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Asi každý člověk v této zemi slyšel o takzvaných množírnách. 
Týká se to zejména psů, ale často se s tímto fenoménem 
setkáváme i u jiných druhů zvířat. Je to příležitost pro 
nejrůznější individua, jak si přivydělat za cenu nesmírného 
utrpení chovaných zvířat. Ustájení je většinou naprosto 
nevyhovující. Zvířata se pohybují v uzavřených prostorách 
plných smetí anebo jsou uzavřena v klecích, které spíše 
připomínají chov nosnic. Za celý svůj život neopustí tyto 
nevyhovující podmínky. Rozkládající se těla uhynulých 
„produktů“ množírny mezi živými zvířaty bohužel nebývají 
výjimkou. Krmení je naprosto nedostatečné a péče o zdraví 
těchto „plemenných“ zvířat neexistuje. Slouží jenom k tomu, 
aby samice zabřezly a porodily mláďata. Ta pak sdílí tyto 
nevyhovující prostory s dalšími stejně postiženými jedinci. 

Jakmile jsou mláďata vhodná k prodeji, tak je „podnikatel“ 
uvede před prodejem do přijatelnějšího stavu anebo hraje na 
city člověka, který si zvíře z množírny ze soucitu zakoupí. Jak 
se pozná zvíře z množírny, když se jedná o upravené zvíře 
pro prodej? Vždy chtějte vidět matku mláděte. Pokud se bojí 
lidí, má vyděšený pohled, nemá vytvořené hygienické návyky, 

je plná parazitů, o špatném vzhledu ani nemluvě, s nejvyšší 
pravděpodobností se jedná o produkt množírny. V každém 
případě žádejte potvrzení o převzetí peněz, kde musí být 
uvedeno jméno s adresou prodejce a další náležitosti prodeje 
(kdy, kolik, za co atd.). Povinností chovatele je poskytnout 
zvíře odčervené a naočkované proti nákazám. O tomto musí 
být potvrzení nejlépe v očkovacím průkazu. Pokud se prodejce 
bude zdráhat takové údaje poskytnout, porušuje zákony 
a narazili jste na podvodníka. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

EMOCE V POHYBU

Množírny:  
Proč může fungovat tento 
nelítostný byznys s mazlíčky?
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Jak postupovat v případech, kdy zjistíte, že jde skutečně 
o množírnu? Nejlépe okamžitě odejít a v každém případě 
nahlásit tento incident na policii, veterinární správě anebo 
spolku na ochranu zvířat. Mláďata těchto zvířat bývají plná 
parazitů, promořená nákazami a často vlivem nevhodného 
připařování (příbuzenská plemenitba) zatížená genetickými 
vadami. Pokud vás vezmou tato zvířata za srdce (koneckonců 
ona za to nemohou a nesmírně trpí), požadujte slevu za 
špatný stav, chybějící odčervení, očkování. Nechce-li prodejce 
slevu poskytnout, striktně požadujte potvrzení o prodeji. 
Lze to později použít v případě vyšetřování jako důkaz. 
Když ani tento váš požadavek nenalezne odezvu a prodejce 
bude dokonce agresivní, volejte přímo policii. Někdo není 
konfliktní typ a raději přivře oči a zaplatí požadovanou 
sumu. Neuvědomuje si, že tímto krokem podporuje další 
utrpení a dokonce rozvoj tohoto byznysu? Je potřeba těmto 
nepoctivcům znepříjemnit život a znemožnit jim jejich 
pseudopodnikání, jinak se budeme i nadále setkávat s těžce 
postiženými zvířaty a nešťastnými chovateli. A pokud 
jste nekonfliktní, podejte trestní oznámení coby podnět 
k přešetření. Když budete mlčet, podporujete zlo. A nedělejte 

si iluze, že ten člověk se chová takto jen ke zvířatům. Jen 
strach mu brání, aby takto jednal i s lidmi. Kdyby se každý 
desátý poctivý člověk zasloužil o odstranění jedné bestie, 
zanedlouho fenomén množíren vymizí, a nejen ten. 

