Hlavní téma měsíce:

Očista po zimě
a změna metabolismu
duben 2016

a
ktech n
u
d
o
r
p
z
Více o
gyvet.c
www.e

ner

Nekonečný
ekonomický růst
– cesta k rakovině?
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH NEUSTÁLE SLYŠÍME
O EKONOMICKÉM RŮSTU. Je příslibem, že se všichni
lidé budou mít dobře. Anebo je to jinak? Nic nemůže růst
donekonečna, a to snad ani samotný vesmír. Co to vlastně
obnáší takový nepřetržitý ekonomický růst? Je potřeba více
a více kupujících, proto je nezbytné zahušťovat populaci.
Bez ohledu na to, jestli budou nově narození lidé schopni se
v budoucnu uživit a najít nějakou práci.
V další řadě je to spotřeba. Je naprosto nezbytné, abychom
něco potřebovali a pořád něco chtěli. Jak toho dosáhnout,
je snadné. Vyrábí se pro spotřebu. Kvalita je naprosto
nežádoucí, protože kvalitní výrobky nás doprovázejí celý
život a dokonce se dědí z generace na generaci. Proto je
potřeba vyrábět tak, aby měl výrobek omezenou životnost.
Další opatření představují nejrůznější vylepšení, inovace.
Za přispění reklamních kampaní dostává každý spotřebitel
pocit, že pokud nevlastní zrovna poslední model, tak se
zařadil mezi naprosté outsidery. To se zvláště projevuje
mezi dětmi, které více podléhají těmto manipulativním
vlivům.

EMOCE V POHYBU

Příklad je z říše elektroniky a konkrétně z oblasti mobilních
telefonů. Původní linkové telefony podléhaly inovacím jednou
za 10 let, mobilní telefony pak tento interval zkracovaly na pět,
tři, dva roky. V současnosti se nové modely objevují každých
pár měsíců. A lidé je kupují a vyměňují za „morálně zastaralé“
půlroční přístroje, aniž by dokázali využít jejich základních
funkcí.
Zvýšená spotřeba vede k hromadění nepředstavitelného
množství odpadu. Spolu s nadměrnou potřebou surovin
pro výrobu narůstá extrémní zátěž životního prostředí.
Tento spotřební kolotoč zanechává své stopy i v oblasti lidské
psychiky. »

Nespokojenost chovatele
se velice snadno přenáší
na chované zvíře.
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» Neustále podléháme dojmu, že něco naprosto „nezbytně“
potřebujeme. Snadno se tomu věří. Nespokojenost
s „přestárlými“ produkty narůstá a živí emoce. Vesměs
negativní. Agresivitu a strach. Nespokojenost vyvolává
tzv. jablíčkovou obezitu vedoucí k cévním i onkologickým
onemocněním.
A protože zvířata jsou empatická, nespokojenost chovatele
se velice snadno přenáší na chované zvíře. Člověk je pro
ně partner, bůh. Proto jsou naladěna na stejnou vlnu
emocí a stejná vlna se může skládat a zesilovat tím svoji
intenzitu. Dochází k rezonanci a zesílení emočních vlivů
u citlivého jedince. Nahromaděné emoce u zvířete přecházejí
na orgánovou úroveň, zvíře onemocní. Zvíře se tak stává
indikátorem nezdravého emočního prostředí a často obětuje
život za svého majitele. Pokud to majitele neprobere ze
spotřební letargie, bude za několik roků obdobný zdravotní
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problém ničit život i jemu. To také vysvětluje, proč chovatelé
zvířat netrpí tak často onemocněním, které se u nechovatelů
objevují mnohem častěji.
Veterinární lékaři zaznamenávají obrovský nárůst
tzv. civilizačních onemocnění a v posledních několika
letech se do popředí dostávají onkologická onemocnění.
Je to indikátor nezdravého způsobu života. Annovet může
pomoci zvířeti navrátit zdraví, ale pokud nepřijde nová doba
osvícení, tak to bude nerovný boj. Je potřeba se zamyslet,
co je vlastně k životu doopravdy potřeba. Musíme zapojit
rozum a začít se ptát. Proč nám vnucují něco v reklamě,
v reklamní akci, v reklamní kampani? Proč mizí některé
nezávislé instituce posuzující kvalitu?
Jako příklad uveďme nezávislého posuzovatele psích granulí
na stránkách www.psikrmivoradce.cz. »

