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Začněte žít.
Už letos
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

A JSME ZASE O ROK STARŠÍ. A jakýpak tento rok bude?
Numerologicky je to 2 + 0 + 1 + 6 = 9. A devítka znamená
mimo jiné „dostanu to, co si zasloužím“. Máme se začít
bát, nebo radovat? Anebo bude lepší horoskop, ale jaký?
Indoevropský, čínský, indiánský či mayský? Není zvířatům
lépe? Ta si svoji hlavičku těmito myšlenkami nezatěžují.
Žijí teď, budoucnost je zajímá jen ta bezprostředně
následující. Radují se hned teď, jsou smutní jen nyní, mají
strach v této chvíli. Ale v další časové etapě je vše jinak,
příkoří zeslabilo svoji intenzitu a zanechalo svoji stopu jen
pro poučení. Mají radost ze života, když se dostaví příslušná
emoce, nechají ji projít a pokračují v radostném užívání
svého života.
NA LIDSTVU MĚ PŘEKVAPUJÍ LIDÉ
Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidstvu nejvíc překvapuje,
odpověděl: lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze.
Pak obětují peníze, aby znovu získali zdraví. Pak se tak
znepokojují budoucností, že nežijí v přítomnosti. Žijí tak,
jako by neměli nikdy zemřít. Pak zemřou bez toho, aby kdy
před tím žili.

EMOCE V POHYBU

Proto v roce 2016 začněme žít, ještě není pozdě. Minulost již
neovlivníme, tak proč se jí trápit? Je pravda, že z minulosti
se učíme, ale nepřenášejme negativní emoce z minulosti do
současnosti. Stejně tak nežijme budoucností. Jsou to jen sny
a plány. Je pěkné snít a plánovat, ale nesmí zůstat jen u toho.
Aby sny a plány došly svého naplnění, je třeba přejít k jejich
realizaci. A to neuděláme v budoucnosti, to je možné učinit
teď, v této chvíli. Současnost umožňuje vznik budoucnosti. »

Numerologie a astrologie
pouze odhalují určité
tendence, ale vzniklé
předpovědi nejsou
absolutní.
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» Stres vás stravuje? Co je stres? Jsou to zadržované emoce,
neřešené problémy. Proto začněme problémy řešit,
uvolněme průchod emocím a stres spadne do propadliště
minulosti a uvolní ruce a hlavu pro budování budoucnosti
teď v reálném čase. A jak to udělat? Cestou k tomuto cíli je
být bezprostřední, upřímný sám k sobě, mít sám sebe rád
a hlavně chtít. Pokud tyto vlastnosti něco připomínají, tak
se podívejte na svého čtyřnohého přítele. To je přesně to,
co člověk potřebuje také. Stačí jen pozorovat a brát si správný
příklad jako svůj vzor. Proto se netrapme, jaký bude tento rok.
Jaký si ho vytváříme v tuto chvíli, v těchto dnech, takový bude.
Numerologie a astrologie pouze odhalují určité tendence,
ale vzniklé předpovědi nejsou absolutní. Když prognóze
podlehneme, tak se třeba negativní předpovědi naplní. Pokud
nás vyburcují k činu, můžeme udělat cokoli. Proto do nového
roku 2016 přejeme hodně teď a nyní. A po boku zvířecích
přátel úspěšnou cestu celým rokem k naplnění veškerých
plánů, snů a přání.

EMOCE V POHYBU

REGAVET & RENOVET
Nepropásněte speciální cenovou nabídku na produkty z veterinární řady:
PRO METABOLICKÉ OMLAZENÍ ZVÍŘETE A ÚTLUM ALERGIE
REGAVET
Podporuje tvorbu aktivních enzymů těla a obnovuje slábnoucí látkovou přeměnu.
V případě alergických reakcí zastavuje jejich další rozvoj a odstraňuje většinu příčin.

RENOVET
Čistí zvíře od nahromaděných produktů metabolismu a odpadních látek. Tlumí patologickou imunitní reakci.

