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Blíží se nejoblíbenější svátky roku – VÁNOCE. Pátého 
prosince jim ještě předchází návštěva tří nadpřirozených osob 
– Mikuláše, anděla a čerta. Tyto sváteční momenty mají jedno 
společné – obdarovávání. 

Dárečky jsou pečlivě zabaleny. To je ale obalů! A bohužel další 
dny končí v popelnici, v kamnech a v horších případech se válí 
všude kolem nás. Je potřeba si uvědomit, že to není odpad. 
Je to surovina pro další zpracování. Výmluvy, že nějací „oni“ 
se o to musí postarat, že „oni“ to stejně smíchají dohromady, 
jsou skutečně jen výmluvy. Je za tím naše lenost. Proč bych 
měl nosit papír do speciálního kontejneru, když popelnice 
stojí jen pár kroků ode mne? Asi pět papírem naplněných 
kontejnerů zachrání život jednomu stromu a ušetří znečištění 
několika tisícům litrů čisté vody. Jeden ušetřený strom 
vyprodukuje dennodenně kyslík pro nás i další živočichy. 
Poskytuje v létě stín a v zimě mírní mrazy, A kolik je to 
stromů v rámci naší země? 

A nemluvme pouze o papíru. Jsou zde kontejnery na plasty, 
elektroodpad, sklo a organický materiál pro kompostování. 

V ekodvorech je možné odevzdat kovy, dřevo a mnoho dalšího. 
Dnes se dokáže recyklovat prakticky vše. Jen jaksi chybí 
ochota každého jedince poskytnout svůj nepotřebný odpad 
k dalšímu zpracování. A proč? To ať si odpoví každý sám. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

EMOCE V POHYBU

Neexistuje odpad,  
jen surovina pro další využití

Dnes se dokáže 
recyklovat prakticky 
vše, jen jaksi chybí 
ochota každého jedince 
poskytnout odpad 
k dalšímu zpracování.

02



Obdobná situace nastává v případě odpadu z našich mazlíčků. 
Jak můžeme chtít po lidech, kteří žádné zvíře nevlastní a ani 
nevlastnili, shovívavost a vztah k mazlíčkům chovatelů, když 
vidí na chodnících a v trávě spousty výkalů a musí absolvovat 
slalom, aby do tohoto štěstí nešlápli. Je to snad pro chovatele 
problém uklidit po svém svěřenci? 

Často nastává řetězová reakce. Když člověk vidí, že někdo 
ponechává exkrementy svého zvířete bez povšimnutí, proč 
by to sbíral on? A jeho vidí další a řídí se stejnou myšlenkou. 
Příklady táhnou. Proto poklízejte sami za sebe. Jděte 
příkladem pro ostatní. Sice mě naštve, když při sběru hovínka 
mého pejska šlápnu do dalšího, mnohem většího a pečlivě 
naaranžovaného pod spadané listí, ale nezabrání mi to sebrat 
produkt mého mazlíčka. Jdu příkladem pro ostatní a je nutné 
poznamenat, že s tímto problémem se setkávám v našem 
teritoriu mnohem méně než v minulosti. 

Nebuďme pohodlní, chovejme se ohleduplně a zodpovědně. 
Třiďme odpad a sbírejme po svých zvířatech. Konec konců 
v zimě dokáže ještě teplý exkrement v pytlíku prohřát zkřehlé 
ruce. 

EMOCE V POHYBU

»
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VÁNOČNÍ SPECIÁL
SLEVA 10 % 

NA VŠECHNY 
VETERINÁRNÍ PRODUKTY

http://www.energyvet.cz/cz_domu_2


HRABÁČ (Orycteropus afer) pochází z Afriky. Dříve byl 
nazýván také kuťoš (od kutání). Je doma v Africe na jih 
od Sahary až po Mys dobré naděje, vyhýbá se ale deštným 
pralesům. Vyskytuje se zejména v savanách, stepích, 
které jsou bohaté na hlavní potravu – termity. Představuje 
posledního žijícího představitele samostatného řádu hrabáčů 
(Tubulidentata). Kvůli podobnosti s mravenečníkem se 
původně řadil do řádu chudozubých. Ale šlo jen o takzvanou 
konvergentní evoluci vyvolanou adaptací na stejný typ potravy 
– na termity. Ze stejného důvodu je podobný vačnatým 
bandikutům. Nejbližším žijícím příbuzným hrabáče jsou 
bércouni. 