03

» Velice přehledně byla hodnocena krmiva z hlediska obsahu
živin, ale také jejich využitelnosti a chemické úpravy. Pro řadu
chovatelů i veterinárních lékařů to byl jediný objektivní zdroj
informací. A najednou byla jejich činnost zakázána. Kým
a proč?
Protože by lidé mohli začít kupovat skutečně kvalitu?
A kam by potom přišli nadnárodní velkoproducenti, kteří
si ze zisku z nekvalitních a levných krmiv mohou koupit
kohokoli? Je potřeba se probudit a začít se ptát. Zapojit zdravý
rozum a nedat se. A to nejdůležitější. Zamyslete se, co je
ke kvalitnímu životu skutečně zapotřebí. Opět si vezměme
příklad z našich zvířecích strážných andělů.

EMOCE V POHYBU
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PROBIOVET 2set
DOKONALÁ IMUNITA A PREVENCE CHOROB STÁŘÍ
Nepropásněte cenovou nabídku

NABÍZÍME VÁM ZVÝHODNĚNOU KOMBINACI
PROBIOVET PRO MAZLÍČKA A PROBIOSAN PRO VÁS.

PROBIOVET & PROBIOSAN
ČLENSKÁ CENA BALÍČKU: 422 Kč, 18 bodů, ušetříte 106 Kč
ZÁKAZNICKÁ CENA BALÍČKU: 549 Kč, ušetříte 137 Kč

Platnost akce: od 1. dubna do 30. dubna 2016 nebo do vyprodání zásob.

obnovuje přirozenou mikroflóru ve střevech, tím snižuje toxickou zátěž těla /
posiluje imunitní systém, snižuje riziko onkologických onemocnění střeva /
je nedílnou součástí zvládání průjmů, nechutenství a poruch trávení.

Zvíře
s pověstí
samotáře
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

JEZEVEC LESNÍ (Meles meles) patří mezi šelmy čeledi
lasicovitých. Mimo Evropy obývá i Krétu, Malou Asii a Dálný
východ. Nevyskytuje se jen v příliš chladných oblastech jako
Sibiř a severní část Skandinávie. V naší zemi jde o největší
lasicovitou šelmu o délce těla kolem 85 centimetrů (s ocasem
měří asi metr).
Hmotnost zvířete se pohybuje od 10 do 20 kilogramů.
Před zimou nabírá tukové zásoby, takže bývá pěkně vypasený.
Bezprostředně po probuzení ze zimního spánku ztratí
polovinu váhy. Má zavalité tělo, čímž se odlišuje od všech
ostatních příslušníků čeledi lasicovitých. Hlava s malými
oušky je bílá, jen dva černé pruhy přecházejí přes oči.
Hrubá štětinatá srst je žlutošedá s černými a bílými konci.
Došlapuje na celá chodidla a všechny končetiny mají
pět drápů. Vyhrabává si složité soustavy nor většinou
ve vyvýšeném terénu. Jsou hodně členité a rekordně dlouhé
nory dosahují celkem i stovek metrů. Dostávají se do hloubky
až pěti metrů. Vyhrabává si komoru na spaní, ale podzemní
systém jich může obsahovat i více.