EMOCE V POHYBU

»

CO DĚLAT, KDYŽ NARAZÍTE NA MNOŽÍRNU?

Nejlépe okamžitě odejděte. V každém případě nahlaste její existenci na policii, 

veterinární správu anebo spolku na ochranu zvířat.
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IMUNOVET 2set
PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKUM BEZ NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

CYTOVET 1+1 zdarma
OZDRAVUJE A OMLAZUJE KAŽDÝ DRUH ZVÍŘETE

Dále vám nabízíme zvýhodněnou  
kombinaci CYTOVETu pro zvířecího  
mazlíčka a CYTOSANu pro vás.

Členská cena balíčku: 764 Kč, 34 bodů,  
ušetříte 767 Kč

Zákaznická cena balíčku: 993 Kč,  
ušetříte 997 Kč

http://www.energyvet.cz/cz_domu_2


KOZOROŽEC HORSKÝ, také nazývaný alpský (Capra 
ibex), náleží do řádu sudokopytníků (Artiodactyla), čeledi 
turovitých (Bovidae) a podčeledi ovce a kozy (Caprinae). 
Je typickým obyvatelem Jižní Evropy. Lze jej najít také 
v Severní Africe nad hranicí lesa až do nadmořské výšky 
6700 metrů v podobě poddruhu kozorožce nubijského 
a v západní a jižní Asii jako kozorožce sibiřského. 
Na Pyrenejském poloostrově vytváří poddruh kozorožce 
španělského. 

Tvarem těla připomíná kozu. Výška v kohoutku činí 
u samce jeden metr, délka těla až 1,7 metru, hmotnost 
dosahuje až 140 kilogramů. Samice jsou výrazně menší, 
zhruba poloviční. Bezpečným poznávacím znakem 
u samce kozorožce jsou jeho obrovské tmavě zbarvené 
rohy. Dorůstají až do metrové délky, jsou obloukovitě 
zahnuté a na přední straně mají pravidelně rozmístěné 
uzlovité výrůstky. Rohy samic jsou podstatně kratší. Samci 
mají na bradě výrazný vous, stejně jako většina kozlů. Čím 
se samec dožije vyššího věku, tím má delší vous. Rohy 
nepředstavují jen prostředek k soubojům v rámci stáda, ale 

také účinnou zbraň proti predátorům. Nejčastěji to bývají 
vlci, medvědi a lišky. Mláďata navíc ze vzduchu ohrožují 
orli. 

Kozorožec se živí trávou, mechem, listy i větvičkami. Jako 
všechny kozy se dovede postavit na zadní a ožírat všechny 
listy a větvičky stromů a keřů v dosahu. Přes den se zdržuje 
vysoko v horách na útesech a teprve pozdě odpoledne a večer 
slézají do nižších poloh za potravou. Tím se brání útokům 
svých hlavních predátorů, kteří loví právě v nižších polohách. » 

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

V průběhu říje do sebe 
buší rohy neuvěřitelnou 
silou, málokdy se ale 
smrtelně zraní. 

Kozorožec horský. 
Horolezci jim 
mohou jen závidět
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Potřebuje často pít, proto se příliš nevzdaluje od horských 
vodních toků. V zimě se kozorožci stahují do nižších poloh, 
kde snadněji nacházejí ve vysokohorském prostředí těžce 
dostupnou pastvu. 

Před predátory se vydávají na strmé svahy a útesy, kam se 
za nimi pozemští predátoři neodváží. A pokud ano, tak 
zůstávají v rezervě ještě obrovské rohy. Na paznehtech 

se nachází měkká rohovina lemovaná tvrdší rohovinou 
stěny paznehtu. Je to velmi důmyslné zařízení pro šplhání 
a skákání po strmých skalách. Horolezci se svou hi-tech 
výbavou mohou jen závidět. Dokáží se udržet na neuvěřitelně 
strmých stěnách na nepatrných výčnělcích. Můžeme je tedy 
vidět i na přehradách, kde spásají trávu na téměř kolmé 
stěně. Skákáním ze stěny na stěnu umí sestupovat v úzkých 
průrvách s naprosto kolmými stěnami. Během několika 
sekund dokážou po skalách vyběhnout terénem, jež zkušený 
horolezec zdolává několik minut. Schopností pohybovat se 
v horském terénu předčí i pověstného kamzíka. 