Hrabáč patří mezi savce. Má zavalité, převážně lysé tělo, 
jen na hřbetě pokryté řídkými štětinami. Béžové zbarvení 
přechází na hlavě a břichu k růžové. Končetiny jsou silné, 
zadní větší než přední a opatřené zejména na hrudních 
končetinách prsty s mohutnými drápy k rozhrabávání 
termitiště. Pánevní končetiny mají pět prstů. Ocas se podobá 
klokanímu, je silný a málo pohyblivý a umožňuje zvířeti 
oporu při stání na zadních. Má zhruba 70 centimetrů. 

Celé tělo dosahuje hmotnosti přibližně 60 kilogramů a délky 
120 centimetrů. Hlava je protáhlá a její konec podobný 
prasečímu rypáku. Okolo nozder rostou husté ochranné 
štětiny. Oči má malé, a naopak boltce blanitých uší dlouhé 
a podobné zajíci. Ve spánku je přikládá k hlavě. Chrup je 
hypselodontní, tj. bez kořenů a neustále dorůstá. Jazyk je 
podobně jako u mravenečníka dlouhý a slouží k nalepování 
mravenců a termitů. Varlata jsou uložena stejně jako u slona 
v břišní dutině, tj. samci nemají šourek. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

Hrabáč má kutání 
v „popisu práce“
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Přes den spí, jde o zvíře s noční aktivitou. Velmi dobře hrabe, 
vyhrabává si nory a rozhrabává mraveniště a termitiště. 
Samice rodí jen jediné mládě o hmotnosti přibližně 
1,6 kilogramu. Březost trvá 243 dní a doba kojení čtyři měsíce. 
V zajetí se dožívá průměrně 21–23 let.

V zoologických zahradách se živí komplexní 
vysokoproteinovou potravou jako například mletým vařené 
hovězím masem, žloutky, mlékem, banány a mnoha dalšími 
drobnými komponentami. Žádná zoologická zahrada 
nedokáže hrabáči poskytnout dostatek jeho přirozené 

potravy – mravenců či termitů. Ze zajímavých faktů je 
potřeba zmínit jeho nejnebezpečnějšího parazita – vrtejše 
(Oligacanthorhynchus longissimus). Dosahuje délky téměř 
jednoho metru a je to největší druh vrtejše. 

  Hrabáčovi jdou zejména zemní práce.  
Podívejte na video

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

»

Kvůli podobnosti 
s mravenečníkem 
se původně řadil do 
řádu chudozubých.

HRABÁČ V ČÍSLECH

21–23: délka života v zajetí (roky) 

120: délka těla (cm)

70: délka ocasu (cm)

60: hmotnost (kg)

1,6: hmotnost mláděte (kg)
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PRODUKTY MĚSÍCE

Po extrémně teplém listopadu tu máme první zimní 
měsíc – prosinec. Jaký bude, se dá jen těžko předvídat. 
Pravděpodobně stejně teplý jako v minulých letech. 

Sluneční záření je na svém minimu, ale už po 21. prosinci 
se dočkáme opětovného prodlužování dne. Vzhledem 
k tendenci k oteplování se nám typické infekční období posouvá 
do tohoto měsíce. Virovet (nebo při vyšších teplotách kolem 
10 stupňů Celsia Etovet) odstraní první příznaky onemocnění 
v podobě kýchání a zabrání dalšímu rozvoji infekce. 