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

Patří mezi nejčistotnější zvířata a trus ukládá mimo
noru do mělkých jamek. V chodbách se neobjevují ani
zbytky potravy, což je typické spíše pro lišky. Řadí se mezi
všežravce. Pojídá hmyz, hraboše, vejce, dešťovky, semena,
houby, kořínky a občas si pochutná i na zdechlině. Přespává
zimu, ale do skutečného zimního spánku se sníženou
tělesnou teplotou neupadá. Proto musí na zimu nabrat
tukové zásoby, a během mírné zimy občas i vyleze z nory
a hledá něco ke smlsnutí. »

Jezevci se zasloužili
o vznik nového psího
plemene – jezevčíka,
který byl vyšlechtěn
pro norování.
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» Měl pověst samotáře, ale ve skutečnosti obývá podzemní
systém i vícero párů tvořících jakési rodinné klany. Páření
se nazývá chrujení a probíhá od června do října. Březost
se pozastavuje, proto může trvat od tří do deseti měsíců.
Skutečná doba vývoje plodu v děloze odpovídá sedmi
týdnům. Jezevci mívají od jednoho do pěti mláďat, která
otevírají oči po třech týdnech. Samice kojí 10 týdnů, do
půl roku se mláďata osamostatňují a dospělosti dosahují
ve dvou letech.
Jezevec se dožívá asi 15 let a v zajetí až 20 let. Snadno se
ochočí, ale byl a je také loven pro maso, tuk, štětiny na štětky
na holení. Rovněž typická skotská tobolka sporran – coby
součást tradičního skotského kroje – se vyrábí z jezevčí
kůže. Jezevci se zasloužili o vznik nového psího plemene
– jezevčíka, který byl vyšlechtěn právě pro norování, tedy
lov jezevců.

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

JEZEVEC LESNÍ V ČÍSLECH
15: průměrná délka života jezevce (roky)
100: obvyklá délka jezevčího těla včetně ocasu (cm)
10–20: hmotnost zvířete se pohybuje nejčastěji v tomto rozmezí (kg)
5: až do takové hloubky si jezevci hloubí své nory (m)
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Připravit se
na změnu
metabolismu
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Po nanicovaté zimě tu máme konečně jaro a probuzený
medvěd musí být trochu otrávený. Všechno pučí a nalévá se,
jen medvědovi nikdo nepůjčí a nenaleje.
Začátek jara se nese ve znamení adaptace na nové
podmínky. Zvířata se zbavují zimní srsti, mění se
metabolismus. Tělo začíná zpracovávat nahromaděné
kyselé metabolity, doplňuje také hladinu vitaminu D ze
slunečního záření. Připravují se více než v jiném období
na reprodukční „povinnosti“. Všudypřítomná zeleň
signalizuje, že by se rostliny mohly objevit i v jídelníčku.
A nejen býložravých zvířat.
Přechodové období vyžaduje adaptogen. A většina
z vás tuší, že hlavním preparátem tohoto měsíce bude
Gynevet. Není to až tak pravda. Od 5. do 20. dubna je
vhodné popřemýšlet o nahrazení Gynevetu buď Etovetem
v případě přípravy na reprodukci, nebo Imunovetem pro
obnovu a zdravý vývoj srsti a kůže. Proč? V této době
může Gynevet působit příliš bouřlivě, zemská energie je
příliš silná, proto je na místě opatrnost. Nic tragického,

PRODUKTY MĚSÍCE

ale lepší účinky mohou poskytovat zmíněný Etovet anebo
Imunovet. V ostatních dnech dubna a ještě následující
měsíc představuje Gynevet jednoznačně nenahraditelný
přípravek. S nahromaděnými metabolity si hravě poradí
Cytovet a z dlouhodobého hlediska Biomultivet. Zvířatům,
kterým se slunečního svitu příliš nedostává, pomůže
nastřádat potřebné množství vitaminu D externí dodání
ve formě Omegavetu. Zeleň je během vycházky dostupná
v podobě mladé travičky anebo můžeme použít Probiovet,
který dodá rovněž bakterie k obnovení přirozené mikrof lóry
střeva. Právě po zimě během venčení si zvířata smlsnou na
nějakých zkažených zbytcích a mikrof lóra se velice snadno
změní na mikrof lóru patologickou. Proto v tomto měsíci
poskytne Probiovet – v porovnání s jinými částmi roku
– tu největší službu.

