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KAŽDÝ CHOVATEL jakéhokoli zvířete to velice dobře zná. 
Jeho zvíře produkuje širokou škálu zvuků. Je to však řeč? 
A jak to poznat? Existuje poměrně snadná metoda, jak to 
odlišit od nahodile produkovaných akustických projevů. 
Je možné použít metodu pro detekci signálů z kosmu při 
hledání mimozemských civilizací. Metoda neumožňuje 
porozumět vysílaným signálům. Pouze nám říká, zda 
projevované zvuky anebo i jiné projevy jsou nahodilé, 
anebo mají určitou vypovídající hodnotu. Postup je velice 
jednoduchý. 

Vezměme si jako příklad abecedu. Pokud nám generátor 
náhodných čísel bude z abecedy vybírat relativně nahodile 
(i generátory náhod mají svůj algoritmus) písmena abecedy 
a pak vyneseme jejich četnost do grafu, tak získáme 
četnost jednotlivých písmen prakticky stejnou. Četnosti 
tvoří vodorovnou linii v grafu. Pokud ale skladba písmen 
není náhodná, tak když seřadíme písmena od nejčastěji se 
vyskytujícího po nejméně, v grafu se nám projeví tento stav 
klesající linií v úhlu asi 45 stupňů. To je abeceda, ale mnohem 
výraznější výsledky získáme při použití četnosti slov. 

NĚKTERÉ ZVUKY JSOU ČASTĚJŠÍ
Jednotkou dorozumívání není totiž písmeno v abecedě, ale 
celé slovo. Samozřejmě tahle analýza vyžaduje mnohem více 
slov pro zisk relevantních výsledků. V případě slov je potřeba 
analyzovat asi několik stránek v knize. V případě zvuků anebo 
radiových signálů se používá srovnávání frekvenčních vzorů. 
Hledají se shodné frekvenční vzory a jejich počet. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

EMOCE V POHYBU

Zvířata se dovedou 
dorozumívat na 
úrovni inteligence, 
kterou očekáváme 
od mimozemských 
inteligentních bytostí.

Mají signály zvířat  
charakter řeči?
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To už je náročnější na přístrojové vybavení. Ale zkuste si to 
sami. Sledujte svoje zvíře během dne anebo alespoň části 
dne. Detekujte, kolikrát se chlupatý kamarád projeví určitou 
škálou zvuků. Některá zvířata jsou upovídanější, některá 
méně. Ale vždy zjistíte, že určité zvuky používá častěji, 
a některé pak téměř vůbec ne. A z toho vyplývá, že jejich 
zvuky mají vypovídající hodnotu. Dovedou se dorozumívat 
na úrovni inteligence, kterou očekáváme od mimozemských 
inteligentních bytostí. 

A to jsme nezapočetli ještě řeč těla. Třeba kočky většinu 
komunikace obstarávají postavením těla a ocasu. Chameleóni 
a třeba hlavonožci barevnými vzory po těle, které se zejména 
u druhé skupiny mění ve zlomku sekundy. Mravenci mají 
složité dorozumívání pachy, které zanechávají na cestičce. 
Je jich zjištěno sedm, ale vzhledem k jejich střídání je otázka, 
zda těch sedm různých pachů netvoří jen písmena v abecedě. 

V tom případě cestička mravence může obsahovat i poměrně 
složité informace. Třebas i nějakou krátkou povídku. 

NEROZUMÍME ZVÍŘATŮM, A CHCEME ROZUMĚT 
VZDÁLENÝM CIVILIZACÍM
Zatím považujme za smutnou skutečnost, že navzdory 
dlouholetým výzkumům člověk, až na ojedinělé výjimky, 
nepoznal ani písmena v abecedě zvířat, která s člověkem 
dlouhodobě sdílejí společný prostor. A když neznáme 
písmena, jak chceme porozumět slovům? A není to trochu 
optimistické, že za stavu, kdy nedokážeme porozumět 
jednoduché řeči našich souputníků, očekáváme komunikaci 
s vysoce inteligentními bytostmi z vesmíru? Budou se 
s námi vůbec chtít bavit? Měli bychom trochu pracovat 
na sobě a vrátit se zase do reality. Nejsme až tak geniální. 
A to když si člověk uvědomí, tak je již vlastně připraven 
tohle změnit. 

