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Henry a hledání

Z KO≈SKÉ KLINIKY

Jedenáctiletého českého
teplokrevníka Henryho
přivezla na veterinární
kliniku v Heřmanově Městci
jeho majitelka Magda
Kunertová v neděli
11. dubna letošního roku
s otokem na pravé tváři
a obtížemi při příjmu
krmiva.

Z
zajímavosti

Zdufiení valacha trápilo jiÏ od zaãátku února
a jeho pfiíãina nebyla stanovena ani opakovan˘m klinick˘m a rentgenologick˘m vy‰etfiením
terénního veterináfie. Po o‰etfiení antibiotiky
a protizánûtliv˘mi látkami se otok zmen‰il,
ukonãení léãby v‰ak rychle vedlo k jeho návratu do pÛvodní velikosti. Hledání pfiíãiny,
která stála a tûmito zdravotními komplikacemi,
by se dalo doslova nazvat hledáním jehly
v kupce sena!
Magda Kunertová je shodou okolností studentkou 3. roãníku Fakulty veterinárního lékafiství v Brnû. Pfiípad jejího konû tak moÏná
jednou bude velmi cennou zku‰eností pro její
budoucí povolání…

Sportovní začátky s Henrym

Henry se svojí majitelkou Magdou Kunertovou.
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Ke koním se Magda dostala díky Rie Hoffmeisterové. „Známe se s Riou jiÏ od 4 let.
KdyÏ jí rodiãe pozdûji pofiídili konû, chodila
jsem k ní obãas na vyjíÏìky. Zaãala jsem JeÏí‰kovi psát dopisy, Ïe bych chtûla také svého
konû, ale to pfiání se mi splnilo aÏ v 18 letech,“
vzpomíná. O Henrym se dozvûdûla v roce
2006 pfies známou Riy. Jeho pÛvodní majitelka mûla dva konû, a jelikoÏ otûhotnûla, rozhodla se jednoho prodat.
Kam ho ustájit se nemusela novopeãená
majitelka dlouho rozm˘‰let, jelikoÏ Ria provozuje vlastní areál v âíãovicích nedaleko Prahy
(reportáÏ z této stáje jsme uvedli v ãísle
11/2009). „S Henrym jsem dokonce sloÏila
zkou‰ky základního v˘cviku a zaãala skákat
parkury. Po stfiední ‰kole jsem se v‰ak dostala
na veterinární fakultu v Brnû a mûla na nûj
podstatnû ménû ãasu. Proto jsem se v loÀském roce domluvila s jednou tfiináctiletou dívkou, Ïe jej budeme obstarávat spoleãnû. Lucie
jezdí pfiedev‰ím od pondûlka do stfiedy, kdy
jsem v Brnû. O víkendech se pak pravidelnû