08

Krev v moči kocourka
zmizela po nasazení
Imunovetu
TEXT: RED, Z PORADNY JANY INDRYCHOVÉ

Při ucpání vývodu z močového měchýře kocoura byla
provedena nejprve katetrizace. Ale katetr se ulomil a zůstal
podle sonografického vyšetření v močovém měchýři.
Následovala operace, ale katetr nalezen nebyl. Proto byl vybrán
písek z močového měchýře a operační rány byly uzavřeny.
Následovala léčba antibiotiky. Dva dny po vytáhnutí stehů se
v moči objevila krev. Údajně za to mohlo překrmování.
Kocourek byl krmen granulemi Orijen. Chovatelka se
tedy obrátila na poradnu Energyvet, konkrétně na Janu
Indrychovou. První radou bylo, aby chovatelka zašla za
ošetřujícím veterinárním lékařem, který operaci prováděl
a aby tento problém konzultovala s ním. Současně

Nebojte se aplikovat
regenerační preparáty
i ke klasické léčbě.
KAZUISTIKA

konzultantka doporučila aplikovat Imunovet pro přírodní
antibiotické účinky a pro urychlení hojení a Kingvet pro svoji
aktivitu na močový měchýř a také pro hojivé účinky doplňující
působení Imunovetu. Byla navržena i změna stravy.
Namísto granulí vařená anebo syrová strava. Byly nabídnuty
i recepty na vařenou stravu pro kočky. Nicméně chovatelce
bylo ponecháno rozhodnutí o krmení kocourka plně na ní.
V případě krmení granulemi byla pouze doporučena aplikace
Probiovetu pro lepší zažívání.
Chovatelka navštívila veterinárního lékaře a následovala
léčba pomocí antibiotik (Noroclav). Moč se však v průběhu
měsíce změnila na krvavou. Kocourek byl sice stále při chuti,
pil a výkaly měly normální charakter, ale přestal „lovit“, byl
patrný opatrný pohyb při skákání a začaly ochabovat svaly
na pánevních končetinách. Při obrácení na záda docházelo
k vystříknutí moči. Chovatelka přešla na antistruvitové
granule, které kocourkovi chutnaly. Urologický čaj odmítal
a homeopatika již byla spotřebována. Proto jako poslední
možnost znovu zažádala o radu, jaké kapky by byly na tento
stav nejlepší a také požádala o recepty na Barf stravu. »
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» Konečně došlo na Kingvet a Imunovet. Po dvou dnech
aplikace kocourek běhal a z moči vymizela veškerá krev.
Podle chovatelky je zvíře jako vyměněné. Dokonce i málo leží
a místo toho zlobí a vymýšlí, co by vyvedl. Jen kapičky mu
nechutnají, když slyší otevírání krabičky, tak se dá na útěk.
Kúra však bez problémů pokračovala až do plného uzdravení.

I z tohoto příkladu plyne doporučení: Nebojte se aplikovat
regenerační preparáty i ke klasické léčbě. Oba způsoby se
mohou vhodně doplňovat a neztrácí se zbytečně drahocenný
čas. V tomto případě by i samotná regenerace sjednala
nápravu do jednoho týdne po objevení krve v moči.

JAK BYL KOCOUREK LÉČEN?
» Noroclav: antibiotikum, bez výraznějšího pozitivního efektu
» Antistruvitové granule: snižují riziko tvorby struvitů v moči
» Barf strava: nejpřirozenější způsob krmení (kromě samotného lovu)
» Imunovet: přírodní antibiotické účinky posílené Kingvetem,
moč z krve zmizela do dvou dnů

KAZUISTIKA
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Dubnové oslavy:
Na řadě jsou Máša,
Jonatán nebo Jeremiáš
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Přehled dubnových svátků začíná kočičím jménem Nelly a psím
Brut. Tak na ně nezapomeňte, i když budete zrovna myslet na to,
Den
v kalendáři

jak vyvedete přátele aprílovým žertíkem. Tipy na dárky z oblasti
regenerace najdete jako vždy na www.energyvet.cz.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 4.

Brut

Nelly

11. 4.

Luisa

Noel

21. 4.

Gary

Zrzek

2. 4.

Máša

Nikola

12. 4.

Debbie

Kačenka

22. 4.

Tereza

Dolly

3. 4.

Harry

Carlos

13. 4.