EMOCE V POHYBU

»
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BYL TO TĚŽKÝ POROD A TRVAL DÉLE, než jsme mysleli, 
ale výsledek stojí zato. Je to kluk jako buk jménem Annovet. 
Příznivci regenerace zvířat dostali do ruky mocnou zbraň 
na mnohé problémy svých zvířecích svěřenců. Obsažené 
acetogeniny snižují zisk energie v buňkách. Energie je vázána 
na ATP (adenosin trifosfát). Metabolicky neúsporné tkáně, 
jako jsou tkáně maligních nádorů, a některé organismy jako 
anaerobní bakterie a některé druhy parazitů získávají energii 
pouze štěpením molekuly jednoduchého cukru glukózy. 
Získávají tak jen dvě molekuly ATP. Při enzymatickém 
spalování za pomoci kyslíku – oxidativní fosforylací, kterou 
mají k dispozici běžné buňky všech vyšších organismů, 
získávají dalších až 35 molekul ATP navíc. Proto acetogeniny 
působí cytotoxicky pouze pro první – anaerobní skupinu. 
Působí jako silné přírodní antibiotikum pro bakterie, které 
právě kvůli svému neúspornému metabolismu jsou rezistentní 
k působení většiny antibiotik. 

Nefungují-li antibiotika, je možné s vysokou 
pravděpodobností očistit organismus zvířete od těchto 
rezistentních bakterií pomocí Annovetu. Lze jej použít pro 

většinu primitivních parazitů, kde největší význam bude mít 
v případě napadení jednobuněčnými parazity, jako jsou třeba 
krvinkovky (babesióza, babesiellóza). »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

NOVINKA

Nový Annovet:  
proti odolným 
parazitům i nádorům
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Na tyto parazity klasické léky příliš spolehlivě nepůsobí, 
a proto Annovet rozšiřuje možnosti při zvládání těchto 
parazitóz šířících se z jižnějších oblastí Evropy. 

Bezesporu nejdůležitější oblastí pro působení Annovetu 
představuje pomoc při zvládání tumorózních stavů. Působí 
na většinu onkologických problémů za předpokladu, že 
vlivem chirurgického zásahu, biopsie anebo samovolným 
otevřením tumoru nedojde k adopci buněčných organel 
z rozbitých zdravých buněk buňkami nádorovými. Touto 
adopcí především mitochondrií zdravých buněk získá nádor 
schopnost výkonnějšího metabolismu a v tom případě nad 
ním Annovet ztrácí kontrolu. 

Při podezření na tumorózní proces je lépe použít Annovet. 
Během prvního třítýdenního období aplikace se tumor 
opouzdří zánětem, změní svoji konzistenci a původně 

chladné místo začne produkovat teplo. V dalším období po 
nutné týdenní přestávce se nádor začne zmenšovat až o 50 % 
za 3 týdny aplikace. Pokud takto reaguje, je nutné Annovet 
podávat do úplného vymizení útvaru. Pokud není reakce 
patrná anebo se dokonce útvar zvětšuje, je dost času na 
klasické ošetření. V přestávkách mezi třítýdenními aplikacemi 
a po skončení celého procesu regenerace je nutné osídlit 
střevo pomocí Probiovetu. Annovet díky svému působení na 
bakterie odstraní prakticky veškerou mikroflóru střeva. 

NOVINKA

»
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POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

Pokud hledáme v živočišné říši mimo člověka nejlepšího 
stavitele, tak nepochybně první místo zaujme nepatrný 
zástupce třídy hmyzu – termit. Nepatří mezi mravence, 
kteří jsou spolu s vosami, sršni a včelami zástupci řádu 
blanokřídlého hmyzu. Termiti spadají do řádu stejnokřídlých 
a sdílejí tuto skupinu společně se šváby. Nicméně způsob 
života je až nápadně podobný mravencům. Na rozdíl od nich 
se však vyvíjejí proměnou nedokonalou, tj. z vajíčka se vylíhne 
larvička, která se několikrát svléká a postupně se mění na 
dospělého jedince. Proměna typická třeba pro motýly a také 
mravence probíhá od vajíčka přes larvu, kuklu a teprve z kukly 
naprostou přestavbou těla se dotvoří dospělec. 

