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Ekologie je věda o vztazích rostlin a živočichů navzájem k sobě
a také o relaci vůči životnímu prostředí. A asi nejdůležitější
podobor ekologie je vztah parazit – hostitel. Jak to začíná?
Zprvu vznikne genetickými změnami organismus, který
pro svého hostitele znamená smrtelné nebezpečí. Hostitel
není na nového původce onemocnění adaptován, a proto
ve většině případů nastává smrt hostitele. Nejčastěji jsou
smrticí interakce způsobeny novými kmeny virů a bakterií,
protože v těchto případech je generační doba velice krátká
a pravděpodobnost mutace vzhledem k ohromnému počtu
nových jedinců je vysoká. Vyšší parazité se sice množí také,
ale generační doba se nepohybuje v minutách (u virů), ani
v desítkách minut (u bakterií), ale v týdnech. Proto vznik
nového vyššího parazita je málo pravděpodobný.

Ani pro viry a bakterie není žádoucí, aby zabili svého hostitele.
Tím přijdou o prostředí, které vyžadují ke svému životu.
Virům to příliš nevadí, protože do usmrcení svého hostitele
mohou prodělat několik desítek generací. U bakterií je to už
závažnější problém. Nepřizpůsobí se však parazit, ale naopak
jeho hostitel, jenž si potřebuje zachránit život.

V biologii platí, že působení i toho nejnebezpečnějšího
infekčního původce přežívá určitá část hostitelů. Dochází
k selekci a přežívají jen ti odolní. Vytvoří si obranu již na
sliznicích, kterou z regeneračních preparátů posiluje Gynevet.
Rovněž si vytvářejí specifické protilátky. Zde zvyšuje aktivitu
Virovet a také aktivuje makrofágy – buňky buněčné imunity,
které požírají napadené buňky anebo přímo původce. V tomto
případě můžeme posílit tuto funkci aplikací Kingvetu nebo
Imunovetu. Nejsilnější prostředek pro posílení buněčné
imunity je současné podávání obou preparátů. Kingvet
nalačno a po krmení Imunovet. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

EMOCE V POHYBU

Je velkou odpovědností
rozhodovat o tom, co
je škodlivé a má být
nenávratně vyhubeno.

Od zabijáka
k symbióze
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Další etapou je, že původce sice trápí hostitele nemocí, ale již
jej nedokáže zahubit. Vývoj však pokračuje a hostitel získává
stále větší odolnost. Po nějaké době (bývá to však několik
generací hostitele) je původce onemocnění pro organismus
hostitele naprosto neškodný. Parazit se živí na tkáních
těla, ale nijak tím hostiteli neubližuje. Stává se neškodným
komenzálem. V dnešní době najdeme spoustu takových
komenzálů na povrchu kůže, v plicích i v zažívacím traktu.
Po mnohem delší době se původní zabiják přizpůsobí hostiteli,
a dokonce mu nabídne nějakou výhodu. Třeba úpravu prostředí
v zažívacím traktu, a tím brání průniku jiných a nebezpečných
původců onemocnění. Vlastně si tento původní parazit chrání
svého hostitele. Soužití hostitele a jeho původního parazita se
stává oboustranně prospěšné a vývoj se posunul o krůček dále.

Není to tedy jen otázka vývoje schopností jedince, ale rovněž
vývoje mezidruhových vztahů. Vytváří se velmi rozsáhlý
a funkční konglomerát nejrůznějších organismů, které

spolupracují, přinášejí si vzájemné výhody. Po určité době
se tato spolupráce zakotví natolik, že jeden bez druhého
nemohou žít. Jedná se o pravou symbiózu. Prvním takovým
symbiotickým počinem bylo soužití velkých prvotních buněk
s drobnými bakteriemi nabitými energií. Jsou to velké buňky,
které nedokáží využívat kyslík (a proto jsou velice chudé na
energii), a v nich mitochondrie, které naopak původně toxický
kyslík využít dokáží a produkují tolik energie, že to dovoluje
pohyb. Dnes jedna forma bez druhé nemá šanci na přežití.
A v těle zvířat i člověka je obsaženo v každé buňce těla zhruba
5000 těchto původních zabijáků, kteří nás dnes zásobují
energií.

