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Jaký pán,
takový pes
TEXT: SLUNECNYZIVOT.CZ

Pokud v angličtině přečteme slovo dog (pes) pozpátku,
vznikne god (Bůh). Bohu připisujeme vlastnosti, jako jsou
milosrdnost, trpělivost, odpouštění, láska… Když se podíváme
na přirozené vlastnosti psů, tak jsou to věrnost, oddanost,
trpělivost, odpouštění a láska. Naši psi nás učí bezvýhradně
milovat tím, že jsou za všech okolností stále s námi.
My, lidé, bychom neměli nikdy zapomínat na naši schopnost
splynout s kolektivním duchem živočichů. Jejich energie je
zásadním zdrojem našeho dalšího růstu. Psi jsou pro nás
příkladem a inspirací toho, jak jít životem. Začínají nás učit
přesně ve chvíli, kdy jsme ochotni začít vnímat, dávat pozor
a pozorovat je. Člověk a zvířata (veškerá příroda) patří k sobě
od počátků věků a jsou jedno.
Měli bychom pochopit, že honění koček, ptáků a slepic
je pro psa kořist a zábava – nic osobního. Že milují se
vyválet v něčem aromatickém, což jim působí blaho
a zvedá sebevědomí. Že čicháním si k zadku zjišťují, jak
se který kámoš má, co jedl a jestli je šťastný nebo smutný.
Že zahrabávání potravy je instinkt daný matkou přírodou
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po miliony let – jako příprava na možné horší časy a zábava
zároveň. Že naše ponožky a nošená trička jim o nás hodně
řeknou – míru stresu, zdravotní stav, co jsme jedli, jak se
cítíme. Že jim páchne z tlamy, když mají nevyváženou
stravu s převahou cukrů – obilovin, které jsou teď majoritně
zastoupeny ve všech komerčních krmivech pro psy a na které
nejsou od přírody stavěni. »

Je dobré po psovi
často něco chtít, pak
ho chválit, oceňovat
a odměňovat – tím
vzniká radost na obou
stranách.
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» Že nás milují bez ohledu na to, kolik nám je let, kolik
vážíme, kolik máme peněz nebo jestli jsme zrovna šťastní
– bezpodmínečně. Že když s nimi mluvíme, tak oni rozumí.
Že potřebují stejnou rovnováhu jako člověk. Že největším
potěšením pro každého psa je, když může dělat něco společně
se svým pánem a to nejlépe venku. Že psími soutěžemi
si něco dokazují páníčci, ale pro psa to žádný význam
nemá – jen nás láskyplně následuje. Že čím jednodušší
a pozitivnější povely dáváme, tím nám psi lépe rozumějí.
Že občas potřebují dostat obyčejnou kost, ze které načerpají
živiny a vzbudí se v nich prapředek vlk. Že pro ně nejsou
auta pochopitelná, byť mnozí z nich jízdu autem milují, ale
mnozí končí pod jejich koly. Že když s nimi nejsme a myslíme
na ně, je pro ně celá situace lehčí. Že žijí v přítomném
okamžiku tady a teď a soustředí se jen na to, co mají, ne na
to, co jim schází. Že mají sny, stejně jako lidé. Že olíznutí je
projevem lásky a funguje stejně jako lidský polibek (občas by
vzbudil i mrtvého). Že pískací hračky v nich evokují pískání
umírajícího zvířete, a to v nich nabuzuje lovecké instinkty,
proto s ní ještě více třepou a trhají ji. Že občas mají blechy,
a ty jim pomáhají udržovat tělo v rovnováze – zvyšují jejich
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obranyschopnost a pak samy odejdou. Že nám pomáhají
se vyhrabat z nemocí nebo těžkých životních zkoušek.
Že vidí svět barevný ne skrze svůj zrak, ale skrze své vnitřní
smysly – cítěním vibrací. Že tak i vnímají naše energetické
pole – auru. Že když my do nich kamenem, tak oni do nás
chlebem. »
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» Že nejdůležitější pro krásný odchod zvířátka z tohoto světa je
láska jeho pána až do konce jeho dní a v poslední chvíli žádný
smutek a provinilost, neboť poslední náš pocit se v okamžiku
smrti vtiskne do duše našeho milovaného přítele. Že nám
stále připomínají, jak je život radostný. Že jsou tu proto,
abychom si vzpomněli na to, co znamená slovo láska.
Když psa chlácholíme v jeho strachu, tak ten strach jen
potvrzujeme, a pes nepochopí, že se nemá bát, ale že je to
správně, že se bojí, když ho chválíme a hladíme. Tím vznikají
nevyrovnaní psi. Je dobré po psovi často něco chtít, pak ho
chválit, oceňovat a odměňovat – tím vzniká radost na obou
stranách. Když se budeme starat lépe sami o sebe, odrazí se to
i na našem psovi a vůbec celém okolí.