Možná i Etovet bude vhodným vánočním dárečkem pro 
vašeho mazlíčka. Využijete jej nejen při případné infekci, 
ale také jako adaptogenu pro kanonádu doprovázející bujaré 
oslavy sdružené do tohoto posledního měsíce roku. Tento 
dárek vašemu zvířecímu průvodci asi moc radosti nepřinese, 
proto nezapomeňte ani na protistresového plyšáka, kostičku 
z kůže, pískající figurku či jiný vhodný dáreček. 

Pro zvýšení účinnosti jak adaptace na rušivé vlivy, tak i na 
posílení imunity, můžete využít účinků Korovetu. Rozproudí 

i krev a přinese do chladu prosincových dní potřebné 
vnitřní teplo. Korovet podávejte preventivně již od prvních 
dní prosince, Etovet pak podle potřeby při případné infekci 
a od 28. až 29. prosince před silvestrovským veselím. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Co pod stromeček
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http://www.energyvet.cz/cz_virovet_15
http://www.energyvet.cz/cz_etovet_66
http://www.energyvet.cz/cz_korovet_27


Pokud se případná infekce nepodchytí včas, tak následný 
kašel i horečku pomohou zvládnout Kingvet posílený 
Imunovetem. 

Užijte si prosincových svátků i se svými zvířecími kamarády 
a do roku 2016 hodně pohody a splněných snů a přání. 
Se zdravím se vám pokusíme pomoci my, kolektiv veterinární 
divize Energy Group. 

PRODUKTY MĚSÍCE

» CO SE VÁM HODÍ V PROSINCI

Virovet: odstraní první příznaky infekcí doprovázených kýcháním

Etovet: proti stresu bezprostředně před Silvestrem

Korovet: rozproudí krev a přinese vnitřní teplo

Kingvet a Imunovet: proti horečce a kašli
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http://www.energyvet.cz/cz_kingvet_32
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KLIENTEM JE AFRICKÝ JEŽEK, kterému jsou dva roky a jenž 
váží necelý kilogram. Denně je krmen živými moučnými 
červy a v menším množství dokrmován běžnými psími 
granulemi, pije běžnou vodu z pražské vodovodní sítě. 
Od narození jej chovají v terarijní kleci v bytě. 

V době letošních veder, v průběhu června a července, začal 
mít mezi bodlinami velmi suchou šupinkovitou kůži. 
Chovatelka jej potírala olivovým olejem, což na chvíli 
pomohlo. Ale pak začal „pelichat“, bodliny mizely téměř před 
očima, když se pohladil, vypadala mu „hrst“ bodlin a byly 
viditelně prořídlé. Jiné viditelné symptomy nebyly přítomné, 
chutnalo mu, misku s červy vždy „vyluxoval“, běhal a hrál si. 

Bylo doporučeno kapat na moučné červy Gynevet (čtyři kapky 
do misky s červy) a Omegavet (dvě kapky). Do napáječky 
pak přidávat Fytovet (dvě kapky). Červy s Gynevetem 
a Omegavetem pojídal naprosto bez problémů, stejně tak 
i přijímal vodu s Fytovetem z napáječky. Bodliny začaly opět 
růst během dvou dnů po aplikaci, a to navzdory horkému 
počasí, které příliš nepomáhá regeneraci kůže. Během 

pěti dnů po aplikaci byly bodliny dorostlé již do poloviční 
až tříčtvrteční velikosti a objevovaly se stále nové a nové. 
Po týdnu aplikace byl podle chovatelky jeden den ježek nevrlý, 
zřejmě pro bolest, kterou způsobují nové bodliny pronikající 
přes kůži. 

Po třítýdenní aplikaci byla učiněna přestávka a pak se 
pokračovalo ještě 10 dní v aplikaci Gynevetu a Fytovetu. 
Bodliny dorostly a již nepadají, kůže je bez šupin, ale zůstala 
sušší, proto byl opětovně nasazen Omegavet. 

KAZUISTIKA

TEXT: ANDREA ŠULCOVÁ, ENERGY KLUB PRAHA 1

Africký ježek 
přicházel o bodliny, 
zabrala přírodní 
regenerace

PADAJÍCÍ BODLINY. CO POMOHLO?