NĚKOLIKAMETROVÉ CHRÁMY
V tropech a subtropech se vyskytuje téměř 2000 druhů 
termitů. Vytvářejí hnízda pod zemí, jiní zase ve stromech 
a z hlediska stavitelského nás nejvíce zajímají termiti obývající 
nadzemní hnízda. Přestože se jejich velikost pohybuje od 
2 do 14 mm, tak jejich stavby dosahují běžně 4 až 6metrové 
výšky. Lze najít i stavby vysoké 9 metrů a dlouhé až 20 metrů. 
Šířka termitiště je vždy znatelně užší. Stavební materiál tvoří 

jejich trus, hlína, mrtví jedinci a pojivo – maltou jsou sliny 
termitích dělnic. Pevnost výsledné konstrukce je obdivuhodná 
a není snadné se dostat dovnitř ani s pomocí krumpáče. 

Nadzemní hnízda mají nesmírně složité a zároveň funkční 
členění. Základ vždy představuje královská komora, kterou 
obývá královna o velikosti až několika desítek centimetrů. 
Je samozřejmě nepohyblivá a o její pohodlí, stravu, výkaly 
a starost o nakladená vajíčka se starají dělnice. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Termiti v počtu milionů 
jedinců mají obrovskou 
spotřebu vzduchu 
a vysokou produkci oxidu 
uhličitého a metanu.

Termití hrady
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Potravu neskladují přímo v termitišti, ale mají ke zdroji 
potravy vybudované i velice dlouhé chodbičky. Většina termitů 
prožije život pouze v termitišti. Ven se nikdy nepodívají. 
V dalších komorách se dělnice starají o larvičky, v jiné jsou 
zase shromážděni vojáci, další slouží jako fermentační 
komory, kde na přinesené celulóze (která je hlavní potravou 
všech termitů) pěstují houby. Houby pomáhají celulózu 
snadněji trávit. 

DŮMYSLNÁ KLIMATIZACE
Zajímavá je i starost o vodu a o výměnu vzduchu. Systémem 
chodbiček, které ústí z povrchu termitiště až do podzemní 
části, přivádějí vzduch a v chladu podzemí pak vzniká 
kondenzací voda. Ještě rafinovanější jsou klimatizační 
komory. Jsou to vysoké komory podobné gotickým 
stavbám člověka s četnými žebry, kde odpařováním vody 
dochází k úpravě teploty přiváděného vzduchu. K tomu 
je přizpůsobena i stavba těchto komor. Bývají na vrcholu 
stavby a nejužší částí jsou orientovány v ose sever jih. Tím je 
omezeno přehřívání sluncem. Termitiště je tak spolehlivým 
ukazatelem světových stran. Klimatizační komora patří 

k nejdůležitějším částem stavby. Termiti v počtu milionů 
jedinců mají obrovskou spotřebu vzduchu a vysokou produkci 
oxidu uhličitého a metanu. Bez klimatizace by se velice rychle 
udusili. Termiti na celé planetě vyprodukují více skleníkových 
plynů, a to hlavně metanu, než všichni ostatní živočichové. 
Výkonnější je už jen průmyslová výroba. Jak jinak. 

     Podívejte se, jak to funguje uvnitř termitiště.

»

POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA

TERMITI V ČÍSLECH

2–14: velikost těla (mm)

2–6: výška termitišť (m) 

20: nejdelší nalezená termitiště (m)

2000: počet druhů termitů žijících v (sub)tropech
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GYNEVET & EPIVET
Nepropásněte cenovou nabídku na produkty z veterinární řady.

» Gynevet zvyšuje odolnost vůči napadením parazity (vnitřními i vnějšími)

» Epivet odpuzuje vnější parazity, disponuje repelentním účinkem

» Oba preparáty zlepšují stav kůže a srsti, doplňují se v účinku

» Přispívají k obnově srsti po její ztrátě

» Působí nejen na krásu, ale také proti stresu a normalizaci nervového systému

http://www.energyvet.cz/cz_domu_2
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ANNOVET 2set
Nepropásněte cenovou nabídku

 
V tomto vydání ANIMAL aktuálně jsme vám představili novinku Annovet. 

