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Kjer štirinožci uživajo v BARF hrani
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Na vroč poletni dan smo obiskali Kanina Spa Howtel in Boutique oziroma zakonca Walterja in Meto
Zakrajšek. Pred osmimi leti sta svojo dejavnost začela z odprtjem spletne trgovine, takrat pa je njuno
življenje začelo postajati vse bolj »pasje« in zdaj lahko vam in vašim ljubljenčkom ponudita še dosti več.
Kanina, SPA Howtel&Boutique

redno česanje in kopanje s primernimi
preparati. Oblika pričeske in način nege,
ki je predpisan s standardom, ni naključje.
Skozi zgodovino je človek različne pasme
uporabljal za različne namene in temu
primerno se je oblikovala tudi pričeska.
Mešančki so mi zato poseben izziv. Glede
na tip dlake in obliko telesa se z lastnikom
dogovoriva za videz njegovega psa oziroma kakšno nego potrebuje.
Ali ste imeli pri urejanju psov tudi kakšno posebno izkušnjo?
M: Da, pse urejam tudi za posebne dogodke in tako sem lansko leto nekaj psov uredila za posebno modno revijo, na kateri so
se pri enem od izhodov manekenke predstavili skupaj s psi. Seveda se je ravno ta
del revije gledalcem zdel najbolj zanimiv.

Meta, Walter ter njuni starejši psički Joy in Nala.
Kako dolgo se že ukvarjata s storitvami, povezanimi s psi? Kaj ponujata svojim strankam?
Walter: Najprej sva pred osmimi leti odprla
spletno trgovino, v kateri ponujava opremo,
opremo za nego ter prehranske dodatke. Nato
je Meta prvič odšla na izobraževanje v ZDA, k
znanim vzrediteljem airedalskih terierjev, in
tako sva pred nekako štirimi ali petimi leti ponudbi dodala še salon za negovanje psov. Sam
sem vmes opravil tudi licenco za inštruktorja
šolanja psov, hotel pa je svoja vrata odprl letos.
Bom dala prednost dami – Meta, imate airedalske terierje, registrirano imate tudi psarno Must be Magic. Ali frizirate samo terierje
ali v salon sprejmete tudi druge pasme?
Meta: Izpopolnjevala sem se pri eni najboljših ameriških vzrediteljic airedalcev,
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gospe Susan Rodgers, ki je tudi moja mentorica. Terierji zavzemajo posebno mesto
pri meni, tako da mi je delo s to pasemsko
skupino nekako najljubše. So pa v našem
salonu dobrodošli vsi psi, ne glede na pasmo, negujemo torej tudi vse druge. Poleg
same nege dlake poskrbim tudi za krajšanje krempljev, čiščenje zob in ušes.
Kaj se vam zdi pri pasmah, pri katerih
standard zahteva posebno nego, še posebej pomembno?
M: Skrbnike spodbujam, da svoje pse
ustrezno negujejo, ter jih o tem tudi poučim. Večina terierjev potrebuje trimanje in
za kakovostno urejenega foksterierja potrebujem vsaj tri ure, če je redno triman,
sicer pa še več. Dolgodlaki psi zahtevajo

Kdo pa vam dela družbo doma?
W: Doma imava tri airedalske terierke. Najstarejša, Joy, ima 12 let, tudi njena desetletna hči Nala je že veteranka, najmlajša,
Coca Cola, po domače Koki, pa nam pestri
vsakdanjik dve leti.
Meta sicer hodi v službo in se s Kanino ukvarja v prostem času, vi pa ste v celoti predani
svojemu Howtelu in drugim dejavnostim,
povezanimi s psi. Verjetno ste pridelali ogromno izkušenj z različnimi psi.
W: Res je, v tem času sva z Meto delala z veliko
različnimi psi. Sam sem se ogromno naučil tudi
na področju šolanja. Z vsemi našimi psicami
sem obiskoval šolo, z Nalo sva opravila tudi delovna izpita RO I ter IPO I. Udeležila sva se tudi
tekmovanj ter se zelo dobro uvrstila. Veliko sva
delala tudi s klikerjem. Vsa pridobljena znanja
uporabljam tudi na tečajih za pse, ki jih vodim:
mala šola, tečaj osnovnega šolanja ter rally
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obedience. Veliko strokovnega znanja pa sem
pridobil pri delu z našimi psi in pasjimi gosti. Pri
delu je moj stalni cilj povezati psa in človeka,
tako, da je njuno sobivanje in sodelovanje v
veselje obema. Sicer pa se vsem strankam posvečam individualno, tako pri šolanju kot tudi
pri nakupu v spletni trgovini.
Nedavno sta bila na seminarju Naravno zdrav
pes. Redno obnavljata in nadgrajujeta znanje?
W: Izpopolnjevanje se nama zdi zelo pomembno, sicer pa naju vse te stvari zelo zanimajo, še
zlasti alternativno zdravljenje. Walter redno podaljšuje licenco za inštruktorja prek KZS, prav
tako licenco za oskrbnika malih živali. Sama
znanja o negi psov pridobivam od strokovnjakov v tujini, kjer sem tudi videla, kaj pomeni
hranjenje s surovo hrano (tako imenovano
BARF). Od takrat naprej tudi sama prisegava
nanjo in se še naprej izobražujeva v zvezi s tem.
Doslej sva imela tudi dve predavanji v zvezi s
surovo hrano ter o vzgoji in šolanju psov.
V čem pa sta ugotovila prednost BARF hrane?
M: Zdi se nama, da je le pri takšni prehrani pes
v najboljšem možnem stanju, tako zdravstvenem kot tudi telesnem. Pri najinih starejših
psicah, ki sta prej imeli drugačno prehrano, so
učinki vidni na krvnih izvidih, predvsem pa na
počutju. Tovrstno prehrano priporočava tudi