Začátkem zimy probíhá říje, při které soupeřící samci bojují 
o samice. Přestože do sebe buší rohy neuvěřitelnou silou, 
málokdy dochází ke smrtelným zraněním (ta většinou 
vznikají pádem z výšky). 

Samice je březí šest měsíců a v průběhu května porodí jedno, 
výjimečně dvě mláďata. Během léta se mladí samci sdružují 
do nevelkých stádeček, která se rozpadají až na podzim, kdy si 
samci hledají svoje vlastní stáda samic. »

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

»

06



Kozorožec byl dlouhá léta intenzivně loven (jak jinak) nejen 
pro maso a trofejní rohy, ale také pro bezoárové koule, 
nejrůznější části těla i výkaly. Tyto propriety byly používány 
jako přísady do léků a alchymistických lektvarů. Vlivem 
intenzivního lovu se na konci 19. století nacházel druh před 
vyhubením. Naštěstí mnoho lesníků, přírodovědců a dokonce 
i italský král Viktor Emanuel II se zasloužili o jeho zpětnou 
introdukci do původních oblastí. 

Dnes se populace stabilizovala a její velikost se odhaduje na 
30 000 zvířat. Objevily se pokusy vysadit kozorožce horského 
i na Slovensku (Javorina, Velká Fatra a Tatry). Použili křížence 
ze všech oblastí jeho původu a také křížence s domácími 
kozami. Za druhé světové války však tento problematický chov 
zanikl. 

 Souboje kozorožců jsou impozantní.

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

»

KOZOROŽEC HORSKÝ V ČÍSLECH

1: výška v kohoutku u samců (m)

140: maximální hmotnost (kg)

30 000: velikost současné populace (kusy)

6: březost samic (měsíce)
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PRODUKTY MĚSÍCE

Tak už nám troubějí jeleni. Tedy mají ještě chvíli čas, protože 
říje u jelenů začíná s ranními mrazíky vystřídanými mlhou 
a pak poměrně krásným jasným dnem. Ale to bylo dřív. Nyní 
můžeme očekávat teplejší počasí a odsun říje jelenů na listopad. 
Ať si nejrůznější pseudoodborníci vykládají, co chtějí, globální 
oteplování je skutečně realitou. Možná někoho potěší, že aniž 
by se vyzul z bačkor, cestuje do teplých krajin. Odhadem o pět 
stupňů zeměpisné šířky jižněji. V pohodlí domova se dostal na 
úroveň italského Milána anebo francouzského Lyonu. 

Obratlovcům, tj. skutečným zvířatům podle definice zákona, 
toto oteplování nijak nevadí. Pokud ovšem není doprovázeno 
prudkými změnami počasí. Teplo nese vždy energii a ta se 
musí někde uvolnit. Proto jsou prudké změny počasí pro 
globální oteplení charakterističtější než změna podmínek 
umožňující pěstovat banány venku na zahradě. Náhlé změny 
jsou vždy z hlediska zdraví problematické. Proto nastává ten 
správný čas pro zvýšení schopnosti adaptovat se na tyto změny. 

Adaptogen mezi našimi produkty představuje Gynevet. 
Připraví našeho zvířecího přítele na období prudkých střídání 

teplot a také počasí. Určitě najde uplatnění při výměně letní 
srsti za zimní. Říjen je obdobím, kdy se srstnatá zvířata 
začínají oblékat do mnohem hustší a odolnější zimní srsti. 
K její kvalitě přispěje nejen Gynevet, ale také Omegavet anebo 
Skelevet. Poskytnou potřebné stavební prvky pro nově tvořený 
kožíšek. Krásné dny plné slunce vystřídá chlad rána a vlhkost 
občasného deště anebo mrholení. Vlhkost s sebou přináší 
bakterie, se kterými zatočí Imunovet. Poslouží také pro 
případnou rekonvalescenci a do značné míry může zastoupit 
i Gynevet v působení na odolnost i na nárůst nové srsti. 