Proto je velkou odpovědností rozhodovat o tom, co je
škodlivé a má být nenávratně vyhubeno. To ukáže až daleká
budoucnost, ale aby díky ješitnosti a lidské hlouposti ještě
nějaká budoucnost byla. 

EMOCE V POHYBU

»
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OMEGAVET 2set
PERFEKTNÍ SRST A ZDRAVÉ ZUBY

PROBIOVET 2set
DOKONALÁ IMUNITA A PREVENCE CHOROB STÁŘÍ

http://www.energyvet.cz/cz_domu_2


Abychom uspokojili také chovatele beznohých
a studenokrevných tvorů, tak něco o největším hadu. Je to
ANAKONDA VELKÁ (Eunectes murinus). Patří do čeledě
hroznýšovitých a je zaručeně nejtěžším hadem na světě.
Nejvyšší doložená hmotnost byla u tohoto plaza 300 kilogramů.
Její průměrná délka dosahuje pět metrů s tím, že samice bývají
větší a mohutnější. Největší doložená anakonda měla bezmála
10 metrů, ale jsou záznamy, kde se třeba vojáci v džungli
setkali s jedincem dosahujícím hodně přes 15 metrů.

Na jednom leteckém snímku při vojenském průzkumu byla
vyfocena slunící se anakonda, která měla podle velikosti
okolních stromů přibližně 25 metrů. Dokonce je vypsána
odměna na nalezení tohoto plaza o velikosti větší než
10 metrů, ale odměna dosud nebyla vyplacena. Přesto je
i oněch 10 metrů úctyhodná délka a amazonští indiáni
tohoto hada nazývají „Požírač lidí“. Asi jej tak nenazvali pro
nic za nic. Při pocitu ohrožení neváhá zaútočit i na člověka.

Barva tohoto plazivého obra je olivová až žlutohnědá. Tělo
pokrývají okrouhlé tmavé až černé skvrny. Od očí se až

ke koutkům tlamy táhnou nažloutlé, bělošedé nebo načervenalé
a černě olemované proužky. Mláďata jsou pestře zbarvena.

Život anakondy je bezprostředně spjat s vodou. Dává
přednost mírně tekoucí až stojaté vodě a k životu v ní má
několik vylepšení. Mimo proudnicovitého těla pokrytého
šupinami jsou to vystouplé oči na vrcholu hlavy (podobně jako
krokodýli). Od vody se nikdy nevzdaluje na delší vzdálenost,
na suchu se totiž pohybuje pomalu. Ve vodě však dokáže
být velice rychlá. Ideálním prostředím pro ni jsou záplavové
oblasti. V době sucha, kdy jsou toky a bažiny bez vody, upadá
do stavu strnulosti. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

Anakonda velká
alias Požírač lidí?

Je schopná pozřít
i sedmdesátikilové
prase, takže člověk by ji
nečinil zvláštní potíže.
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Je to typický škrtič obývající Amazonii. Při ataku se zakousne
do kořisti a obkrouží ji smyčkami svého těla. Při každém
výdechu svoje nesmírně pevné sevření utahuje. Tím se zvíře
neobyčejně rychle udusí. Ztrácí vědomí během několika
desítek vteřin. Loví ryby, želvy kajmany, savce, a z těch
nejčastěji kapybary. Ani ptáci před ní nejsou bezpeční.

Loví převážně ve vodě, ale stejně snadno dokáže získat
kořist ze stromu. Je schopná pozřít i sedmdesátikilové prase,
takže člověk by ji nečinil zvláštní potíže. Ve skutečnosti
je ve srovnání s člověkem naprosto neškodná. Je hojně
lovena hlavně pro svou kůži. V zajetí se krmí savci a ptáky
přiměřené velikosti. Po pozření kořisti tráví až několik týdnů
zalezlá v různých úkrytech. Takže vraždicí anakonda, která
zlikviduje a sežere lidskou výpravu do džungle za orchidejemi
s výjimkou hlavního hrdiny doprovázeného krásnou dámou,
je naprostý nesmysl, který živí už tak silnou averzi člověka
k plazům a zvláště hadům.