Protože Annovet způsobuje prakticky vyhladovění citlivých tkání, 
je potřeba i několikanásobná aplikace. 

Proto zájemce může potěšit výhodné balení pro dlouhodobé podávání.

http://www.energyvet.cz/cz_domu_2


PRODUKTY MĚSÍCE

Pokud budeme hledat kandidáta na nejkrásnější měsíc 
roku, tak ať Eskymáci (správně Inuité) prominou, ale určitě 
je to květen. Teplé počasí, všechno se odívá jasnou zelení, 
květiny se předhánějí v barvách a vůních, většina zvířat má 
plnou hlavu starostí s pářením a některým již s uváděním 
mláďat na světlo světa. 

Květen je nejtypičtějším jarním měsícem a zlí jazykové tvrdí, 
že je to období, kdy muži začínají myslet na věci, na které 
ženy myslí celý rok. Počátek května představuje stále vhodné 
období pro plné působení Gynevetu. Znamená to, že Gynevet 
při aplikaci v tomto čase nepřináší žádné riziko a nehrozí ani 
reverzní reakce. Od 6. května nastává období vlády ohně a je 
namístě opatrnost při podávání Korovetu (třeba při řešení 
křečových stavů či pro podporu funkce sleziny a slinivky). 
V případě jakýchkoli problémů lze situaci napravit právě 
Gynevetem. 

Po abnormálně teplé zimě jsou klíšťata i další zevní parazité 
připravení doslova ke katastrofické invazi do srsti našich 
zvířecích společníků. Gynevet opět podpoří správnou sekreci 

kožního mazu či potu a posílí repelentní účinek. Pokud 
nepůjdeme přímo do chemie, tak můžeme pomoci zvířeti 
repelentním šamponem Epivet, který udrží parazity na uzdě 
až dva týdny. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

V květnu lze podpořit 
repelentní schopnost  
zvířecí kůže

Květen je nejtypičtějším 
jarním měsícem a zlí 
jazykové tvrdí, že je 
to období, kdy muži  
začínají myslet na věci, 
na které ženy myslí  
celý rok.
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Ve větším měřítku se probouzí také blanokřídlý hmyz, 
ke kterému náležejí včely, vosy a sršni. Proto u citlivých zvířat 
pamatujme při ošetření bolestivého bodnutí žihadlem na 
možnost lokálního i celkového ošetření Imunovetem, který 
odstraní palčivou bolest a zmírňuje následky pro zdravotní 
stav zvířete. 

Slunce svítí jako o život a přímo vyzývá ke slunění a přeměně 
cholesterolu v kůži na vitamin D a pro zvýšení sekrece 
hormonu dobré nálady – serotoninu. Proto pobyt venku 

na slunci prospěje nejen zvířatům, ale každému člověku. 
Pokud chce někdo sedět v těchto dnech v hospodě, tak jedině 
na zahrádce. Aby také udělal alespoň něco málo pro své 
zdraví. 

PRODUKTY MĚSÍCE

»

ZVÍŘECÍ LÉKÁRNIČKA NA KVĚTEN

Epivet: šampon s repelentním účinkem

Imunovet: ošetření po bodnutí hmyzem

Gynevet: pro podporu páření i pro adaptaci na nové podmínky
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U FENKY JACK RUSSEL TERIÉRA ve věku 5 let objevila 
chovatelka bulku o velikosti hrášku u struku mléčné žlázy. 
Bulka se dva roky neměnila. Po falešné březosti nedávno 
přibyly další dvě u toho samého struku. Byly to pohyblivé 
a nebolestivé kuličky pod kůží velikosti hrášku. Veterinář 
doporučil odstranit celou mléčnou lištu a kastraci. 

Chovatelka poslala dotaz na poradnu Energyvet. Odpovídala 
Jana Indrychová, která doporučila posečkat s kastrací 
i operací mléčné lišty. Doporučila nejdříve podávat annonu 
(aktuálně Energy uvádí na trh nový produkt pro zvířata 
Annovet – pozn. red.) v dávce dvě kapky dvakrát denně 
po dobu tří týdnů pro podezření na onkologický problém. 
Po operaci by vzhledem ke změně metabolismu nádoru po 
jeho narušení (adopce buněčných organel z narušených 
zdravých buněk buňkami tumoru) by byla následná aplikace 
annony naprosto neúčinná. 