Astor

Betty

23. 4.

Arsa

Žaneta

4. 4.

Baron

Brian

14. 4.

Deril

Marsyas

24. 4.

Mates

Eman

5. 4.

Elis

Hanibal

15. 4.

Fík

Sam

25. 4.

Borina

Denisa

6. 4.

Lady

Fredie

16. 4.

Betina

Modroočko

26. 4.

Hasan

Cherry

7. 4.

Denny

Gaston

17. 4.

Amos

Empire

27. 4.

Amigo

Máša

8. 4.

Ron

Briketa

18. 4.

Alma

Jeremiáš

28. 4.

Sandy

Andy

9. 4.

Jonatan

Tony

19. 4.

Daisy

Alex

29. 4.

Jim

Nancy

10. 4.

Asta

Apolonia

20. 4.

Berta

Lion

30. 4.

Briana

Adélka

KALENDÁŘ
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Ve Zlíně
se připravují
na sloní mládě
TEXT: SDB, FOTO: ZOO ZLÍN

POKUD ZAVÍTÁTE DO ZLÍNSKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
do pavilonu slonů, vaší pozornosti určitě neujde velká kovová
konstrukce. Jde o box, který bude sloužit k tréninku slonů
nutnému k provedení inseminace. Pracovníci zdejší zoo tak
učinili další krok na cestě k vysněnému slonímu mláděti.
Před zhruba rokem představili chovatelé slonů v zlínské zoo
poprvé veřejnosti nový způsob tréninku tří sloních samic.
Pomocí dotykových tyčí a zvukových pomůcek zvaných klikr
využívaných v rámci pozitivního odměňování začínali se
slony podáváním nohou, otevřením úst nebo nastavením
ušních boltců. Po roce sloni už umí mnohem víc. Ošetřovatelé
bez problémů pravidelně odebírají moč i krev, uvazují
zvířatům na končetiny kovové řetězy, pomocí nichž jsou
schopni je na krátký čas fixovat. Celý výcvik, s nímž zlínským
pomáhá specialista z nizozemské zoo v Rhenen, směřuje
k umělému oplodnění sloních samic. To by nebylo možné bez
zmiňovaného inseminačního boxu.

a nakonec zůstat uzavřené v boxu. Jedině tak může bezpečně
proběhnout vlastní inseminace. Slonice musí být v klidu
a nebát se. K tomu chovatelé využívají metodu pozitivní
motivace zvířete, kdy za každý úkon jej čeká odměna v podobě
oblíbeného krmiva. Podle představ chovatelů by k inseminaci
mělo dojít během léta.
Všechny tři slonice, které zahrada získala v roce 2003,
mají dnes více než 20 let a jsou ve věkové kategorii, kdy
mají ještě šanci se zapojit do reprodukce. Tato tvrzení
vycházejí z poznatků vědeckých institucí, ale také ze závěru
prováděných laboratorních testů, které probíhají od loňského
roku.

Následující etapa bude ještě složitější. Slonice si musí na box
nejprve zvyknout, pak se zvolna naučit vstupovat dovnitř

DĚNÍ V ZOO
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Voříškov:
Aspoň pár
šťastných pejsků
TEXT: ANDREA ŠULCOVÁ, FOTO: MINIAZYL VOŘÍŠKOV, ANDREA ŠULCOVÁ

Ještě pár zatáček a pak odbočka ze silnice na polní cestu, kde
jsme po pár metrech terénní jízdy spatřili značení cíle naší
cesty. Roztomilé logo Miniazylu Voříškov se na nás usmívalo
ze žluté plastové cedulky prakticky umístěné na navršených
pneumatikách. Ano, jedeme správně! Za sedmero políčky
a jednou dlouhou polní cestou jsme zaparkovali na samotě
u lesa, kde se opodál nacházel hezký domeček a velká louka
s mírným sklonem. To, že jsme na správném místě, jsme
ihned poznali díky jednočlenné psí delegaci, která nás
přišla uvítat ve slušivém zimním oblečku. Byli jsme velmi
polichoceni.
Miniazyl Voříškov se nachází nedaleko Prahy u obce Ořech.
Byl založen před rokem a půl s tím, že to bude malý azyl
především pro pejsky, kteří jsou – jak se tak říká – „ostří“
a je s nimi více práce. Netrvalo ale dlouho a malý azyl se
postupně rozšířil i pro další pejsky. S tím přibylo práce,
organizace a především času a píle.
Po zmiňované uvítací psí delegaci jsme se konečně
přivítaly s děvčaty, která stojí za tímto velkým malým