Příležitostně zesílí vítr z osvěžujícího vánku na úroveň 
přinášející zkázu pro větve stromů a střechy mnohých domů. 
Objeví se první případy zánětu nervů zvířat vystavených 
průvanu. Za tímto druhem zánětu se vždy skrývá virová infekce. 
Proto první pomocí náhlých projevů bolesti po koupání anebo po 
vystavení průvanu je krátkodobé podávání Virovetu následované 
aplikací Korovetu, jenž přináší oheň a tedy i teplo pro regeneraci 
postižených nervů. Chovatele by na potřebu Virovetu mohlo 
upozornit období kýchání, které předcházelo několik dnů až asi 
dvou týdnů před bolestivými projevy zvířete.  »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

V říjnu se zaměřujeme  
hlavně na prevenci nachlazení
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PRODUKTY MĚSÍCE

» Pokud nezapomeneme prevenci v podobě Gynevetu, jenž 
v rámci vztahů elementů Pentagramu posiluje odolnost, tak 
se těchto stavů obávat nemusíme. I uprostřed podzimních 
dní bychom neměli zapomenout na uplynulé letní období. 
Vlivem intenzivního slunečního záření je organismus zvířete 
stále vystaven vysoké hladině volných radikálů, které vznikly 
mimo jiné i interakcí ultrafialových paprsků s podkožními 
tkáněmi organismu. Proto je nynější očista pomocí Cytovetu 
důležitější než v jiných měsících. Další optimální období pro 
preventivní aplikaci Cytovetu nastane až koncem zimy, kdy 
bude nutné odstranit kyselé metabolity nahromaděné vlivem 
chladového působení zimního období. Na podzim Cytovet 
zvíře metabolicky zahřeje a pomůže spolu s Gynevetem 
adaptovat mazlíčka na těžké zimní období. 

A pokud bude v rámci oteplování teplejší zima? Všimli 
jste si, že mnohem větší pocit zimy míváte, když je těsně 
nad nulou? Teplo je totiž odváděno především vodou 
a vlhkostí. Když nastane suchý mráz, tak se tělo lépe zahřívá. 
Například pižmoň severní bez problémů přežívá ve vichřici 
až padesátistupňové mrazy. Ale pokud v zimě prší, uhyne 

zimou. Jeho srst je smáčivá, což je dobré pro izolaci před 
suchým chladem, ale voda pronikne na kůži a odebere zvířeti 
životadárné teplo. 

Tak jsme adaptovali a hurá třeba na houby, které se po 
suchém létě už nemohou dočkat, až vystrčí své kloboučky. 
Sice naši zvířecí průvodci houby zrovna nemusí, ale určitě 
budou rádi za pobyt na čerstvém vzduchu a ve zdravém 
prostředí. 
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S FIRMOU ENERGY jsem se poprvé setkala díky mamince, 
která mi dala výborné reference, co se týče produktů 
pro člověka. Sama jsem vyzkoušela humánní přípravky, 
například Gynex, Renol, Cytovital. Nedalo mi to, abych 
nepodala výrobky Energy i našemu sedmiměsíčnímu 
pejskovi. Je zvídavý a vynalézavý, a tak si našel oblibu ve 
vyhrabávání všeho, co mu voní a co ho zajímá. Netrvalo 
dlouho a na přední tlapce si udělal menší oděrku, která se 
během pár dnů začala měnit v jakousi bradavici, kterou si 
nepřetržitě olizoval. 

Běžná dezinfekce byla zbytečná, protože si ji okamžitě olízal. 
Vydali jsme se tedy k panu veterináři, aby nám poradil, jak 
máme dále postupovat. Bylo nám řečeno, že to je opravdu 
bradavice, která se bude časem zvětšovat, a že pokud si 
ji stále olizuje, je nejschůdnější řešení vyříznout a ránu 
sešít. O částce za zákrok nemusel ani mluvit. Když jsem 
si představila lokální anestézii, operaci, následné čištění 
a převazování rány, plastový kornout na krk, aby si na ránu 
nemohl dosáhnout, antibiotika proti zánětu apod., nechtěla 
jsem jít tímto směrem. 