V době přestávky po annoně byla doporučena aplikace 
Regavetu (2-0-2, 1 týden) pro eliminaci toxických produktů 
rozpadu případného nádoru. Došlo také na doporučení 

opakovat celou kúru až do úplného vymizení útvarů. 
Pro případ objevení falešné březosti v budoucnosti byl 
majitelce navržen Virovet, který působí na snížení sekrece 
mléka při této poruše. Byla také doporučena změna krmení 
z granulí na stravu přirozenou s nabídkou zaslání receptů na 
vařenou stravu. Majitelka fenky dostala upozornění, že účinky 
annony na útvary na mléčné žláze se projeví zhruba po třech 
týdnech změnou jejich konzistence – změknou a začnou se 
také zmenšovat. »

KAZUISTIKA

TEXT: RED, Z PORADNY JANY INDRYCHOVÉ

Po třech nedělích 
skutečně došlo ke 
změknutí útvarů 
a jejich zmenšení více 
než o polovinu.

Bouličky na mléčné liště 
zmizely po podání annony
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Po třech nedělích skutečně došlo ke změknutí útvarů a jejich 
zmenšení více než o polovinu. Chovatelka operaci odvolala. 

Dodatek – je nezbytné pokračovat ve výše uvedené aplikaci 
až do úplného vymizení útvarů na mléčné žláze. Je možné, 
že zůstanou pod kůží drobné hrbolky vazivové tkáně – jizvy, 
která vyplní prostor po odbourání tkáně tumorů. Pohmatem 

jsou tvrdší než původní tkáň. Časem zmizí také i bez další 
regenerace. Proces je možné urychlit následným a občasným 
podáváním Imunovetu. 

»

NAVRŽENÁ LÉČBA

» �Annona: přírodní preparát pro eliminaci onkologických problémů

» �Regavet: odstranění toxických produktů

» �Virovet: snížení sekrece mléka

KAZUISTIKA 13

http://Imunovetu


CESTOVÁNÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU se psem nebo kočkou 
vyžaduje okamžitou i dlouhodobou přípravu. Začněme širším 
kontextem. Pokud vaše zvíře zrovna nehlídá tisícihlavé stádo 
ovcí proti vlkům, měli byste jej vést k pozitivnímu vztahu ke 
všemu živému. Tedy především k lidem. 

Úspěšná socializace psa a potvrzování jeho vhodného chování 
k lidem i minimálně jeho zvířecímu druhu je prvním 
úspěšným předpokladem proto, abyste jej mohli vzít na 
veřejnost, aniž by to věštilo katastrofu. Klidný pes nebo kočka 
s klidně vystupujícím páníčkem jsou kýženou kombinací pro 
cestu veřejnou dopravou. Pokud se vám výchova nedaří a pes 
či kočka jsou příliš „temperamentní“, vyzkoušejte přírodní 
produkty Etovet nebo Korovet.

Nyní se podívejme na praktické „technikálie“ cesty veřejnou 
dopravou, které při zvládnutí výše řečeného už nepředstavují 
žádný problém.

Váš pes by měl před vstupem do dopravního prostředku 
dostat náhubek. Obecně platí, že pokud se vám zvíře vejde do 

kabelky, může se obejít i bez něho. Pes musí být v každém 
případě na vodítku. Menší psy nebo kočky je vhodné vzít do 
přepravního boxu, přepravní podmínky často vyžadují boxy 
pro všechna zvířata kromě psů. Při převozu ve schránce 
zbavíte obzvláště ustrašenější jedince části negativních 
pocitů. Pokud jim dovnitř dáte oblíbenou deku nebo hračku, 
nemůžete nic zkazit. »

PRAKTICKÉ RADY

TEXT: SDB

Jak cestovat  
veřejnou dopravou 
se zvířetem
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PRAKTICKÉ RADY

Před vstupem do dopravního prostředku je dobré nechat 
zvíře učinit potřebu. Pro všechny případy ale s sebou vezměte 
například vlhčené ubrousky nebo igelitové sáčky, které 
pomohou eliminovat následky nevolnosti nebo „zrychlené 
peristaltiky“. Ostatně v přepravním řádu většiny dopravců 
stojí, že zvíře nesmí poškodit nebo znečistit cestujícího nebo 
vozidlo. 