Jedno. Mezi druhy neexistuje žádný fyzický nebo duchovní
předěl. Vše, včetně našich vzorců strachu, nálady, vlastností
a přístupu k životu přebírají a stávají se tím, kým jsme i my
sami. Jako všechno, jsou i oni naším báječným a neklamným
zrcadlem. Na procházkách můžeme krásně vidět, jak jsou
psi svým majitelům více než podobní, a to nejen vizáží,
ale i nejrůznějšími neurózami nebo naopak svobodným
a radostným vyzařováním. I když potkáme psy jedné rasy,
budou odlišní, v závislosti na tom, s kým a jak žijí. Občas
si ani neuvědomujeme, jak moc na našeho psa působíme.
Všechny problémy psa jsou problémy jeho pána, ať si to
připustíme či nikoliv.

	Radosti není nikdy dost. Podívejte se.
Klíčem k úspěchu je úcta, důvěra, láska, trpělivost
a důslednost.
Každé stvoření na této planetě má božské vědomí a každé
ho vyjadřuje vlastním osobitým způsobem. Stejný duch,
který prostupuje lidmi, je i ve zvířatech. Všichni jsme

EMOCE V POHYBU

04

SKELEVET 2set
ZDRAVÉ ZUBY, SILNÉ KOSTI, KLOUBY A ŠLACHY

EPIVET 2set
Platnost akce: od 1. července do 31. srpna 2015 nebo do vyprodání zásob

SAMETOVĚ LESKLÁ SRST BEZ PARAZITŮ

Dále vám nabízíme zvýhodněnou
kombinaci SKELEVETu pro mazlíčka
a SKELETINu pro vás.
Členská cena balíčku: 695 Kč, 30 bodů,
ušetříte 174 Kč
Zákaznická cena balíčku: 904 Kč,
ušetříte 226 Kč

A do tmy doma!
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

HADILOV PÍSAŘ (Sagittarius serpentarius) je vysoký
pták s extrémně dlouhýma nohama. Patří do řádu dravců,
ve kterém obývá svoji vlastní čeleď. Je typickým endemitem
pro subsaharskou Afriku. V Súdánu považují hadilova
za národní symbol a v Jihoafrické republice je dokonce
ve znaku.
V zoologických zahradách se chová velice často. Je vysoký
asi 130 centimetrů, rozpětí křídel dosahuje i přes dva
metry. Při této velikosti váží jen od 2,5 do 4,3 kilogramu.
Je bílošedé barvy s černými znaky na nohou, ocase
a chocholce. Na nohou má neohebné prsty s tupými
a krátkými drápy. Jsou však dobře přizpůsobené k lovu
na zemi. V týlní oblasti má volnou chocholku per, která
se při vzrušení postaví. Připomínají šípy a také péro za
uchem písaře, proto ten český druhový název. V ocase má
dvě dlouhá centrální péra, která přesahují při letu délku
ocasu. Mladí jedinci mají na tvářích žlutooranžové skvrny
nepokryté peřím, které se po zestárnutí mění na černé.
Sexuální dimorfismus je jen nepatrně zvýrazněn v podobě
delších ocasních per a chocholky u samce.