REPORTÁŽ

počinem. „Miniazyl Voříškov založily dvě holky. Holky,
které spojuje láska ke psům. Holky, co raději změní psí
osud, než si lakují nehty a sedí před zrcadlem. Víme, že
nezměníme celý svět, ale můžeme změnit život alespoň
několika psům. A už to je takový malý zázrak,“ píší o sobě
Anežka Jedličková a Lenka Frková na webových stránkách
Miniazylu Voříškov.
A my víme, že to myslí upřímně. Při našem rozhovoru
jim ledový zimní vítr čechrá vlasy, přešlapují v botách
od všudypřítomného bláta, za zády dům odkázaný pouze
na solární elektřinu, vodu ze studny s ruční pumpou,
opodál připravený stavební materiál na další práce, jako
např. rozšiřování kotců o venkovní výběhy či výstavbu plotu.
Absolvují výjezdy za veterináři, všechen volný čas věnují
azylu, inzerci a individuální péči o každého pejska…
Přesto mají úsměvy na tváři, klid a vyrovnanost v duši.
V pozadí se halasně ozývají s různě vysokými či nízkými
hlasy, podle velikosti, psí nájemníci, kteří ve Voříškově bydlí
v krásných venkovních ubikacích s praktickými boudičkami. »
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» Dále zde mají jeden kotec určený pouze pro karanténu a další
pejsky ubytované přímo v domě, protože, když individuální
péče, tak opravdu se vším všudy. Jestliže některý pejsek
nesnáší zimu, pak je ubytován v teple.
Lenka a Anežka nám postupně představují další nájemníky.
Setkáváme se například s labradorkou Ditou, která je po
autonehodě. Původní majitelé vůbec neřešili následky
zlomené páteře. Ve Voříškově proto pejskovi zajistili
odborníka – psího terapeuta, který pejskovi pomůže ulevit od
bolestí pomocí Dornovy metody.
Anežka od útlého věku milovala zvířata a už od základní školy
ví, že chce mít útulek. Sama má několik zachráněných psů,
kočky a koně, kvůli kterým se odstěhovala z paneláku. Lenka
mohla mít jen jednoho pejska, který když zestárnul a nebyl
tolik aktivní, jí pustil dělat dobrovolnici do útulku. Několik let
zjišťovala, co znamená provozovat útulek a kolik práce je okolo.
Obě děvčata se neváhala vzdělávat na různých psích seminářích,
kde se nakonec potkala. Postupně vznikla myšlenka na vlastní
trošku jiný útulek a stejně tak postupně tento útulek vzniká.