I když pro vás zvíře představuje parťáka na stejné úrovni, 
v dopravním prostředků musí být o stupeň níže. Tedy nikoliv 
na sedačce, ale pod ní.

Pokud cestujete na delší vzdálenosti, nezapomeňte na pitný 
režim. Na trhu se dnes nabízejí různé cestovní misky a vaky, 
díky kterým se zvířata mohou občerstvit i během jízdy. 

Když se na cestu vydáváte v parném létě, snažte se boxy 
se zvířaty neumísťovat na slunce a zajistěte dostatečný přísun 
vzduchu. I zvíře může trpět úpalem. 

Se zvířetem buďte vždy v kontaktu. Občasné konejšivé slovo 
přispěje ke zmírnění případného stresu. 

Pokud dodržíte základní pravidla a zároveň budete připraveni 
na možnou komplikaci, stane se pro vás i vašeho zvířecího 
souputníka cestování veřejnou dopravou naprostou 
samozřejmostí a pro zvíře i vyhledávanou událostí. 
Pro většinu cestujících (tedy těch, kteří také úspěšně prošli 
všechny fáze socializace) je blízkost zvíře záminkou pro 
projev sympatie nebo zapředení hovoru. Tak se možná 
v „emhádéčku“ ještě seznámíte. 

»
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Na Prvního máje slaví pes Jonáš a kočka Bibi. Pátý měsíc ukončí 
jmeniny Denise a Macíka. A mezitím najdete spoustu jmen psů 
a kočiček (možná některé nese i váš zvířecí společník), které 

můžete podarovat něčím od Energy. Tipy na dárky z oblasti 
regenerace najdete na webu www.energyvet.cz. 

TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

KALENDÁŘ

Květnové jmeniny: 
Šarik, Šmudlík,  
Liza nebo Čičín

Den  
v kalendáři

1. 5. Jonáš Bibi 

2. 5. Scotty Guru 

3. 5. Šarik Matyáš

4. 5. Penny Dominik

5. 5. Cindy Jasper 

6. 5. Agila Sheila 

7. 5. Bendži Arnold

8. 5. Fatima Zuzana 

9. 5. Deli Colette

10. 5. Zak Beckie

11. 5. Arthur Šmudlík

Den  
v kalendáři

12. 5. Bady Angela

13. 5. Atos Guliver

14. 5. Atyr Princ

15. 5. Ebony Liza

16. 5. Riky Elsa

17. 5. Karina Patti

18. 5. Tara Zeus

19. 5. Meggie Kikina

20. 5. Cite Oliver

21. 5. Bára Jennifer

22. 5. Arina Max

Den  
v kalendáři

23. 5. Benita Rozárka

24. 5. Bonny Gina

25. 5. Arif Annie

26. 5. Batien Nikos

27. 5. Alf Čičín

28. 5. Daxi Romico

29. 5. Rasty Morgan

30. 5. Pongo Robin

31. 5. Denis Macík
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TEXT: SDB, FOTO: PETR HAMERNÍK, ZOO PRAHA

DĚNÍ V ZOO

SAMEČEK SLONA INDICKÉHO, který se 5. dubna 
narodil, v pražské zoologické zahradě dobře prospívá. 
Vedení zoo požádala veřejnost o zaslání návrhů na jeho 
jméno. Jednou z cen bude poukaz na zážitek v podobě 
vlastnoruční výroby papíru ze sloního trusu v nové Papírně, 
kterou zahrada otevřela letos na Velikonoce. 

„Slůně je každým dnem aktivnější a přibývá na váze. 
Hned po porodu váha ukázala 104 kilogramů, při dalším 
vážení již měl sameček 110 kilogramů,“ sdělil kurátor 

Pavel Brandl. „Z toho, že slůně přibralo, máme radost. 
U většiny mláďat dojde po porodu k poklesu váhy, který se 
pak pozvolna začíná vyrovnávat. Přírůstek šest kilogramů 
je znamením dobrého zdravotního stavu slůněte,“ dodal 
kurátor.