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

Jméno mu zajistila schopnost lovit i jedovaté hady. Jde
o dravého ptáka, a tak na jeho jídelníčku převažují drobní
savci, ještěrky a hadi. Vyhledává živou kořist a pouze při
velkých požárech se živí i mrtvou, pečenou kořistí. Velice
dobře běhá, létání mu také nečiní obtíže, i když jej nevyužívá
tak často. Let provozuje při zásnubách a také při útoku šelmy.
Nejprve se rozběhne proti větru a pak vzlétne. Při bezvětří
potřebuje delší rozběh.
Podobně jako sýkorky anebo labutě žije celý život věrně ve
stejném páru. Společně se podílejí na lovu i na stavbě hnízda
v korunách stromů, většinou akácií. »

Podobně jako sýkorky
anebo labutě žije celý
život věrně ve stejném
páru.
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» Protože nedokáže nepohyblivými prsty nic sevřít, používá
při stavbě pouze zobáku. Hnízdo pak používá několik
let. Hadilov písař je teritoriálním ptákem a velikost jeho
prostoru se pohybuje kolem 45 čtverečních kilometrů.
Dokáže se neslyšně přiblížit ke kořisti, kterou pak udolá
pařáty a zobákem. Před útokem hada používá křídla jako
štít. I když na lovu urazí i přes 20 kilometrů, do tmy se vždy
vrací do hnízda.
Snáší během několika dnů 1–3 modrozelená či bílá vejce.
Z nich se po šesti týdnech líhnou bílá až šedobílá mláďata.
Na krmení se podílejí oba rodiče, kteří jim zpočátku poskytují
natrávenou potravu, pak mrtvou a nakonec živou kořist.
O mláďata se starají rodiče půl roku. Mláďata jsou velice žravá
a často se stává, že při třech potomcích nestačí rodiče uživit
všechny.
V Africe je hadilov pro svou schopnost lovit nebezpečné
hady chován zemědělci a zastává funkci i domácího hlídače.
Ve své domovině je zatím velice hojným, přesto jej v celé
Africe chrání. Nebezpečím pro něj může být úbytek

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

přirozených lovišť. Pro mláďata, která ještě neumějí létat,
představují hrozbu kočkovité šelmy a další predátoři. Je to
krásný a zajímavý pták, ale co si tak asi o něm myslí drobný
savec?

HADILOV PÍSAŘ V ČÍSLECH
125–150 cm: délka těla
130 cm: výška těla
200 cm: přibližné rozpětí křídel
2,3–4,3 kg: hmotnost
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Červenec:
Invaze klíšťat pokračuje
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

A MÁME TU PRO DĚTI NEJKRÁSNĚJŠÍ OBDOBÍ
CELÉHO ROKU – dva měsíce prázdnin. Většinou se
domácí mazlíčci spoluúčastní prázdninových radovánek,
někdy jdou na prázdniny k příbuzným, známým anebo se
stávají klienty zvířecího hotelu. Na tuto změnu bývají už
navyklí a dočasné odloučení od páníčků jim nečiní větší
problémy. Vždy je nutné pomalu navykat na odloučení
– nejprve den, dva, pak třeba týden a nakonec si mohou
chovatelé dovolit bez stresu zanechat svého mazlíčka
po celou dobu dovolené, kterou tráví někde v zámoří.
Navyknutí na změnu režimu a prostředí usnadní podávání
Etovetu pro zvýšení emocionální odolnosti anebo Korovetu
pro dodání radosti do života.

krmivem, tak naturální zdroj zajistí Skelevet, jenž
má optimální poměr kostních minerálů s vynikající
využitelností. Pro využití minerálů na budování kosti je
nejvhodnější Gynevet, ale s úspěchem jej zastoupí Kingvet,
Renovet anebo Regavet.

Teplé období pomáhá funkci ledvin, proto je nejvhodnější
doba pro jejich preventivní regeneraci Renovetem,
případně po nezbytné přípravě Regavetem. Ledviny
hospodaří mimo jiné s kostními minerály, a proto
přichází optimální čas pro dotaci kostní tkáně potřebnými
minerály. Ty náš čtyřnohý přítel získává z přirozené
potravy. Vzhledem k trendu krmit pohodlně průmyslovým

Na letní angínu
působí poměrně rychle
Renovet doprovázený
Omegavetem.