REGAVET a RENOVET

Platnost akce: od 1. ledna do 31. ledna 2016 nebo do vyprodání zásob.

Nejdříve podáváme Regavet a po pauze následuje Renovet. Po aplikaci této kúry
se zvíře vrátí metabolicky až o několik let zpět. U alergických zvířat působí obdobně
jako desenzibilizace prostřednictvím vakcinace. Kúra je optimální
pro zimní období, kdy se snižuje zátěž vnějšími vlivy.

Rosomák
mnohdy nepříjemně
zatopil polárníkům
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

ROSOMÁK SIBIŘSKÝ (Gulo gulo) je největší suchozemský
člen čeledi lasicovitých. Jedná se o mohutnou a silnou šelmu
připomínající spíše malého medvěda než ostatní příslušníky
této čeledi. Obývá především území tajgy a tundry severní
polokoule, nejčastěji se vyskytuje v severní Kanadě a na
Aljašce, pak v severských státech Evropy, v západním Rusku
a na Sibiři. Rosomáci patří mezi samotářská zvířata.
Rosomák je silné a svalnaté zvíře s krátkýma nohama, širokou
kulatou hlavou, malýma očima, krátkýma kulatýma ušima.
Přes krátkost svých končetin se díky svým velkým pětiprstým
tlapám a správnému postoji dokáže svižně pohybovat
i v hlubokém sněhu. Má velikost středně velkého psa.
Je 65 až 107 centimetrů dlouhý, 30 až 45 centimetrů vysoký,
jeho ocas měří 17 až 26 centimetrů. Dosahuje hmotnosti
od devíti do 25 kilogramů. Samec může mít výjimečně i přes
třicet kilogramů.
Oproti samicím bývají samci zhruba o 30 procent větší
a mohou vážit až dvakrát více. Srst je silná, tmavá
a mastná. Mastnota odpuzuje vodu, srst je hydrofobní
a tedy mrazuvzdorná. Proto rosomák představuje oblíbené

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

kožešinové zvíře pro lovce a pytláky. U některých jedinců
je jasně viditelná stříbřitá obličejová maska, od ramene
pak vede až k huňatému ocasu bledý hnědožlutý pruh.
Někteří jedinci mají dobře viditelné bílé vrstvy srsti
v oblasti hrdla a hrudi.
Stejně jako většina lasicovitých šelem rosomák používá
své značně zapáchající anální žlázy ke značkování teritoria
a sexuálnímu vábení. »

Zajímavostí u rosomáků
je speciální stolička
v zadní části tlamy,
která je otočena
o 90 stupňů směrem
dovnitř.
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» Samci tvoří celoživotní vztahy se 2–3 samicemi, se kterými
se příležitostně stýkají. Méně úspěšní samci žijí samotářsky.
Páří se v létě, ale embryo se dostává do dělohy až začátkem
zimy, čímž je odložen vývoj plodu. Samice si vyhrabává
ve sněhu noru. Pokud nemají dostatek potravy, mládě se
vůbec nenarodí. Březost trvá 30 až 50 dní a porody probíhají
časně na jaře. Samec navštěvuje svá mláďata až do odstavu
v 10. týdnu, většinou v květnu. Některá mláďata se však po
půl roce k otci vracejí a žijí s ním nějakou dobu. Dospívají
v jednom roce a délka života dosahuje od pěti do třiceti let.
Zajímavostí u rosomáků je speciální stolička v zadní části tlamy,
která je otočena o 90 stupňů směrem dovnitř. To umožňuje
zpracovat zmrzlou potravu. Rosomák se řadí mezi mrchožrouty,
ale i zdatné predátory, kteří dokážou udolat i mnohem větší
kořist. Je typický tím, že dokáže spořádat neuvěřitelné množství
masa. Existují případy, kdy podstatně menší rosomák zahnal
od kořisti většího ledního medvěda. Často rosomáci způsobili
naprostý krach polární výpravy, protože zlikvidovali zásoby
potravin pro návrat. Co nestačili zkonzumovat, znehodnotili
svým označením sekretem z análních žlázek.

