDAPEST, MME, Maďarsko
Info: http://www.macskaegyesulet.hu/en/fh_show.htm

Info z Plemenné knihy:
Nadále není povinné u kocourů, kteří poprvé kryjí přikládat ke krycímu listu i veterinární potvrzení o tom,
že má kocour sestouplá varlata. Výjimku tvoří případy, kdy kocour kryje předčasně nebo ještě nezískal
chovnost. Tyto případy navíc podléhají schválení Chovatelskou radou a kontrole poradcem chovu.

Potvrzování krycích listů, přihlášek na výstavy atd.:
Prosíme všechny, kdo zasílají cokoli k potvrzení poštou, aby přiložili ofrankovanou obálku, nebo aspoň
známku. Děkujeme.
Vzhledem k zvláštním praktikám některých chovatelů v ČR nebude naše ZO potvrzovat nevyplněné krycí
listy.

Kočka roku ZO Zlín:
Na našich webových stránkách probíhá volba kočky roku. Uzávěrka je už 31.11. 2009. Vítězové budou
vyhlášeni a odměněni 23.1. 2010 během naší národní výstavy koček v Uh. Hradišti.

Naše ZO:
Členská schůze se bude konat v sobotu 28.listopadu 2009 od 10:00 do cca 12:00 v Jaroslavicích (Hospoda
Hřiště, Na Vrše 296, Jaroslavice, 76001) - jedná se o městskou část Zlína. Místo jsme změnili z důvodu
vysokého nájmu v Park Hotelu, kde se konaly dosavadní schůze.
Zde je odkaz na mapu:
http://maps.google.cz/maps/place?cid=17599209944347271133&q=Zl%C3%ADn+,Jaroslavice,+restaurace
+H%C5%99i%C5%A1t%C4%9B&hl=cs&ei=6KLpSqOoGIaj_gbwkb33Dw&sll=49.330633,17.907658&sspn=0.6
78386,1.781158&ie=UTF8
Účast na schůzi je nutná, v případě, že se nemůžete schůze zúčastnit, je třeba se omluvit. Zároveň prosím
všechny členy, aby si s sebou vzali své členské průkazy..
Aktuálně máme 39 členů, z toho dva mladé chovatele.

Webové stránky:
Prosím všechny, kdo mají webové stránky, aby do odkazů vložili link na stránky naší ZO. Pokud chcete vložit
banner ZO Zlín, kontaktujte, prosím, webmastra MOravova@GMail.com
Děkuji.
Připomínám možnost inzerce Vaší CHS, koťat, krycích kocourů atd. Pro uveřejnění Vaší inzerce je nutný
souhlas s uveřejňováním osobních údajů, ke stažení zde http://kocky-zlin.org/formulare.htm Vyplněný
formulář, ve dvou exemplářích, zašlete na mou adresu:
Zdeněk Krajča
Rokytnice 153
763 21

POZNEJTE TY, KDO POMÁHAJÍ
Bohužel nejsou s námi jen naši opečovávaní miláčkové, mnohem víc je koček týraných, bezprizorních.
Koček, které nepoznají to, co je pro naše kožíšky samozřejmostí: plná miska, teplý pelíšek, mazlení. Pro tyto
kočky je naopak tvrdou realitou zima, hlad, nemoci a bezcitná zrůda, která sama sebe nazývá Homo sapiens.
O případech, pro mne nepochopitelného, týrání koček jistě ví každý z nás. Většina z lidí sice do kočky
žebrající o pomoc rovnou nekopne, ovšem lhostejnost zabíjí stejně, jen pomaleji a proto je víc krutá.
Já bych chtěl představit ty, kdo do každodenního boje o přežití přináší naději na domov, krmení, pomoc .
Ukázat na ty, kterým se nejčastěji říká kočkobába, ovšem kdyby promluvila některá z koček, asi by zaznělo
spíše slovo anděl.
Jejich činnost není moc vidět, nebo je zdrojem posměchu, proto jim dáme prostor, aby se nám mohli
představit. Pokud se najde aspoň jeden z nás, kdo bude ochoten jakýmkoliv způsobem podpořit jejich úsilí a
zlepšit v kočičích očích skóre v náš prospěch, pak tyto články splnily svůj účel.
Začnu sdružením Kočky SOS Hodonín, protože jsou nám nejblíže a také proto, že v jejich prospěch se bude
ve Zlíně konat taneční show, avízovaná v minulém čísle, podrobné
informace jsou také na našich stránkách.
Kočky SOS
hodonínská depozita
IČO: 27026205 č.účtu: 177627810/0600
Tel.č.: 724 142 463
www.kocky-hodonin.estranky.cz
e-mail: Kocky.SOS@seznam.cz