PRODUKTY MĚSÍCE

Pokračuje invaze klíšťat a krev sajícího hmyzu. Proto se
Gynevet uplatní jako vnitřní repelent a pokud jste nesáhli
po chemii ve formě aplikačních pipet anebo nového a méně
zatěžujícího preparátu v podobě žvýkacích tablet, tak šampon
Epivet ochrání zvíře po dobu 14 dní a nejen před klíšťaty. »
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» Léto je plné radovánek a aktivity, proto se bude hodit pro
rychlé hojení drobných i větších úrazů Imunovet, případně
Kingvet. Imunovet také oceníme jako první pomoc při
bodnutí včelou, vosou anebo dokonce sršní. Imunovet se
bude hodit i při řešení komplikujících infekcí při poštípání
muchničkami, komáry a jiným bodavým hmyzem.
S létem přicházejí i letní angíny. Na angínu působí poměrně
rychle Renovet doprovázený Omegavetem. Čím dříve
nasadíme regeneraci, tím kratší dobu potřebujeme pro
návrat plného zdraví. Při počátečních příznacích to může
být do druhého dne. Léto je pro většinu našich mazlíčků

PRODUKTY MĚSÍCE

V ČERVENCI SE MŮŽE HODIT
» Renovet: v kombinaci s Omegavem odstraní letní angínu
» Gynevet: vnitřní repelent
» Imunovet: společně s Kingvetem pomůže s hojením

naprosto bezproblémové, proto si je nekazme dietními
chybami a zbytečnými úrazy. Zdraví zvířete je odpovědností
jeho chovatele a porucha zdraví chlupatého přítele může být
upozorněním, že jeho páníčci mají naprosto stejnou zdravotní
zátěž. Tak létu zdar!
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Paréza a hemiparéza
po výhřezu ploténky
Pes bišonek o stáří šesti let při hře s dětmi, které ho
dlouhodobě nutily tancovat a panáčkovat, náhle bolestně
vykvikl a okamžitě se stáhl do úkrytu pod nábytek.
Po chvilce začal táhat zadní končetiny za sebou a neustále
naříkal. Chovatelka okamžitě dopravila pejska na akutní
ošetření k veterinárnímu lékaři, který diagnostikoval výhřez
meziobratlové ploténky mezi druhým a třetím lumbálním
obratlem a následným ochrnutím obou zadních končetin.
Levá končetina jevila náznaky pohyblivosti, pravá pak obrnu
úplnou. Dostavila se i inkontinence. Svěrač konečníku zůstal
funkční. Byly aplikovány injekčně léky proti bolesti a vitaminy
skupiny B (thiamin – B1 a kyanokobalamin – B12) a nesteroidní
protizánětlivé prostředky. A bylo doporučeno čekání s tím, že
se stav nějakým způsobem již sám upraví. Pokud ne, měla
koncem týdne následovat operace ploténky.
Chovatelka odnesla svého psa domů a po dvou dnech čekání
na zázrak, který se nekonal, se rozhodla pro alternativní
pomoc. Pejskovi bylo na základě urgentní telefonické
konzultace doporučeno podávání Renovetu v dávce dvě kapky
třikrát denně po dobu maximálně tří dnů pro odstranění

KAZUISTIKA

traumatického otoku, který s vysokou pravděpodobností
parézu způsobil. Při regeneraci se vycházelo ze skutečnosti,
že po výhřezu ploténky zvíře bylo schopné pohybu a obrna
nastala až po nějaké době (asi 20 minut), bylo zřejmé, že
patologie byla způsobena otokem, jenž tlačil na příslušnou
část páteřní míchy. »

Chovatelka odnesla
svého psa domů
a po dvou dnech
čekání na zázrak,
který se nekonal,
se rozhodla pro
alternativní pomoc.
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» K náznaku obnovy hybnosti končetin došlo již po druhé
dávce Renovetu. Druhý den se vytratila inkontinence a plně
se obnovila hybnost končetin. Po ukončení aplikace Renovetu
(třetí den) bylo doporučeno pokračovat bez přestávky aplikací
Kingvetu (dvě kapky dvakrát denně po dobu tří týdnů).
Přestávka v tomto akutním stavu nebyla žádoucí a navíc se
Renovet s Kingvetem nijak negativně v účinku navzájem
neovlivňují. Kingvet po odstranění otoku a obnově hybnosti
má za úkol zpevnit vazivový prstenec meziobratlového disku
(anulus fibrosus). K tomu sloužil také pomocný preparát
Skelevet, který dodával stavební látky pro obnovu integrity
ploténky.

známky jakéhokoli postižení. Bylo doporučeno opakovat
aplikaci Kingvetu i Skelevetu další tři týdny k dalšímu
posílení odolnosti meziobratlového disku. Po dvou měsících
od prvních projevů diskopatie se již pejsek plně zapojil do
okolního dění bez znaků jakýchkoli následků. Jen děti již
musí být mírnější při hře se svým oblíbeným mazlíčkem.
Nutno podotknout, že se bišonek příliš divokých dětí nyní
straní.
Pozn.: Prosíme chovatelku, která poznala v této kazuistice svého
mazlíčka řešeného po telefonu koncem léta a na podzim roku
2014, ať se přihlásí na animal@energy.cz, kde ji čeká odměna
za podklady pro tento příspěvek.