Jsou to poikilotermní živočichové, tj. mají teplotu těla závislou
na vnější teplotě. A protože si nemusí ohřívat nitro těla, stačí

jim k úplnému nasycení asi jedna dvacetina toho, co potřebuje
teplokrevný (homoiotermní) živočich stejné velikosti. Ale až
půjdete po amazonském pralese, tak se nesnažte anakondu
naštvat. Při své obraně vás zadusí i mnohem menší had.
Na člověka stačí jen 2–3 metry. Ale může vás hřát vědomí,
že sežrat vás nemůže. Těžko byste prolézali krkem. 

 Anakonda může být domácím mazlíčkem

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

»
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PRODUKTY MĚSÍCE

PRÁZDNINY A HLAVNÍ DOBA DOVOLENÝCH JSOU
NENÁVRATNĚ MINULOSTÍ a nezbývá nic jiného, než se 
pokorně zařadit do pracovního anebo výukového procesu. 
Vysoké teploty jsou také nenávratně pryč a našim zvířecím 
kamarádům a kamarádkám nastává opět doba vyplněná 
naučenými rituály.

Prázdninové excesy přešly v každodenní rutinu pracovního 
dne střídaného neuvěřitelně krátkým obdobím víkendu. 
Stále je vhodná doba pro kvalitní přípravu zvířete na 
zimní období. Skelevet je pořád v popředí naší pozornosti. 
Po období přejícímu spíše Renovetu nastává čas na péči 
o šlachy, svaly, klouby, průdušky a reprodukční systém 
samic i samců. Kingvet bude pro září hlavním řídícím 
preparátem, který velice vhodně připraví organismus 
zvířete v dalším období na Gynevet. Tyto dva preparáty 
jsou velmi dobré ve svém účinku na svalovinu, reprodukci 
i plicní tkáň – provázané podobně jako Regavet a Renovet 
při omlazování zvířete a řešení problémů s metabolicky 
nejaktivnějšími orgány (játry, ledvinami, slinivkou 
i dalšími).

Kingvet vytvoří dobrý základ pro bezproblémový přechod 
období letní – buněčné imunity do imunity zimní 
– protilátkové. V době střídání této aktivity je celková odolnost 
zvířat oslabena, a proto v těchto dnech vznikají často infekční 
epidemie. Gynevet nespecificky posiluje stávající buněčnou 
imunitu, a proto zvířata v této době lépe odolávají infekčním 
vlivům bez ohledu na původce. Optimálními pomocníky 
pro všechny uvedené hlavní preparáty jsou Omegavet 
a Biomultivet. »

Září:
Zpět do procesu
a připravit se na zimu
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
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PRODUKTY MĚSÍCE

»

V Omegavetu obsažený
vitamin D nepůsobí jen
na zdravý rozvoj kostí,
ale má velmi důležitou
roli v imunitních
procesech a odolnosti
tkání

Omegavet hraje důležitou roli v obnově buněčných
membrán a také při tvorbě některých důležitých hormonů.
V Omegavetu obsažený vitamin D nepůsobí jen na zdravý
rozvoj kostí, ale má velmi důležitou roli v imunitních
procesech a odolnosti tkání. Vitaminy Biomultivetu oživují

veškerou aktivitu těla a svými prekurzory umožňují i vlastní
tvorbu vitaminů, neboť většina zvířat dokáže vyrobit tyto
biologicky aktivní substance ve svém těle. Ale potřebují
stavební materiál, který dodávají zmíněné prekurzory. Září je
nádherný měsíc pro toulání po přírodě a hornaté krajině. Tak
udělejte svému zvířecímu průvodci radost a učiňte také něco
pro své zdraví. 