» �Gynevet – do krmiva

» �Omegavet – do krmiva

» �Fytovet – do napáječky
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http://www.energyvet.cz/cz_gynevet_26
http://www.energyvet.cz/cz_omegavet_68
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TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, PhD.

VAŘÍME ZVÍŘATŮM

NARUŠENÁ ČINNOST JATER znamená i poruchu 
detoxikace. Proto je nutné snížit množství zatěžujících 
bílkovin a tuků, které představují největší zdroj toxických 
metabolitů. Bílkovin by nemělo být více než dva gramy na 
každý kilogram hmotnosti. Tuky je potřeba úplně nahradit 
oleji s vyšším obsahem nenasycených mastných kyselin (rybí 
tuk, dýňový olej, sezamový, z pecek vinných hroznů atp.). 

Doporučujme podávat bílkoviny snadno stravitelné 
(např. vařený vaječný bílek, rybí maso, nízkotučný tvaroh, 
tavený sýr). Energii je potřeba dodávat ve formě cukrů 
a polysacharidů. Neměla by v krmné dávce chybět alespoň 
čajová lžička čisté glukózy (např. Glukopur). Polysacharidy 
poskytnou ovesné vločky, bezvaječné těstoviny a rýže. 

Recept je nutné individuálně přizpůsobit vašemu zvířeti podle 
chuti. Měl by obsahovat zhruba polovinu ovesných vloček, rýže 
anebo bezvaječných těstovin, zmíněnou lžičku glukózy, na 
špičku nože kuchyňské soli, čtvrtinu dobře uvařené kořenové 
a také naťové zeleniny a čtvrtinu rybího masa, vařeného 
vaječného bílku či zmíněných mléčných produktů. Důležitou 

složku tvoří vitaminy skupiny B, ale i další. Kvůli zátěži je 
potřeba rozdělit krmnou dávku na pět až šest denních dávek. 

Pro jaterní tkáň představují obrovskou zátěž antibiotika, chemické 
konzervanty a přísady, hormonální léčba, pesticidy, karcinogeny 
(včetně z pečení a smažení), řepný cukr a veškerá umělá sladidla 
typu aspartam. Nevhodná jsou komerčně vyráběná krmiva 
s výjimkou specializovaných pro onemocnění jater. Mají horší 
stravitelnost a také obsahují nevhodné přidané látky. 

Pro jaterní tkáň 
představují obrovskou 
zátěž antibiotika, 
chemické konzervanty 
a přísady.

Jaterní nedostatečnost 
lze řešit nenáročnou 
dietou
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Prosinec představuje vlastně řetěz svátků, při kterých je co slavit. 
Mikuláš, Vánoce, Silvestr. Nezapomeňte však, že tento měsíc mají 
svátek také nositelé níže uvedených zvířecích jmen. Pokud sháníte 

nějaký vhodný dárek, který podpoří zdraví nebo vylepší vitalitu 
vašeho zvířecího kamaráda, podívejte se na www.energyvet.cz. 
A hledejte v kategorii pomocných preparátů. 

TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

KALENDÁŘ

Den  
v kalendáři

1. 12. Žaky Gladys

2. 12. Norik Maxim

3. 12. Corado Clark

4. 12. Lola Babeta

5. 12. Elba Piccolo

6. 12. Charley Karina

7. 12. Greg Aida

8. 12. Olsan Santana

9. 12. Clif Adonis

10. 12. Civil Nikita

11. 12. Aret Arnold

Den  
v kalendáři

12. 12. Grand Faust

13. 12. Kelly Diamond

14. 12. Molly Damián

15. 12. Heron Daisy

16. 12. Jerry Olivia

17. 12. Kenny Pamela

18. 12. Arna Terrence

19. 12. Orfeus Rajka

20. 12. Blank Marty

21. 12. Hardy Fleur

22. 12. Goffy Milky

Den  
v kalendáři

23. 12. Moris Shirley

24. 12. Sonny Fiona

25. 12. Fera Nero

26. 12. Connie Wendy

27. 12. Karo Leo

28. 12. Sian Forest

29. 12. Ašar Tramp

30. 12. Čaky Tornádo

31. 12. Briny Cassie

Prosinec  
je plný svátků
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TEXT: HANA KAPLÁNKOVÁ, FOTO: ARCHIV AUTORKY