Pes se v té době opatrně samostatně pohyboval a byl
schopen vykonávat svoje potřeby. Chovatelka musela stále
dbát na dodržování relativního klidu a zamezit pejskovi
pohyb po nerovném terénu. Během dalšího týdne již pejsek
neprojevoval náznaky bolestivosti a jeho pohyby již byly
sebejisté a rychlé. Majitelka se stále snažila bránit pohybu po
schodech a nerovném terénu. Po ukončení podávání Kingvetu
a následné týdenní přestávce již bišonek neprojevoval

KAZUISTIKA

11

GRAFIKON
Praktická pomůcka pro optimální výběr hlavního veterinárního preparátu.
Jednoduchý návod na použití na zadní straně.
Minimalizace chyb při určení správné regenerace zvířat.
Zakoupit lze v Energy klubech nebo v e-shopu www.energyvet.cz

Ve Dvoře Králové
zkoušejí lví safari
TEXT: RED, FOTO: ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

V PÁTEK 19. ČERVNA ZAHÁJILI ZKUŠEBNÍ PROVOZ
LVÍHO SAFARI V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ. Během něho
budou auta do lvího safari vpuštěna na několik hodin denně,
aby bylo možné doladit provoz a „dávkování“ automobilů mezi
zvířaty.
Lví safari je součástí klasického okruhu po Africkém safari
Josefa Vágnera. Na konci trasy je možné projet dvojitou
branou do lvího výběhu a z něj pak pokračovat k výjezdu ze
safari. Během zkušebního provozu budou auta návštěvníků
do lvího safari vpouštěna jen po omezenou dobu několika
hodin denně.

a nástupem na safaribus. Smečka lvů se tam zcela volně
pohybuje po rozlehlé oplocené pláni, zatímco návštěvníci
mezi nimi mohou projíždět buď ve speciálně upravených
vozech zoo, nebo ve vlastním autě.
Vjezd i výjezd střeží hlídka ze strážní věže, která má zároveň
pod dohledem celý výběh díky kamerovému systému.
Na bezpečnost přímo ve výběhu nepřetržitě dohlíží také
ostraha v automobilu. Lvy je však možné pozorovat i bez
auta. Celý areál je uzpůsoben tak, že do něj dobře vidí i pěší
návštěvníci.

Oficiální otevření lvího safari je plánováno na první
polovinu července. Společně s oficiálním otevřením
se změní i cena za vjezd automobilu do safari na 195 korun.
Podmínkou pro vjezd je zaplacení denního vstupného za
všechny osoby v autě. Při cestě lvím safari je nutné dbát
zvýšené opatrnosti, okénka musejí být zavřená, auto musí
být zamčené a nesmí v něm být psi ani jiná zvířata.
Lví safari vzniklo ve svahu nad bývalým pavilonem lvů

DĚNÍ V ZOO
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V červenci slaví
Míša nebo Ferda
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Michelangelo, Rommy či Colombo. To jsou některá exotičtější
jména koček a psů, kteří slaví v červenci své jmeniny. Ovšem
přijde řada i na obvyklejší jména – Rek, Míša nebo Ferda.
Den
v kalendáři

Přehled svátků zvířat najdete na webu www.energyvet.cz, kde
můžete vybrat také nějaký dárek z řady pomocných přípravků.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 7.

Beli

Justýna

12. 7.

Boy

Brigita

23. 7.

Pad

Paggy

2. 7.

Sany

Zani

13. 7.

Paddy

Doris

24. 7.

Britt

Dan

3. 7.

Sultán

Colombo

14. 7.

Bon

Ester

25. 7.

Bad

Míša

4. 7.

Rommy

Dita

15. 7.

Kim

Kasandra

26. 7.