REPORTÁŽ

Miniazyl Voříškov, přítomnost dvou skvělých děvčat
a spokojeně vyhlížejících pejsků nám i přes ošklivé počasí
učarovaly a se zájmem se ptáme Anežky a Lenky na další
podrobnosti.
Jak se k vám pejskové nejčastěji dostávají?
Nejčastěji přímo od majitelů, kteří už je z různých důvodů
nemohou mít nebo jsou odvezeni z nevyhovujícího prostředí.
Stává se, že se k nám dostanou i z jiných útulků či sdružení,
které potřebují aktuálně pomoci.
Zůstávají u vás pejskové dlouho?
Voříškov je především přechodný domov. U nás se psům
dostane lásky, kvalitní stravy, vycházek, socializace, výcviku
a pomazlení. Veterinární péče je zajištěna spoluprácí
s několika veterináři.
Kdo s provozem miniazylu a psími nájemníky pomáhá?
Nemáme žádné příjmy od obcí, měst či státu. Žádné dotace.
Péči o psy se snažíme hradit z vlastních kapes, na úkor
vlastního bydlení, dovolených, šatníku… »
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» Prostě toho, za co utrácí normální holky, a rovněž díky
našim fanouškům a jejich darům. Není to jednoduché
a pomoci si vždy velice vážíme. Voříškovu se dá pomoci
mnoha způsoby.
Jaké konkrétně máte na mysli?
Největší zátěž pro náš miniazyl je kvalitní veterinární
péče. I když nám kliniky dávají slevy, částky jsou
i přesto vysoké, hlavně u zraněných pejsků. Pro ty díky
nadačnímu fondu Psí naděje pořádáme finanční sbírky.
Nyní máme v péči již čtvrtého pejska se zraněním packy.
Jen Dagova veterinární péče se zatím vyšplhala na víc než
40 000 korun, a to ještě není léčba u konce. Ovšem i ostatní
pejsci potřebují péči zvěrolékaře, proto máme transparentní
účet, na kterém vidíte, jak s penězi nakládáme. Také tím,
jak se pomalu zvětšujeme, neustále zlepšujeme podmínky
pro pejsky. Nyní dostavujeme výběhy. Před zimou se stavěl
malý skládek, aby ve všem byl pořádek a nemohly na to
myšky. Finanční pomoc potřebujeme nejvíce. Ne všichni
ale mohou pomáhat finančně, proto je tu i pomoc
materiální.

REPORTÁŽ

Co si pod tím můžeme představit?
Jedná se o věci, které už váš pejsek nepotřebuje, nebo z nich
vyrostl. Hodí se nám nestahovací obojky, velmi využíváme
kšírky a postroje, teplé oblečky a náhubky. Často se stává, že
hlavně náhubky se povalují na půdě a chystáte se je vyhodit.
Nebo prodáváte dům a nechcete tam nechat kolečko, hrábě,
lopaty, barely či jiné velké plastové nádoby na dešťovou vodu
či uskladnění granulí. Pejskům bez domova tyto věci udělají
velkou službu a velkou radost. Širší seznam takových věcí je
k nahlédnutí na našich facebookových stránkách Voříškov.cz. »
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» Lze pomoci i jinak?
Oblíbené je venčení pejsků. Toto využívají lidé, kteří si
z pracovních či jiných důvodů nemohou dovolit pejska vlastnit.
Užijí si tak venčení v krásné přírodě v okolí miniazylu, a udělají
tak radost sobě i pejskům. Pejsci se nejen proběhnou, ale
venčení slouží i k socializaci. Psi se potřebují utvrdit v tom,
že lidé jsou hodní a je jim s nimi fajn. V každém ročním
období se u nás pořádají brigády či můžete pomoc na různých
voříškiádách nebo výstavách. Takové akce vždy aktualizujeme
na našich FB stránkách. Velkým přínosem je rovněž pomoc při
převozech pejsků.
Některé útulky vyhledávají pomoc i prostřednictvím
dočasného domova. Lze i tímto způsobem pomoci
Voříškovu?
Ano, určitě, je velmi využívána a jsme za ni rády. Pro zájemce
máme na webových stránkách připraven dotazník. Aktuálně
je takto postaráno o tři pejsky. Rovněž lze Voříškovu pomoci
i sbíráním víček od PET lahví, roznosem letáčků, ale i jejich
výrobou. Zkrátka, kdo má chuť a touhu pomoci, vždy se
nějaký způsob najde.