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

Úbytek rosomáků mají na svědomí zejména pytláci, ale hlavní
příčina redukce stavů v přírodě spočívá ve ztrátě přirozeného
arktického teritoria mimo jiné i vlivem globálního oteplování.
U nás můžete vidět rosomáky v Zoo Brno, Zoo Ústí nad Labem
a v Zooparku v Chomutově.

	Mrštní rosomáci

ROSOMÁK V ČÍSLECH
5–30: délka života (roky)
65–120: délka těla (cm)
30–45: výška těla (cm)
9–30: hmotnost (kg)
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Leden:
Příležitost
pro vnitřní očistu
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Vítejte v roce 2016! Co nám přinese ledový měsíc za
problémy? Nijak zvlášť výrazné. Je jen potřeba dořešit
stres zvířat po bouřlivých oslavách, které zvířata bohužel
nedokážou odlišit od teroristického útoku. A ruku na srdce,
dokáže to člověk? Následky stresu dořeší i krátkodobé
(týdenní) podávání Korovetu.

pokračujeme s Renovetem, který tělo zvířete vyčistí od
zatěžujících látek – produktů metabolismu. Renovet připadá
v úvahu nejdříve v únoru, ale je dobré mít tento preparát
nachystaný, protože koncem února již začíná prvotní oteplení
a objevují se první alergeny. »

Poměrně stabilní chladnější období prosté většiny alergenů
nahrává desenzibilizaci alergických onemocnění. Začínáme
posílením činnosti jater a veškerých metabolických pochodů.
Regavet v tomto okamžiku bude nejvhodnějším pomocníkem
při zvládání nejen alergických stavů, ale také narušeného
trávení po nabourání stravovacích zvyklostí mazlíčka.
Konec konců málokdo odolá žádostivým očím zvířecího
souputníka. A ten si dokáže najít nejslabší článek v rodině,
který mu poskytne to, co je pro něj většinou naprosto
nevhodné.
Při alergii doporučujeme podávat Regavet ve dvou
třítýdenních obdobích s týdenní přestávkou mezi nimi.
Pak následuje nejlépe dvoutýdenní pauza a stejným způsobem

PRODUKTY MĚSÍCE

07

» Je potřeba využít zkráceného období zimy, které přináší již
neoddiskutovatelné globální oteplování, abychom na počátku
sezony výskytu alergií zaznamenali snížení intenzity reakce.
Další šanci v případě pylových alergií budeme mít opět až
na konci roku 2016 anebo na počátku roku následujícího.

A teplejší průběh zimy stále nahrává virovým i bakteriálním
infekcím. Proto by měl být v lékárničce Virovet, který odstraní
prvotní symptomy infekce a ulehčí život každému chovateli.

ZVÍŘECÍ LÉKÁRNIČKA NA LEDEN
Virovet: odstraní první příznaky infekcí doprovázených kýcháním
Renovet: zbaví tělo zatěžujících metabolitů coby produktů látkové výměny
Regavet: pomáhá jako prevence alergií, vrací do optimálního stavu narušené
trávení
Korovet: dokáže přispět k utlumení stresu po bouřlivých novoročních oslavách

PRODUKTY MĚSÍCE
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Korovet pomohl Jarušce
navrátit radost ze života
TEXT A FOTO: MVDr. PETRA DOMESOVÁ

JARUŠKA, ROČNÍ SAMIČKA ARY ARARAUNY, byla
do stáří jednoho roku zcela bezproblémová a kontaktní
samička. Po této době však nastalo vícero změn v jejím okolí.
Přistěhoval se k ní další jedinec ary stejného pohlaví společně
s novým dvounohým členem domácnosti. Největší psychickou
zátěží však pro ni byla rekonstrukce domu. Špatně zvládala
především hluk z bourání pneumatickým kladivem.
Rekonstrukce a s ní spojený stres probíhaly v podstatě
několik týdnů.
Samička na tyto změny a psychickou zátěž začala reagovat
změnami chování a agresivitou – začala se vztekat sama na
svoje peří, chytat ocas do nohou a uštipovat si pera na ocase
i křídlech. Peří dorůstalo, ale problémové chování přetrvávalo
i po ukončení rekonstrukce. V tuto chvíli se majitelka obrátila
na mne – poradce firmy Energy – se žádostí o optimální
regenerační postup.
ETOVET A GYNEVET VÝRAZNÉ ZMĚNY NEDOSÁHLY
Jako první preparáty byly zvoleny Etovet a Gynevet, které
majitelka podávala dvakrát denně po jedné kapce. Tato