V ZÁŘÍ MĚJTE V ZÁLOZE

» Skelevet: přírodní zdroj minerálů

» Kingvet: přechod od „letní“ k „zimní“ imunitě

» Omegavet: zlepšení tvorby hormonů

» Gynevet: posílení buněčné imunity

» Biomultivet: doplnění vitaminů
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TEXT: RED

VAŘÍME ZVÍŘATŮM

BEZ PROBLÉMŮ
Banány: bohaté na vitamin C a draslík
Kiwi: optimální zdroj vitaminu C a draslíku
Jahody: bohaté na antioxidanty a vlákninu
Ananas: lehký pamlsek
Borůvky: vysoký obsah antioxidantů

NE VŽDY VHODNÉ
Jablka: vyjměte jadérka
Meloun: bez slupky
Broskve: někdy způsobují zácpu
Citrony: někdy nechutnají pro kyselost
Pomeranč: vysoký podíl přírodního cukru,
podávejte s mírou

NEVHODNÉ, NEBEZPEČNÉ
Rozinky, hrozny vína: ve velkém objemu
mohou způsobit selhání ledvin
Třešně: pecky obsahují kyanid, ale pro otravu
by jich zvíře muselo sníst velké množství
Avokádo: pro psy jedovaté 

Jaké ovoce
lze podávat psovi?
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Ve velice četném vrhu 15 štěňat Evropského saňového psa 
prospívala všechna štěňata velice dobře více než tři týdny. 
Chovatelka pro velké množství mláďat přikrmuje kaší ze psích 
granulí. Jeden začal zaostávat v růstu a také se u něho projevil 
snížený příjem krmiva. Jediné, co ještě stále s chutí přijímá, 
je mléko. Tato skutečnost se projevila na celkové velikosti. 
Oproti sourozencům byl drobný, s hubeným krkem a nohama. 
Přitom se narodil jako jeden z největších. V půli čtvrtého 
týdne během jednoho dne ztratil na hmotnosti (z 2200 g na 
2065 g). Další dny pak pomalu opět přibýval na váze. Nápadná 
byla barva výkalů. Velice světlé, téměř bílé, ale nebyl přítomen 
průjem.

Zejména poslední příznak naznačil, že jde o poruchu
trávení, a to především o absenci žluči v procesu trávení
tuků. Velice pravděpodobně byla snížena i aktivita trávicích
enzymů pankreatu. Sekrece žluči mohla být poznamenána
i vývojovou anomálií žlučníku, žlučovodů ve smyslu
omezené průchodnosti žlučových cest. Proto byla chovatelce
doporučena aplikace Regavetu (2-0-2, tři týdny), který
u intenzivně se vyvíjejícího se mláděte mohl napomoci

dokončení vývoje v oblasti žlučových cest a který také
podporuje kvalitní tvorbu trávicích enzymů nejen ve slinivce,
ale i v tenkém střevě. Vzhledem k podezření na vývojovou
anomálii byla doporučena dlouhodobá aplikace (minimálně
dvakrát tři týdny). Pro snadnější podávání štěněti byl Regavet
aplikován v jeho oblíbeném mléce. Hořká příchuť Regavetu
v mléce mohla také napomoci odstavu. Vzhledem k očekávané
reverzní reakci v podobě inapetence (nechutenství)
a dyspepsie (poruchy trávení) byla celá aplikace pod kontrolou
s tím, že při jakýchkoli symptomech měla být přerušena. » 

KAZUISTIKA

Po třech týdnech
užívání přijímalo
štěně lépe krmivo
a dostalo se na
4,6 kilogramu.

ZPRACOVÁNO PODLE PODKLADŮ ILONY ERLEBACHOVÉ (VRCHLABÍ-KNĚŽICE), ILUSTRAČNÍ FOTO

Štěně zaostávalo,
pomohl Regavet
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KAZUISTIKA

» Po třech týdnech užívání přijímalo štěně lépe krmivo 
a dostalo se na 4,6 kilogramu. Během týdne přibral o 800 g, 
což bylo sice o něco méně než sourozenci, ale rozdíly se začaly 
srovnávat. Výkaly začaly nabývat obvyklého zabarvení, ale 
stále ještě bylo patrné bělejší zabarvení. Konzistence výkalů 
přecházela cyklicky z tvrdé na řídkou.