Vzpomněla jsem si na firmu Energy, která nabízí produkty 
i pro zvířátka. Po prostudování všech preparátů na různé 
problémy jsem narazila na Virovet, který byl určen nejen na 
virové onemocnění, ale i na bradavice v počátečních stadiích. 
Dávkování byla kapička do tlamičky ráno a večer, po dobu 
tří týdnů, posléze týden pauza a opět stejné dávkování. Již 
po třech dnech jsme viděli, že rána není tolik prokrvená 
a bradavice zřejmě „tolik nesvědí“ jako předtím, olizování 
přední tlapky ustávalo. »

KAZUISTIKA

TEXT: KRISTÝNA VESELÁ (NEMILANY), FOTO: ARCHIV AUTORKY

Virovet si nás získal.  
A nejen on

10

http://www.energyvet.cz/cz_virovet_15


KAZUISTIKA

» Po deseti dnech se bradavice začala zmenšovat a po třech 
týdnech už byla znatelně menší. Začali jsme s užíváním 
Virovetu 24. června a po zhruba měsíci není poznat, že pejsek 
ošklivou bradavici na tlapičce měl (více na snímcích).

Chtěla bych moc poděkovat firmě Energy, že se tak krásně 
stará nejen o nás lidi, ale i o naše zvířecí miláčky, které trápí 
podobné problémy. I nadále budeme užívat přípravky Energy 
a těšit se na další produkty a novinky, které nám všem zlepší 
život. 

CO NA TO VETERINÁRNÍ LÉKAŘ?

Virovet působí na bradavice virového původu v počátečním i pokročilém 

stadiu. Je vhodné podpořit protivirový účinek lokálním ošetření léze Audivetem. 

Bradavice pak zaniká nejen z hloubi kůže, ale dochází k jejímu zaschnutí 

a odloučení. Navíc se snižuje i bolestivost a urychluje celkové hojení.
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TEXT: SDB

DĚNÍ V ZOO

V Plzni se těší s mladých 
mangust žíhaných

V plzeňské zoologické zahradě se těší z mláďat MANGUSTY 
ŽÍHANÉ. Narodila se v polovině srpna a návštěvníci je mohou 
vidět u pavilonu Tajemný noční svět Afriky. 

Zvířata přišla na svět krátce poté, co byl zdejší chov na jaře 
letošního roku obnoven. Z Berlína dorazilo pět jedinců a ti se 
hned postarali o mladé. 

Novodobý chov cibetkovitých (promykovitých) šelem 
v plzeňské zoologické zahradě začal v říjnu 1989. Tehdy byli 
ze Zoo Dvůr Králové přivezeni dva samci a jedna samice 
mangusty žíhané (Mungos mungo). Pro atraktivnost druhu 
bylo v roce 1997 rozhodnuto navýšit jejich stav skupinou 
mladých mangust ze Zoo Ústí nad Labem. První  
odchov šesti mláďat se podařil roku 2000.

V Plzni v zoo dále žijí mangusta liščí, která se zde množí 
od roku 2004 (letos dvě mláďata), mangusta trpasličí (jeden 
odchov v roce 2015), mangusty tmavé či promyky červené. 

  I když to tak na první pohled nevypadá, 
mangusta si hravě poradí s kobrou.
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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


MISS KOČKA je unikátní soutěž pro domácí miciny, kterou  
letos poosmé pořádá občanské sdružení Kočičí azyl  
(www.kociciazyl.cz). Probíhá pod tradičním mottem „Máte 
doma nejkrásnější kočku? Tak to dokažte – přihlaste ji do 
soutěže krásy!“. O tituly, poháry a hodnotné ceny od sponzorů 
se každoročně utkají desítky domácích mňoukajících 
mazlíčků, zcela bez ohledu na původ. To znamená, že šanci 
vyhrát mají hlavně klasické domácí miciny. Mezi soutěžícími 
se ovšem často objevují i ty urozené s rodokmenem. 
Pořadatelé nikomu nenadržují, šanci na atraktivní výhry má 
opravdu každá!