KAZUISTIKA

kombinace přípravků posilňuje odolnost vůči psychickým
vlivům a zátěži a působí jako adaptogen při jakýchkoliv
změnách. Jaruška poctivě přijímala kapičky po dobu tří
týdnů, ale žádné výrazné změny či zlepšení v jejím chování
majitelka nezaznamenala.
Proto po třech týdnech aplikace, v nutné dvoutýdenní pauze
v užívání, jsme s majitelkou znovu probíraly chování Jarušky.
Shodly jsme se, že se u ní projevuje hodně vzteku a zuřivosti
a od toho se odvíjí její chování. Proto jsem se rozhodla pro
změnu přípravků. »

ZUŘIVOST A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ.
CO POMOHLO?
» Korovet – odvádí nahromaděný stres, optimalizuje srdeční frekvenci a funkci
kardiovaskulárního aparátu; po zvládnutí akutních stavů bude preparát
podáván preventivně.
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» BLAHODÁRNÝ VLIV KOROVETU
SE PROJEVIL V TERAPEUTICKÉ PAUZE
Druhou volbou byl Korovet. Korovet je přípravek, který podle
pravidel Pentagramu odvádí nahromaděný vztek a agresi
a dodává do života radost a hravost. Jaruška přijímala Korovet
opět tři týdny, během kterých se zdálo, že chování se příliš
nemění. Po vysazení kapiček, v době pauzy, kdy organismus
dále s informacemi kapiček pracuje a zpracovává je, však
majitelka začala zaznamenávat první výraznější změny
chování k lepšímu.

coby prevence podáván Korovet – vždy po dobu tří týdnů
v přibližně půlročním intervalu. Gynevet působí spíš pro
prevenci, ale pokud se již projeví následky stresu, je mnohem
vhodnější aplikace Korovetu.

Proto byla aplikace přípravku Korovet po dobu tří týdnů
zopakována. Po dobrání preparátu měla Jaruška ještě občasné
tendence k předchozímu chování, ale vždy jen přechodně
a samy odezněly. V současné době, asi dva měsíce po dobrání
přípravků, je Jaruška bez problémů a majitelka se těší, že
i její krásné peří brzy doroste. V dalším období bude Jarušce
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Lehká dieta
šetrná k ledvinám
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, PhD.

DIETA PŘI ONEMOCNĚNÍ LEDVIN se zaměřuje na omezení
bílkovin v krmné dávce, protože metabolismus bílkovin
je zdrojem dusíkatých látek, jež v největší míře zatěžují
močový systém. Lehká dieta šetrná k ledvinám může pro
desetikilogramového pejska vypadat následovně:
INGREDIENCE:
1 kus: vařené a oloupané vejce
70–100 g: mleté lehce tučné maso, jemně opečené
1 šálek: rýže nebo vaječné těstoviny vařené ve vodě bez soli
1–2 lžičky: cukr nebo marmeláda
2 krajíce: chléb
2 tobolky: Skelevet (z tobolky vysypat obsah)

PRACOVNÍ POSTUP A PODÁVÁNÍ:
Připravené suroviny smíchejte s trochou mléka a zkrmte
během dne ve třech porcích. Lépe je krmit menší množství
častěji denně. Dietu doplňují vitaminy skupiny B, C
a neomezený přístup k čerstvé vodě. V průběhu diety je
vhodné zamezit, aby zvíře bylo vystaveno velké fyzické
námaze a stresu.