Malý sameček si hned po porodu získal sympatie veřejnosti, 
která měla možnost vidět ho naživo již třetí den po porodu. 
Jeden snímek na facebookovém profilu pražské zoo 
například zhlédlo více než milion lidí. 

Napište jméno sloního 
samečka a vyrobte si papír 
ze sloního trusu
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TEXT A FOTO: ANDREA ŠULCOVÁ

REPORTÁŽ

Malá čivava se vysmekla paničce z vodítka a vystřelila jako 
šíp na průzkum okolí. Hned se k ní přidává malé štěňátko 
pitbulteriéra. Netrvá to dlouho a k dvěma čtyřnohým 
průzkumníkům se přidávají další pejsci, kteří jsou vedeni na 
vodítku. Vzniká tak krásný propletenec uzlů z vodítek různých 
velikostí a barev. Páníčkové mají plné ruce s rozmotáváním, 
vymotáváním i přelézáním do sebe zamotaných vodítek, 
kabelek a batohů, ale jejich čtyřnozí přátelé nadále s nejvyšší 
důležitostí pátrají v uličkách a kličkují pod nohama 
návštěvníků. 

Mnoho těchto a jim podobných veselých scének bylo k vidění 
na veletrhu chovatelských potřeb pro domácí zvířata For Pets.

PRO KAŽDÉHO NĚCO
Šestý ročník veletrhu For Pets se opět odehrával na výstavišti 
PVA Letňany a to za veliké účastni milovníků zvířátek všeho 
druhu. For Pets je jediným odborně zaměřeným veletrhem na 
chov veškerých domácích zvířat v České republice. Prezentuje 
se zde celé spektrum výrobků pro psy, kočky, terarijní zvířata, 
ptactvo, drobné savce, hlodavce, akvaristiku a další. 

Na 90 vystavovatelů se zasloužilo o předložení široké 
nabídky novinek a trendů z oblasti krmiv, veterinárních 
produktů, kosmetických přípravků a chovatelských potřeb. 
Pro početné a leckdy i vášnivé návštěvníky veletrhu byly 
připraveny prezentace veterinárních institucí, chovatelských 
svazků, klubů, stanic, škol a útulků. Velkou oblibu mezi 
návštěvníky si získal odborný doprovodný program, také 
zprostředkování setkání odborné a laické veřejnosti a milá 
propagace ochrany i práv zvířat. Z pestrého doprovodného 
programu nás zaujalo promítání filmů Nadace na ochranu 
zvířat a přednášky na různá témata – např. Povídání 
o chovu domácích prasátek, Psí fyzioterapie, Mořské 
želvy – velký sen malé holky, Dogfrisbee či Králičí hop 
– nejmladší sportovní disciplína. 

PRIM PRO CELOSTNÍ PŘÍSTUP
Stánek Energyvet umístěný v odborné části veletržní haly 
navštěvovali chovatelé, zajímající se především o prevenci 
a udržení zdraví svých zvířecích přátel, ještě dříve než 
choroba zaťuká na dveře. Dále se příchozí zajímali o princip 
regenerace zvířat podle Energyvet Pentagramu. »

For Pets:  
Nejvíce dotazů se týkalo 
nadváhy a kožních 
problémů
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REPORTÁŽ

Velice oceňovali celostní přístup, přírodní složení jednotlivých 
preparátů a jejich snadné dávkování podle váhy zvířete. 
Zajímavé diskuze probíhaly s návštěvníky z řad odborníků, 
veterinárních lékařů, zvířecích terapeutů a cvičitelů. Opět 
se nám potvrdilo, že mnoho chovatelů již má praktické 
zkušenosti s preparáty. Velmi oceňují přehledné webové 
stránky Energyvet s intuitivní navigací na články, kazuistiky, 
základní přehled indikací, diagnostiku krok za krokem apod. 
Zrovna tak jsou nadšeni z praktické pomůcky Grafikonu, 
který slouží k výběru optimálního preparátu pro poradce, 
veterináře i občasné používání laickým uživatelem.