Na rozdíl od státních útulků, které mají na péči o opuštěná zvířata prostory od města a placené zaměstnance, je
občanské sdružení Kočky SOS Hodonín ryze soukromou organizací, jejíž členky pečují o kočky ve svém volném čase a
bez nároku na jakoukoliv odměnu. Nemáme žádné zvláštní prostory pro péči o opuštěné kočky, a tak kočičí nalezenci
až do okamžiku odchodu do nového domova bydlí v našich bytech – tzv. depozitech. Na veškerou práci kolem koček
jsme pouze dvě, a tak máme co dělat, abychom všechno zvládly. A co všechno vlastně děláme?
Kastrujeme a krmíme: Zajišťujeme a rozvážíme krmivo pro cca 130 plachých koček žijících ve venkovních lokalitách.
Tyto kočky pravidelně monitorujeme a objeví-li se nová, necháme ji vykastrovat. Od r. 2005 do konce září 2009 jsme
nechaly vykastrovat celkem 665 koček.
Umísťujeme: Ochočené kočky bereme do našich depozit a hledáme pro ně pomocí inzerce nové domovy. V současné
době máme ve dvou bytech přes 80 koček. Od r. 2005 do konce září 2009 jsme přijaly 659 koček a našly nový
domov pro 548 koček.
Léčíme: Kočky, které přijmeme, jsou většinou nemocné, a tak je nejprve musíme vyléčit. Než je dáme do nabídky,
necháme je též vakcinovat a popř. vykastrovat. Kočky kastrujeme v 5. měsíci věku, kocoury v 6. měsíci.
95 % případů přijatých koček jsou nechtěná koťata, kočky s koťaty a dospělé kočky, jichž se majitelé úmyslně zbavili
nebo se k nim nehlásí. Kastrace lidem přijdou kruté, proti přírodě a zbytečné, a tak místo toho koťata topí či odváží
na nejrůznější místa, zatímco jejich kočka své děti zoufale a marně hledá. Již do měsíce je přitom schopna zabřeznout
znova. Časem si koťata začne schovávat a přivede je až za měsíc či za dva. Taková koťata jsou však plachá, nedají se
chytit a velmi snadno se mezi sebou začnou množit. Z jedné kočky je jich naráz 20 a v tu chvíli majitel volá do útulku a
žádá o pomoc. Přijmout 20 koček najednou je však pro každý útulek katastrofa – jednak nemá již žádné místo pro
další kočky a jednak infekce, které takové kočky do depozit přinesou, začnou kolovat, což znamená mnohonásobně
zvýšené náklady na veterinu. Řešení je přitom tak jednoduché – nechat kočku vykastrovat, dokud je jen jedna.
Jakožto soukromá organizace žijeme výhradně z dobrovolných darů a příspěvků. Shledáváte-li naši činnost užitečnou,
budeme velmi rády, když nám pomůžete – buď tím, že si od nás osvojíte kočku, nebo tak, že se připojíte k našim
dárcům a zadáte trvalý příkaz třeba i jen na částku 100,- Kč měsíčně. Pomohou též materiální dary v podobě krmiva a
steliva – veškeré tyto dary jsou odečitatelné od základu daně z příjmů. Prožíváme nyní velmi kritické období a naše
pravidelné příjmy nám nyní stačí pouze na krmení. Mezitím nám roste dluh na veterině.
Pomozte nám prosím, abychom mohly pokračovat v naší práci. Bez Vaší pomoci to nezvládneme.
Naděžda Tomalová, předsedkyně Kočky SOS

CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN
V tomto krátkém sdělení bychom vás chtěli seznámit s možnostmi diagnostiky a terapie chronického selhání ledvin.
K sepsání tohoto materiálu nás vede fakt, že v letošním roce (leden až srpen 2008) jsme se na pracovišti setkali
s přibližně 20 pacienty trpícími tímto onemocněním. Statistické údaje jsou neúprosné- pouze dva jedinci z této
skupiny jsou stále naživu a relativně dobře prosperují.
Proč je úspěšnost léčby tak nízká? Převážná většina těchto pacientů je předvedena k vyšetření až ve značně
pokročilém stadiu onemocnění. Několik týdnů i měsíců hubnou, více pijí, mají abnormálně řídkou moč, občas zvrací
nebo trpí průjmem. Většina majitelů nepřikládá těmto občasným potížím význam a konzultaci vyhledává až
v momentě, kdy pacient přestává zcela jíst, pouze pije, intenzivně zvrací a je velmi vyhublý. Že jsou postižené ledviny
v tomto případě poznáme vyšetřením krve a pomocí kultivace moči, ultrasonografického vyšetření, RTG vyšetření a
biopsie ledvinné tkáně jsme v některých případech schopni také určit příčinu selhání ledvin.
Lidé trpící tímto onemocněním chodí na hemodialýzu a čekají na vhodného dárce pro transplantaci ledviny. Ani jedna
z těchto technik není v současné době v našich podmínkách proveditelná. Stav se dá proto ovlivnit pouze konvenční
terapií, kterou představuje infuzní léčba, medikamenty na zmírnění nevolnosti a jiných vedlejších účinků selhání
ledvin, antibiotika pro tlumení močové infekce, vitaminózní podpora, případně erytropoetin pro stimulaci krvetvorby
(většina pacientů trpí zároveň anémií (chudokrevností)). Pacienty pro tuto terapii hospitalizujeme, mají intenzivní
péči, přesto je tento postup ve většině případů neúspěšný. Kritériem úspěchu je obnovení chuti k jídlu, normalizace
aktivity a plnohodnotného života jedince. I tak je přežívání většinou měřeno maximálně na měsíce.
Co dělat, abychom se s tímto těžkým soupeřem museli utkávat co nejméně?
Zásadní je preventivní monitoring funkce ledvin. Minimem je pravidelné vyšetřování moči. Pokud je moč hustá
(měříme refraktometrem), neobsahuje krev ani jiné patologické příměsi, dá se orientačně posoudit funkce ledvin
jako dostatečná. Vyšetření moči je velmi jednoduché, levné a lze ho provádět třeba při každoroční vakcinaci. Cena
vyšetření moči papírkem a refraktometrem je u nás 60 Kč. Vyšetřením moči se dá odhalit také řada jiných problémů.
Ještě přínosnější pro posouzení funkce ledvin, zejména jejich filtrační schopnosti, je vyšetření krve. Stanovením
krevních parametrů močoviny a kreatininu se dá funkce ledvin posoudit poměrně přesně. Odběr krve je nebolestivý,
stačí malé množství a výsledek vám sdělíme během 10 minut (naše pracoviště je vybaveno biochemickým
analyzátorem). Pokud vyšetřujeme krev, doporučujeme také monitoring funkce jater, stanovení krevního cukru a
bílkoviny. Cena tohoto profilu (močovina, kreatinin, jaterní testy, glukóza, celková bílkovina) je u nás 409 Kč včetně
odběru a vyhodnocení. Toto vyšetření by bylo vhodné provádět každoročně u psů starších 8 let a koček starších 10
let.
Vyšetřením moči nebo krve zjistíme velmi užitečné informace, které nám umožní řešit nastupující onemocnění
ihned. Výrazně se tím zlepší prognóza pro délku kvalitního života vašeho miláčka, u kterého se onemocnění ledvin
rozvíjí. V časném stadiu je řešení mnohem jednodušší, levnější a s uspokojivou šancí na úspěch.
Hodně zdraví vašim miláčkům přeje kolektiv veterinární ošetřovny Mírové náměstí, Písek
zdroj: http://www.veterina-pisek.cz/

Radost a pohodu do nevlídných listopadových dnů přeje
MIAU team