Během diety by zvíře
mělo zůstat bez námahy.
VAŘÍME ZVÍŘATŮM
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V lednu slaví
Tlapka i Ťapka
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Hlavní měsíc dárků – tedy prosinec – máme za sebou, ale i nový
rok přináší spoustu možností pro obdarování. Podívejte se do
tabulky, zda náhodou nemá jmeniny i váš zvířecí souputník.
Den
v kalendáři

Jestliže nevíte, co věnovat, navštivte www.energyvet.cz. Najdete
zde přehled preparátů, které můžete podávat v prevenci
(koncentráty) nebo jako výživové doplňky (pomocné preparáty).

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 1.

Agga

Filip

12. 1.

Fred

Maria

23. 1.

Agar

Nick

2. 1.

Joe

Mesalina

13. 1.

Tramp

Sněhulka

24. 1.

Brix

Jonatán

3. 1.

Jack

Fous

14. 1.

Brita

Cheryl

25. 1.

Max

Clarence

4. 1.

Ťapka

Tlapka

15. 1.

Brok

Viky

26. 1.

Amor

Yorika

5. 1.

Gaston

Morris

16. 1.

Ikar

Leontýnka

27. 1.

Žolík

Halina

6. 1.

Bred

Gréta

17. 1.

Bert

Connie

28. 1.

Kid

Charlie

7. 1.

Sam

Harry

18. 1.

Dag

Abel

29. 1.

Hektor

Šklíba

8. 1.

Elvis

Johny

19. 1.

Ajax

Terezka

30. 1.

Jenny

Bonnie

9. 1.

Rex

Aneta

20. 1.

Chris

Eddie

31. 1.

Marika

Agáta

10. 1.

En

Dorotka

21. 1.

Brian

Barbie

11. 1.

Ryn

Alanis

22. 1.

Bojar

Diana

KALENDÁŘ
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Energyvet jako pomocník veterinářů
Systém Energyvet používá celá řada veterinářů a vyškolených specialistů z různých regionů.
Plné kontaktní údaje najdete na webu www.energyvet.cz.
BRNO
Veterinární poradna klubu Energy – Hana Hosová
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Veterinární poradna – Petra Prokopcová

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

DOMAŽLICE
Veterinární poradna – MVDr. Linda Hynčíková Birnerová

PŘÍBRAM
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Korecký

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Veterinární poradna – MVDr. Petra Domesová

ŘEVNICE
Veterinární ordinace – MVDr. Vojtěch Veverka

HOROMĚŘICE
Veterinární poradna – MVDr. Martina Frühauf-Kolářová

ŘÍČANY
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař

HOŘOVICE
Veterinární poradna – MVDr. Michaela Gerychová

SEDLČANY
Veterinární poradna – MVDr. Martin Pán

HRADEC KRÁLOVÉ
Veterinární poradna – MVDr. Milena Martincová

STARÉ MĚSTO
Veterinární poradna – MVDr. Miroslava Svobodová

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

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

MRAČ U BENEŠOVA
Veterinární klinika a laboratoř

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

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

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

Produkty Energyvet získáte prostřednictvím Klubů Energy, Konzultačních center nebo e-shopu.
Kompletní kontaktní údaje získáte na webu www.energyvet.cz
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Mnoho energie v roce 2016
vám i vašim zvířecím
souputníkům přeje
veterinární divize
Energy

Zvířecí vtipy
Jaký je rozdíl mezi člověkem a velbloudem?
Velbloud dovede pracovat celý týden bez kapky pití.
A člověk?
Dokáže pít celý týden bez jakékoli práce.
CITÁT
Když chce člověk zabít tygra, nazýváme to sportem,
když chce tygr zabít člověka, říkáme tomu krutost.
– George Bernard Shaw –
Newsletter ANIMAL aktuálně vydává
společnost Energy Czech Republic, a.s.

Sta te se fanou

y

Energyvet.CZ

KONTAKT

BUĎTE V KONTAKTU
Energy Czech Republic, 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),
MVDr. Petra Domesová, Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků),
Petra Domesová, 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.
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