Čiko

Hillary

5. 7.

Art

Katanga

16. 7.

Zora

Ferda

27. 7.

Dora

Camélie

6. 7.

Alan

Sally

17. 7.

Ťulda

Rudy

28. 7.

Dina

Laura

7. 7.

Fogy

Julio

18. 7.

Johny

Anabela

29. 7.

Elza

Herold

8. 7.

Čikina

Jessie

19. 7.

Jessie

Michelangelo

30. 7.

Bodie

Bodie

9. 7.

Sax

Homer

20. 7.

Carmen

Kelly

31. 7.

Miky

Gwenda

10. 7.

Aranka

Hubert

21. 7.

Lajka

Dumka

11. 7.

Rek

Elektra

22. 7.

Adar

Leona

KALENDÁŘ
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Spolupracující veterináři a specialisté
TEXT: SDB

PRAHA
Centrum Mazlíček – Janka Dvořák Majerčinová
Klubu Energy – Alena Pávková
Veterinární poradna – MVDr. Jana Srpová
Veterinární poradna – MVDr. Lucie Boháčová

ŘÍČANY
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař

OLOMOUC
Veterinární poradna klubu Energy – Jana Indrychová

DOMAŽLICE
Veterinární poradna – MVDr. Linda Hynčíková Birnerová

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Veterinární poradna – Petra Prokopcová

TÝNEC NAD SÁZAVOU
Veterinární poradna – MVDr. Martina Jůzová,
MVDr. Daniela Mustafa Ali

BRNO
Veterinární poradna klubu Energy – Hana Hosová
HRADEC KRÁLOVÉ
Veterinární poradna – MVDr. Milena Martincová
PŘÍBRAM
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Korecký
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Veterinární poradna – MVDr. Petra Domesová
VELVARY
Veterinární poradna – MVDr. Ivan Soukup
PRACHATICE
Veterinární poradna – MVDr. Petr Hrabák
STARÉ MĚSTO
Veterinární poradna – MVDr. Miroslava Svobodová
TÁBOR
Veterinární poradna pro malá zvířata – MVDr. Lucie Míková

RADY A PORADY

NAPAJEDLA
Veterinární poradna – MVDr. Karla Hlačíková

TÁBOR, SEDLČANY
Veterinární poradna – MVDr. Martin Pán
HOŘOVICE
Veterinární poradna – MVDr. Michaela Gerychová
HOROMĚŘICE
Veterinární poradna – MVDr. Martina Frühauf-Kolářová
MRAČ U BENEŠOVA
Veterinární klinika a laboratoř
ŘEVNICE
Veterinární ordinace – MVDr. Vojtěch Veverka
ŽÍREC U DVORA KRÁLOVÉ
Veterinární poradna MVDr. Karin Seitlová

KDE NAKOUPIT
Produkty Energyvet získáte prostřednictvím Klubů Energy, Konzultačních center
nebo e-shopu. Kompletní kontaktní údaje naleznete na: www.energyvet.cz
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Nejhorší okamžik
Víte, kdo je největší smolař? Včelí úl s alergií na pyl.
Poslední myšlenka samečka kudlanky nábožné při pohledu
na samičku: „To je ale kus! Ta by stála za hřích!“
CITÁT
Už tisíckrát mi zopakoval, že právě já představuji smysl jeho
existence: tím, jak se mi opírá o nohu; tím, jak při mém
sebemenším úsměvu začne blaženě vrtět ocasem.
– Gene Hill –
Newsletter ANIMAL aktuálně vydává
společnost Energy Group, a. s.

BUĎTE V KONTAKTU
Energy Group, a. s.
Trojská 201/39, 171 00 Praha 7,
Tel./Fax: + 420 283 853 853/854
animal@energy.cz,
www.energyvet.cz, www.eanimal.cz
Texty: MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D. (lch),
Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků),
Zoo Dvůr Králové, archiv
Video: YouTube
IKONY:
Ikona se stetoskopem označuje texty, které jsou určeny
především pro odbornou veřejnost.

Sta te se fanou

y

Energyvet.CZ

KONTAKT

DISTRIBUCE:
Elektronický měsíčník ANIMAL aktuálně si můžete objednat
na mailu animal@energy.cz. Ke stažení zdarma je také na
Energyvet.cz nebo Publero.com.
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