Aplikace Regavetu pokračovala po týdenní přestávce další tři 
týdny. K Regavetu byl přidán Probiovet (0-0-1, alespoň týden), 
protože absence dostatečného množství žluči a snížená 
aktivita trávicích enzymů mají vždy za následek nežádoucí 
změnu přirozené mikroflóry střeva.

Po tomto období chovatelka již detekovala výkaly normální 
barvy a tuhé konzistence. Pejsek již svou žravostí dohnal své 

sourozence a jen za pět dní přibral 1,2 kg. Na základě těchto 
zjištění byla regenerace ukončena. Zbytek Regavetu poslouží 
při případných dyspeptických potížích, které se s železnou 
pravidelnosti při takovém počtu zvířat dostavují. Probiovet je 
pak možné podávat preventivně všem štěňatům pro posílení 
jejich celkové odolnosti a pro správný vývoj střeva. 

CO POMOHLO ZAOSTÁVAJÍCÍMU ŠTĚNĚTI

» Regavet (aplikace dvakrát tři týdny s týdenní pauzou)

» Probiovet (týden)
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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

GRAFIKON

http://www.energyvet.cz/cz_grafikon_1374


V sobotu 3. října 2015 se v Centrálním parku na pražské 
Pankráci bude konat druhý velký sraz bull plemen. Má 
dojít k pokusu o překonání loňského rekordu, kdy přijelo 
330 bull-psů a tento rekord byl oficiálně zapsaný v České knize 
rekordů. Akce se koná v rámci oslavy Světového dne zvířat, 
který pořádá Nadace na ochranu zvířat.

V době od 12.00 do 14.00 budou registrováni psi bull plemen, 
kteří se zúčastní měření. Ve 14.00 proběhne hromadné focení 
všech přítomných. Komisař z agentury Dobrý den bude po 
celou dobu dohlížet na sčítání. Konečný počet bude zapsán do 
České knihy rekordů.

Sraz je určen všem teriérům typu bull (3.3.) (podle FCI):
» americký stafordširský teriér
» bulteriér
» miniaturní bulteriér
» stafordšírský bulteriér
Dále též americký pitbul – neuznaná plemena (11.)
Plus Američan bully a kříženci, kteří se na první pohled 
podobají některému z uvedených plemen.

Přímo na akci se budou sbírat i dárky pro pejsky v útulcích.

Světový den zvířat se každoročně slaví 4. října na počest 
Sv. Františka z Assisi, který se věnoval péči o nemocná 
a opuštěná zvířata. Poprvé byl tento den vyhlášen jako Světový 
den zvířat (World Animal Day) v roce 1931 ve Florencii a má 
lidem především připomenout, že i zvířata jsou součástí 
našíplanety a naše chování k nim by mělo být ohleduplné.

Oslavu Světového dne zvířat
zahájí a v programu akce
vystoupí Marta Kubišová,
patronka a čestná členka
správní rady Nadace na
ochranu zvířat. 

TEXT: RED, FOTO: II. REKORD BULL SRAZ

ZÁBAVA

Další pokus o rekord.
Značka: bull

13



V druhém letošním tištěném vydání ANIMALu jsme vám 
nabídli příběh zprvu zneuznaného koně Perryho. Nyní 
přinášíme aktualitu o tom, jak se mu a jeho jezdci dařilo na 
letošním MČR v parkurovém skákání.

Jedním z hlavních cílů letošní sezóny bylo zajet dobrý 
výsledek na letošním MČR v parkurovém skákání. V roce 2013 
jsem s Perrym obsadil 13. příčku, minulý rok se posunul 
o tři schůdky výše a skončil desátý.

Plány v tomto roce však výrazným způsobem ovlivnil můj 
těžký pád z jednoho z mladých koní během domácího 
tréninku. Zranění si vyžádalo dokonce akutní operaci 
a dvouměsíční rehabilitaci. Musel jsem se vzdát účasti jak 
na mezinárodních závodech v zahraničním Šamoríně, tak 
na CSI*** v Olomouci a dalších závodů na domácí scéně.