Pasja gostja Majči se z veseljem vrača v Howtel.
svojim strankam, tako da je BARF iz lokalnih
sestavin del ponudbe najinega Howtela, ki ga
gostom ponudiva brez doplačila.
V Howtelu ponujate tako dnevno varstvo kot
večdnevno bivanje. Kakšne so formalnosti v
zvezi s tem? Koliko psov lahko sprejmete in
ali sprejemate tudi druge živali?
W: Prostor v hotelu je vsekakor treba rezervirati
vnaprej, hkrati namreč sprejmemo največ šest
psov. Sprejemamo samo pse, ker jih dobro razumemo. Uvajanje ni potrebno, stranka torej
svojega ljubljenca pripelje in nam ga preda
v oskrbo. Ob prvem obisku preverimo potni
list psa, zabeležimo si številko čipa, podatke o
lastniku in podatke o osebnem veterinarju pripeljanega psa. V primeru, da bi psa morali veterinarsko oskrbeti, ga najraje peljemo k njegove-

Nala in najmlajša Koki uživata v ograjenem izpustu.
mu veterinarju, ki ga že pozna, sicer pa imamo v
neposredni bližini Kliniko Loka, s katero že dolgo dobro sodelujemo. Priporočamo, da skrbniki s seboj pripeljejo kakšno igračo ali ležišče
svojega psa, da ima na počitnicah pri nas nekaj
domačega. Če je pes alergik, ima lahko s seboj
svojo hrano, sicer ga lahko hranimo tudi z našo.
Največkrat se lastniki odločijo za BARF.
Imate kakšne omejitve glede pasjih gostov?
W: Razen številčne nimamo omejitev, pri nas
so dobrodošli vsi psi in za vse ustrezno poskrbimo. Nobene težave nimamo niti s psi, ki imajo
kakšne posebne potrebe, na primer če morajo
jemati zdravila ali kaj podobnega.
Kakšne življenjske razmere imajo pasji gosti
pri vas?
W: V spodnjem delu hiše imamo tri večje prostore za nastanitev Howtelskih gostov. Vsak
prostor ima svoje okno s pogledom na vrt,
dovolj naravne svetlobe ter po predpisih urejeno umetno svetlobo. Prostori so opremljeni
s klimatsko napravo z ionizatorjem, stikala in
vtičnice so zaradi varnosti na primernih višinah. Voda, ki jo pijejo gostje in s katero jih umivamo, je filtrirana skozi filter Hydronic. Velik
ograjen izpust gostom omogoča lenarjenje v
senci ali dodatno razgibavanje ter druženje s
primernimi vrstniki in najinimi domačimi psičkami, seveda pod budnim nadzorom. Manjši
psi imajo možnost bivanja tudi zgoraj, v stanovanju. V okviru nastanitve pri nas, lahko pa
tudi kot samostojno storitev strankam nudimo
masažno kad jacuzzi ter infra grelno kabino.
Oboje s pridom uporabljamo kot terapevtski
pripomoček, blagodejna sta zlasti za starejše
pse in za rehabilitacijo po poškodbah.
Kako pa je videti vaš pasji vsakdan z gosti?
W: Imamo utečen urnik, po katerem dan začnemo v zgodnjih jutranjih urah s sprehodom,

ki mu sledi zajtrk okrog osmih zjutraj. Večino
dopoldneva naši gostje nato počivajo, kot so
vajeni tudi doma, nato gremo okrog poldneva
na kratek sprehod. Popoldne se s psi družimo
na vrtu ali v notranjih prostorih, po želji lastnika utrjujemo vaje poslušnosti ali psa naučimo
kakšne nove vaje. Večerni sprehod opravimo
okoli 18. ure, na njem po navadi srečamo katerega od prijaznih sosedov. Večina jih ima namreč svojega psa in so tudi sicer ljubitelji psov,
tako da z veseljem malce poklepetamo. Zvečer
z gosti naredimo še kakšen trening, večerjo
strežemo okoli 22. ure, potem pa je dneva za
naše varovance konec. Sicer pa se lahko prilagodimo potrebam posameznega gosta, če gre,
recimo, za mladiča ali starejšega psa, ki potrebuje več sprehodov ali več manjših obrokov.
Meta in Walter, hvala za prijazen sprejem ter
pogovor. Pri vseh dejavnostih vama želim veliko uspeha, o zadovoljstvu dvonožnih in štirinožnih strank pa ne dvomim.
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