VĚDĚT VÍC

Při troše snahy nemusí 
být výběr vhodného 
přípravku nic složitého

První listopadovou neděli jsme v olomouckém klubu 
Energy přivítali veterináře Lubomíra Chmelaře. Přestože 
sluníčko lákalo k procházkám a výletům, chovatelé zaplnili 
přednáškovou místnost téměř do posledního místečka. Téma 
dne znělo jasně: Jak vybrat přípravek Energy pro vaše zvířecí 
mazlíčky i pro vás. 

Lubomír Chmelař nám podrobně vysvětlil princip 
Pentagramu, vztahy mezi jednotlivými prvky a na příkladech 
z běžného života ukazoval, jak řešení potíží může být 
v podstatě jednoduché. 

Také nás seznámil s další výbornou pomůckou, Grafikonem, 
který je na trhu zatím krátce. Jestliže uživatel pochopí práci 
s ním, představuje užitečný prostředek pro výběr vhodného 
produktu nejen pro zvířátka, ale i pro jejich páníčky. 
 
Je úžasné sledovat jak poradci, kteří pracují právě 
s veterinárními produkty a procházejí školicím systémem 
veterinární divize, dokážou citlivě a erudovaně přistupovat 
ke svým zvířecím klientům. Jsem velice ráda, že v Olomouci 
máme jednoho z nich – Janu Indrychovou. 
 
Co dodat na závěr? Myslím, že se máme ještě hodně co učit, 
nejen od zvířat. 
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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 

PRACHATICE
Veterinární poradna – MVDr. Petr Hrabák

PRAHA
Centrum Mazlíček – Janka Dvořák Majerčinová, Klub Energy 
– Alena Pávková a Andrea Šulcová, Veterinární poradna 
– MVDr. Jana Srpová, Veterinární ordinace PET HELP, 
Veterinární poradna – MVDr. Lucie Boháčová

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

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Veterinární poradna – MVDr. Jarmil Dobeš

VELVARY
Veterinární poradna – MVDr. Ivan Soukup

ŽÍREC U DVORA KRÁLOVÉ
Veterinární poradna – MVDr. Karin Seitlová  

Veterináři, kteří se zaměřují na Energyvet
Systém Energyvet používá celá řada veterinářů a vyškolených specialistů z různých regionů.  
Plné kontaktní údaje najdete na webu www.energyvet.cz.

Produkty Energyvet získáte prostřednictvím Klubů Energy, Konzultačních center nebo e-shopu.  

Kompletní kontaktní údaje získáte na webu www.energyvet.cz 13
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Ať v době globální změny 
klimatu nejsou bílé myšky 
jedinou předzvěstí Vánoc

Hezké vánoční svátky 
přeje veterinární divize Energy



Sedí žába na kameni u studně. 
Vidí ji princ projíždějící na svém koni.  
A v tom na něho žába volá:  
„Když mě políbíš, tak něco dostaneš.“ 
Princ se chvíli rozhoduje, ale pak rázně žábu políbí. 
A ta pokračuje: „Dostaneš ekzém!“

 I tak může vypadat vánoční večeře.

CITÁT
Kdyby se jednou věrnost ztratila z povrchu světa,  
našla by svůj útulek v hlubinách srdce psa.
– Kellermann –

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), 
Hana Kaplánková, Andrea Šulcová, Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků), 
Hana Kaplánková, 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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https://www.youtube.com/watch?v=vhg7Xm4FXAY
http://www.energyvet.cz
http://www.eanimal.cz
mailto:animal%40energy.cz?subject=Animal%20aktu%C3%A1ln%C4%9B%20%E2%80%93%20objedn%C3%A1vka
https://www.facebook.com/Energyvetcz
https://www.youtube.com/watch?v=vhg7Xm4FXAY