Mnozí si mysleli, že letošní sezóna je pro mne již uzavřená, 
avšak měsíc před MČR jsem byl zase v sedle. S Perrym 
jsme se dali do práce a nejen díky píli, ale také neobyčejné 
vzájemné důvěře a podpoře stáli 10. června na startu MČR. 
Zatímco první den šly tři klády k zemi, v druhém kole 
jsme opouštěli kolbiště s dvěma chybami. Do finále jsme 
nastupovali z 12. pozice. Parkur postavený od světoznámého 
Frederica Cottiera překvapil svou náročností mnoho jezdců.

Překážky padaly k zemi a někteří z jezdců vzdali. Do této 
atmosféry jsme do kolbiště vstoupili my a projeli bez jediného 
shození. Diváci mohutně aplaudovali a Perry opět dokázal, 
že je kůň řadící se k domácí parkurové špičce. Obsadili jsme 
krásné sedmé místo. 

 Finálovou jízdu můžete zhlédnout ZDE

TEXT: JAKUB NOVOTNÝ, STÁJ GOLEM

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT

Perry a jeho
další úspěšná jízda
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V září nezapomeňte na své zvířecí kamarády – svátky slaví 
například Blesk, Pluto, Atila či Bella. Určitě jim věnujte 
některý z pomocných přípravků, jenž dodává vitaminy či 

minerály. Kompletní přehled jmen i nabídku zmiňovaných 
dárků naleznete na www.energyvet.cz. 

TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

KALENDÁŘ

Den  
v kalendáři

1. 9. Blesk Kryštof

2. 9. Pluto Morgiana

3. 9. Bandy Peneloppe

4. 9. Ruby Buddy

5. 9. Ted Judy

6. 9. Brek Pigi

7. 9. Aston Maggie

8. 9. Loran Frances

9. 9. Diky Pandora

10. 9. Rolf Atila 

Den  
v kalendáři

11. 9. Wendy Debbie

12. 9. Bella Osvald

13. 9. Alisa Benny

14. 9. Lasky Jef

15. 9. Ella Leon

16. 9. Brixa Zachariáš

17. 9. Štaf lík Othelo

18. 9. Špagetka Smokie

19. 9. Auta Corina

20. 9. Arka Mína

Den  
v kalendáři

21. 9. Leo Zefír

22. 9. Filla Brenda

23. 9. Elka Xenie

24. 9. Arči Geoffrey

25. 9. Daryk Priscillaa

26. 9. Bazir Tiffany

27. 9. Dar Gibson

28. 9. Dafy Abigail

29. 9. Dena Ulrika

30. 9. Doris Willy

V září slaví
Bella či Kryštof
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Kompletní kontaktní údaje naleznete na: www.energyvet.cz

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

OLOMOUC
Veterinární poradna klubu Energy – Jana Indrychová

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Veterinární poradna – Petra Prokopcová

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

OSTRAVA
Veterinární poradna – MVDr. Monika Šrubařová

ŘÍČANY
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař

NAPAJEDLA
Veterinární poradna – MVDr. Karla Hlačíková

DOMAŽLICE
Veterinární poradna – MVDr. Linda Hynčíková Birnerová

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

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

JABLONEC NAD NISOU
Veterinární poradna – Ing. Martina Pospíšilová  

Kdo pracuje se systémem Energyvet
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Zvířátka jedou na dovolenou. Lišák s milenkou, osel 
s manželkou, vůl s celou rodinou, kanec sám a čeká,  
která svině se k němu přidá.

Poslední myšlenka lišky: „To je ale pěkná jeskyňka.  
A medvědi tu už dávno nežijí!“

CITÁT
Svět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina 
k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme 
zvířatům.
– Arthur Schopenhauer –

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),
Ilona Erlebachová, Jakub Novotný, Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků),
II. Rekord Bull Sraz, archiv
Video: YouTube

IKONY:
Ikona se stetoskopem označuje texty, které jsou určeny 
především pro odbornou veřejnost.

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

KONTAKT

Zvířecí 
vtipy

Sta te se fanou y
Energyvet.CZ
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