REPORTÁŽ

Za Energyvet jsme pro pejsky dovezli dárek v podobě několika
lahviček preparátu Fytovet a Audivet. Tyto preparáty jsme
vybrali záměrně, protože nejsou ničím kontraindikovány
a hodí se pro všechny pejsky bez rozdílu věku a zdravotního
stavu.
Měly jste již možnost se dříve seznámit s přípravky Energyvet?
Před lety jsem Energyvet používala pro svého pejska a od té
doby mi chodí časopis, který si vždy ráda přečtu. Je zdrojem
velkého množství poučných a odborných informací.
Vzpomínám si na moc zajímavý článek s paní Pohlreichovou,
který mě hodně oslovil.
Výlet do Voříškova, který má svého patrona, moderátora Karla
Voříška, by nebyl výletem, kdybychom na závěr naší návštěvy
nevzali pejsky Piškotku a Beníka na procházku. Pejskové
byli radostní, šťastně třepali oháňkami a čenichali po zemi.
Přesně, jak říkají Anežka s Lenkou: „I kdyby to bylo jen pár
šťastných pejsků, stojí to za námahu.“
Více o miniazylu: www.voriskov.cz
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Kteří veterináři vám poradí
s regenerací Energyvetem
Energyvet se stává stále oblíbenější mezi veterináři. Přinášíme přehled zvěrolékařů nebo vyškolených specialistů, kteří nabízejí
preparáty Energy a odbornou pomoc při regeneraci zvířat. Plné kontaktní údaje najdete na webu www.energyvet.cz
(rubrika Odpovědi, Osobní konzultace).

CERHOVICE
Veterinární ordinace – MVDr. Eva Moutelíková

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

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Veterinární poradna – Petra Prokopcová

PŘÍBRAM
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Korecký

DOMAŽLICE
Veterinární poradna – MVDr. Linda Hynčíková Birnerová

ŘEVNICE
Veterinární ordinace – MVDr. Vojtěch Veverka

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Veterinární poradna – MVDr. Petra Domesová

ŘÍČANY
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař

BRNO
Veterinární poradna klubu Energy – Hana Hosová
Centrum péče pro mazlíčky – Kristýna Hlaváčová

HOROMĚŘICE
Veterinární poradna – MVDr. Martina Frühauf-Kolářová

STARÉ MĚSTO
Veterinární poradna – MVDr. Miroslava Svobodová

HOŘOVICE
Veterinární poradna – MVDr. Michaela Gerychová

ŠESTAJOVICE
Veterinární ordinace – MVDr. Eva Malcová

HRADEC KRÁLOVÉ
Veterinární poradna – MVDr. Milena Martincová

TÁBOR
Veterinární poradna pro malá zvířata – MVDr. Lucie Míková

JABLONEC NAD NISOU
Veterinární poradna – Ing. Martina Pospíšilová

TÁBOR, SEDLČANY
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

UHERSKÝ BROD
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Zábojník

OLOMOUC
Veterinární poradna klubu Energy – Jana Indrychová

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Veterinární poradna – MVDr. Jarmil Dobeš

OPAVA
Veterinární klinika MVDr. Radomíra Hynara

VELVARY
Veterinární poradna – MVDr. Ivan Soukup

OSTRAVA
Veterinární poradna – MVDr. Monika Šrubařová

ZBIROH
Veterinární klinika – MVDr. Václav Vozák

PRACHATICE
Veterinární poradna – MVDr. Petr Hrabák

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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Zvířecí vtipy
Jste-li v lese unaveni, najděte medvěda a hoďte po něm
kamenem – a únava jako zázrakem zmizí.
CITÁT
Koně létají bez křídel a bojují bez mečů.
– www.deelay.cz –
Newsletter ANIMAL aktuálně vydává
společnost Energy Czech Republic, a.s.
VIDEO

BUĎTE V KONTAKTU
Energy Czech Republic a.s.
Trojská 39/201, 171 00 Praha 7,
Tel./Fax: + 420 283 853 853/854
animal@energy.cz,
www.energyvet.cz, www.eanimal.cz

Sta te se fanou

y

Energyvet.CZ

Texty: MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D. (lch),
Andrea Šulcová, Jana Indrychová, Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků), archiv
Video: YouTube
Ikony: Ikona se stetoskopem označuje texty, které jsou určeny
především pro odbornou veřejnost.
DISTRIBUCE
Vychází 1. dubna 2016. Elektronický měsíčník
ANIMAL aktuálně si můžete objednat na mailu
animal@energy.cz. Ke stažení zdarma je také
na Energyvet.cz.

Pořádek musí být

KONTAKT

Newsletter ANIMAL aktuálně připravuje společnost
Energy Czech Republic a.s.
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