Miss kočka 2015 se koná v sobotu 7. listopadu v Kulturním 
centru Zahrada v Praze 11, kousek od metra Chodov, v ulici 
Malenická 1784. Začátek je v 11.00, slavnostní vyhlášení 
vítězů po 16.00. V průběhu akce bude jako vždy doprovodný 
program: prodejní stánky s chovatelskými potřebami 
(vč. jednoho útulkového), kreslení kočičích obličejů a různé 
soutěže pro děti. Vstupné je rovněž obvyklé: kočičí konzerva 
nebo 30 Kč do sbírkové kasičky. Všechny darované konzervy 
jsou hned na místě rozděleny mezi přítomné útulky. »

TEXT: KATEŘINA KAŠPAROVÁ, ORGANIZÁTORKA SOUTĚŽE MISS KOČKA,  
WWW.MISSKOCKA.CZ, FOTO: ARCHIV AUTORKY

ZÁBAVA

Miss Kočka 2015  
se blíží! Přijďte se 
pobavit i pomoci

14

http://www.kociciazyl.cz


Miss kočka je akce důsledně charitativní, veškerý výtěžek 
jde přímo na pomoc útulkům opuštěných koček. Souběžně 
se soutěží krásy probíhá takzvaná Umisťovací výstava koček 
z útulků z celé ČR, kde si může zájemce vybrat nového 
kočičího kamaráda. 

Absolutního vítěze soutěže Miss kočka volí vždy sami 
návštěvníci akce pomocí hlasovacích lístků. Další tituly 
(Kocour/Kočka roku, ale také třeba Nej Pohodář, Nej Srst ad.) 
vybírá VIP porota, která zasedá od 13.00. Pravidelně jí 
předsedá zpěvačka Eva Pilarová, členy bývají další známí 
kočkomilové – v minulých letech to byli např. Uršula Kluková, 
Zdeněk Srstka, Petr Novotný i jeho syn Pavel a mnoho 
dalších, včetně např. České Miss Ivety Lutovské a dalších 
dvounohých krásek! 

V předsálí si můžete koupit nádherné věci v charitativních 
obchůdcích přítomných útulků, jimž tak můžete přispět na 
jejich činnost. Firma Energy zajistí na místě poradnu pro 
majitele kočiček (i pejsků) zdarma. Dotazy se mohou týkat 
zdraví, kondice či výchovy. 

Přijďte pomoci – nejen najít absolutní/ho vítězku/e, ale 
především pomoci zvířatům, která zatím neměla štěstí najít 
svůj domov. Těm, kteří nadále zůstávají v útulcích a čekají, 
zda jim někdo konečně nabídne láskyplný domov, za který mu 
budou až do konce svého kočičího života neskonale vděčni. 
Tak, jak to umí jen ti opuštění z útulků. 

Vítězové dostanou poháry, kvalitní krmivo a další hodnotné 
dárky od sponzorů akce. 

ZÁBAVA

»

15



V říjnu opět najdeme celou řadu jmen koček a psů, kteří slaví 
své jmeniny. Nezapomeňme ale, že 4. října se každoročně 
konají také oslavy Mezinárodního dne zvířat. Toto datum 

bylo zvolena na památku úmrtí františkánského mnicha 
Sv. Františka z Assisi, jehož vztah ke zvířatům byl pověstný. 

TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

KALENDÁŘ

Den  
v kalendáři

1. 10. Ali Floyd

2. 10. Kiki Kulíšek

3. 10. Morgan Iros

4. 10. Arina Harley

5. 10. Kojak Orion

6. 10. Tina Ronaldo

7. 10. Hero Ajax

8. 10. Sabar Sue

9. 10. Adam Luther

10. 10. Luna Baloo

11. 10. Viki Puk

Den  
v kalendáři

12. 10. Fox Felína

13. 10. Vigo Aram

14. 10. Axa Chňapka

15. 10. Isar Grand

16. 10. Lojza Ráchel

17. 10. Monty Mirákl

18. 10. Dingo Ruby

19. 10. Eros Cecilka

20. 10. Čibi Gita

21. 10. Džina Ozzy

22. 10. Badys Lili

Den  
v kalendáři

23. 10. Bina Jacqueline

24. 10. Pussy Paris

25. 10. Hex Messier

26. 10. Čiči Zuleika

27. 10. Agila Claudius

28. 10. Bart Christian

29. 10. Askot Pretty

30. 10. Hrom Miky

31. 10. Amanda Cindy

V říjnu budou oslavy také 
Mezinárodního dne zvířat

Po bujaré oslavě přijde vhod 

Probiovet pro úpravu střevní 

mikroflóry. Nakupujte na

www.energyvet.cz
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BRNO
Veterinární poradna klubu Energy – Hana Hosová

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Veterinární poradna – Petra Prokopcová

DOMAŽLICE
Veterinární poradna – MVDr. Linda Hynčíková Birnerová

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Veterinární poradna – MVDr. Petra Domesová

HOROMĚŘICE
Veterinární poradna – MVDr. Martina Frühauf-Kolářová

HOŘOVICE
Veterinární poradna – MVDr. Michaela Gerychová

HRADEC KRÁLOVÉ
Veterinární poradna – MVDr. Milena Martincová

JABLONEC NAD NISOU
Veterinární poradna – Ing. Martina Pospíšilová  
(specializace na koně, psy a kočky)

MRAČ U BENEŠOVA
Veterinární klinika a laboratoř

NAPAJEDLA
Veterinární poradna – MVDr. Karla Hlačíková

OLOMOUC
Veterinární poradna klubu Energy – Jana Indrychová

OPAVA
Veterinární klinika MVDr. Radomíra Hynara

OSTRAVA
Veterinární poradna – MVDr. Monika Šrubařová »

Energyvet:  
Obliba mezi  
veterináři roste
Systém Energyvet používá už celá řada veterinářů 
a vyškolených specialistů z různých regionů. Plné  
kontaktní údaje najdete na webu www.energyvet.cz.

Kompletní kontaktní údaje naleznete na: www.energyvet.cz

Elektronická veterinární poradna na www.energyvet.cz
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PRAHA
Centrum Mazlíček – Janka Dvořák Majerčinová
Klub Energy – Alena Pávková
Veterinární poradna – MVDr. Jana Srpová
Veterinární ordinace PET HELP
Veterinární poradna – MVDr. Lucie Boháčová

PRACHATICE
Veterinární poradna – MVDr. Petr Hrabák

PŘÍBRAM
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Korecký

ŘEVNICE
Veterinární ordinace – MVDr. Vojtěch Veverka

ŘÍČANY
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař

SEDLČANY
Veterinární poradna – MVDr. Martin Pán

STARÉ MĚSTO
Veterinární poradna – MVDr. Miroslava Svobodová

TÁBOR
Veterinární poradna pro malá zvířata – MVDr. Lucie Míková
Veterinární poradna – MVDr. Martin Pán

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

UHERSKÝ BROD
Veterinární poradna – MVDr.Jiří Zábojník

VELVARY
Veterinární poradna – MVDr. Ivan Soukup

ŽÍREC U DVORA KRÁLOVÉ
Veterinární poradna – MVDr. Karin Seitlová  

»

Kompletní kontaktní údaje naleznete na: www.energyvet.cz 18
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Zajíček potká medvěda, hned mu to nedá, aby se nezeptal: 
„Medvěde! Proč za sebou táhneš ten provázek?“ A medvěd 
otráveně odvětí: „Zkoušel jsem ho tlačit, ale krčil se.“

Poslední myšlenka zajíce: „Proč bych utíkal, honební sezona 
ještě nezačala.“

CITÁT
Údolí celého světa plná lásky by byla zapotřebí k tomu, 
abychom zaplatili zvířatům za jejich služby a zásluhy. 
– Christian Morgenstern –

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), Kateřina Kašparová, Kristýna Veselá
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků), 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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