JAK ODSTRANIT KOŽNÍ PROBLÉMY
Z konkrétních dotazů drobných chovatelů se nejčastěji 
hovořilo o kožních problémech nejrůznějšího charakteru. 
Všeobecně se jedná o nejčastější zdravotní postižení kočiček 
a pejsků. Další velký problém se týká nadváhy zvířátek. Přišlo 

se k nám na stánek ukázat několik opravdu moooooc pěkných 
pejsků se značnou nadváhou. U některých byla prvotní 
příčina způsobena kastrací. U jiných pejsků obezita pramení 
z nesprávné výživy, především v podobě pamlsků obsahující 
velké množství cukrů. Rovněž se často chovatelé ptali na 
ošetření oušek či zmírnění projevů inkontinence u starších 
pejsků. Velkou oblibu si ihned získal šampon Epivet. Jakmile 
si návštěvníci mohli ověřit jeho příjemnou vůni, byl jejich.

Na veletrhu For Pets bylo opravdu velké množství zajímavých 
vystavovatelů. Na každém bylo patrné jejich nadšení pro 
dobrou věc a zájem o spokojený život zvířat. Když od našeho 
stánku odcházely po delší diskuzi dvě návštěvnice, řekly 
nám při rozloučení: „Vy jste tady jediný stánek, u kterého 
jsme našly to, co jsme hledaly.“ Musíme se přiznat, že 
navzdory tomu, že jsme se nacházeli mezi skvělou společností 
vystavovatelů, nás tato věta samozřejmě velmi potěšila. 

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

CERHOVICE 
Veterinární ordinace – MVDr. Eva Moutelíková

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

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 
poradna – MVDr. Lucie Boháčová, Veterinární ordinace  
PET HELP – MVDr. Grigor Hezina

PŘÍBRAM 
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Korecký

ŘEVNICE 
Veterinární ordinace – MVDr. Vojtěch Veverka

ŘÍČANY 
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař

STARÉ MĚSTO 
Veterinární poradna – MVDr. Miroslava Svobodová

ŠESTAJOVICE 
Veterinární ordinace – MVDr. Eva Malcová

TÁBOR 
Veterinární poradna pro malá zvířata – MVDr. Lucie Míková

TÁBOR, SEDLČANY 
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

ZBIROH 
Veterinární klinika – MVDr. Václav Vozák

ŽÍREC U DVORA KRÁLOVÉ 
Veterinární poradna – MVDr. Karin Seitlová  

Veterináři, kteří používají Energyvet
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, Odborní poradci / Osobní konzultace).

Produkty Energyvet získáte prostřednictvím Klubů Energy, Konzultačních center nebo e-shopu.  
Kompletní kontaktní údaje získáte na webu www.energyvet.cz 20
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V Beskydech na kotárech pase bača ovce. Vtom se hrne přes 
ohrazení nějaký turista a rovnou přes pastvinu. A bača na něj: 
„To nemůžete tudy chodit! Na ohradě je přece cedule Zákaz 
vstupu!“ Turista se samolibě usměje, vytáhne z náprsní kapsy 
nějaký průkaz a povídá: „Já jsem ministr a tenhle průkaz 
mě opravňuje vstoupit kamkoli, kdykoli a dělat prakticky 
cokoliv.“ Bača pokrčí rameny, zapálí si fajfku, pohodlně se opře 
o strom a se zájmem sleduje ministra, jak mizí za horizontem. 
Po chvíli však běží ministr ze všech sil zpět s velkým 
rozzuřeným beranem v patách. A volá na baču: „Pomozte mi 
prosím! Co mám dělat?“ A bača za jeho mizející postavou 
z dálky volá: „Ukažte mu ten průůkáááz!“

CITÁT
Na zvířatech je pozoruhodná upřímná radost  
z obyčejných věcí.
– Elliette.rajce.net –

VIDEO

  Medvěd si přijde pro sváču až domů

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

Texty: MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D. (lch), 
Jana Indrychová, Andrea Šulcová, Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků),  
Petr Hamerník (Zoo Praha), Andrea Šulcová, archiv
Video: YouTube
Ikony: Ikona se stetoskopem označuje texty, které jsou určeny 
především pro odbornou veřejnost.

DISTRIBUCE
Vychází 1. května 2016. Elektronický měsíčník  
ANIMAL aktuálně si můžete objednat na mailu  
animal@energy.cz. Ke stažení zdarma je také  
na Energyvet.cz. 

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

KONTAKT

Sta te se fanou y
Energyvet.CZ

Zvířecí vtipy
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