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Aby se z prázdnin mohli
radovat opravdu všichni

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

červenec 2016

ner

Reagují
zvířata
na placebo?
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

O PLACEBU UŽ TOHO BYLO NAPSÁNO
A NAPOVÍDÁNO TOLIK, že je zbytečné o tomto fenoménu
hovořit. Ve stručnosti se dá placebo charakterizovat rčením:
„Víra tvá tě uzdravila.“ Ale může mít zvíře víru? Pokud
jsme na zvíře přívětiví, tak nám věří a nechá se sebou dělat
věci, které jsou u divokých zvířat nemyslitelné. Takže věří
nám, má tedy víru. A divoká zvířata? Věří členům svého
stáda, smečky, tlupy, hejna. Disponují tedy vírou také.
Ale je možné, že by zvíře věřilo v léčivé účinky nějakého
podávaného preparátu?
NAKAZIT SE OPTIMISMEM
I na to je odpověď. Pokud věří nám, tak věří, že mu chceme
pomoci a že to, co tak hrozně chutná, mu dělá jen dobře.
Chovatelé znají určitě fakt, že zvíře zprvu odmítající nějaké
kapky anebo tabletky změní svůj přístup k podávání léku,
když zjistí, že je mu po něm lépe. Dokonce to jde ještě
dál. Chovatel, který aplikuje nějaký preparát a sám mu
příliš nevěří, může vypozorovat, že zvíře preparát špatně
přijímá a hlavně léčivé účinky se dostavují pomalu a velmi
neochotně.

EMOCE V POHYBU

Vedle toho při mnohem těžším průběhu stejné nemoci
u jiného chovatele a zvířete se chovatel upne celou svojí nadějí
k jeho léčivému účinku. Světe, div se, zvíře nejen mnohem
lépe preparát přijímá, ale výsledky se dostavují nesrovnatelně
rychleji a ozdravný proces se projevuje mnohem markantněji.
Jeden příklad za všechny: Stal se u zvířete s onemocněním
střeva (IBD – imunodeficientní zánět střev). Je to onemocnění
podobné Crohnově chorobě u člověka. Z klasických
léčiv reaguje na imunosupresiva a steroidní hormony.
Z regeneračních prostředků reaguje na imunomodulátor,
kterým je Imunovet. Přestože majitelka zvířete vyzkoušela
snad všechny regenerační preparáty, tak byly výsledky velice
vágní, nevýrazné. »

Smutek a žal majitele
stav zvířete znatelně
zhoršují.
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» Obrátila se na poradnu a byl jí doporučen preparát, který
již jednou „vyzkoušela“ a jenž nepřinesl žádný zvrat ve
vývoji nemoci. Poté, co jí byl doporučen Imunovet se
zdůvodněním, jak funguje a jaký bude průběh regenerace,
se stal zázrak. Původně nefunkční preparát začal fungovat,
a to do několika málo dní od začátku aplikace. Jak je to
možné?
NOCEBO? NEVĚŘÍM
První aplikace byla provedena jako zkouška. Vyzkoušíme
a uvidíme. Preparát byl podáván nedostatečně dlouhou dobu,
protože během prvního týdne se žádné viditelné zlepšení
nekonalo, a to víru v účinnost preparátu příliš neposílilo.

Na placebu není nic
špatného.
EMOCE V POHYBU

Rychle byl vyměněn za jiný. Vlivem vysoké empatie zvířete
přešla rozladěnost z chovatele na zvíře a působil opačný
fenomén – nocebo (nevíra v účinnost). A psychika má
moc, že může eliminovat účinky i objektivně působícího
léčiva. Po doporučení stejného preparátu od odborníka
a po vysvětlení mechanismu účinku se chovatel upnul
k naději, kterou tento preparát jako jediný poskytoval.
Jeho optimistické myšlení okamžitě zvíře vycítilo a pozitivní
účinky se projevily již během několika málo dní. To posílilo
víru majitele a zprostředkovaně i zvířete. Celý ozdravný
proces je nyní nejen možný, ale probíhá nesrovnatelně
rychleji. I placebo a nocebo efekt spadají do oblasti
psychosomatiky.
Takže lze shrnout, že placebo u zvířat je možné jako reakce
na emoční aktivitu jeho chovatele a urychluje ozdravné
procesy v těle zvířete. Placebo není nic špatného. Tzv. vědecká
medicína na tento efekt pohlíží s despektem, jako by to bylo
něco špatného. »
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» Naopak posiluje nocebo tím, jak odsuzuje vše, co se nehodí
do zkostnatělých schémat většinou vytvořených pro produkci
zisku, jenž vzniká při parazitování na neštěstí postižených.
Proto poučení pro všechny chovatele: Nechte si vysvětlit, jak
který preparát funguje, jak bude probíhat proces regenerace
a co můžete očekávat. Vyškolených odborníků, kteří rádi
pomohou, je už dnes dostatek. A pokud nevěříte jim (je nutné
podotknout, že neoprávněně), máme svoji internetovou
poradnu, kde působí skutečně špičkoví odborníci (veterinární
lékaři). A nejen na regeneraci, ale i v oblasti klasické medicíny
a také psychosomatiky. Pak můžete kontrolovat úspěchy anebo
korigovat regeneraci, pokud se příznivé efekty nedostavují.

EMOCE V POHYBU

EMOCE JAKO STIMUL
Regenerace poskytuje mnoho možností, a nikdo nemůže
vědět všechno. Výhoda spočívá v tom, že těch možností
úspěšného zásahu je jen omezený počet, a tak případná chyba
zaviněná valnou měrou nedostatkem informací o zvířeti je
velice rychle kompenzována novým výběrem podle reakce
zvířete na předchozí preparát.
A závěrem zdůrazňuji, že zvíře potřebuje pro regeneraci
dodat radost a sebevědomí. Smutek a žal jeho majitele stav
znatelně zhoršují. A když nic jiného, tak radost dodaná zvířeti
zpříjemní život i při sebetěžším postižení. Což o depresivní
atmosféře v okolí zvířete říct rozhodně nemůžeme.
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Skvělý hlídač,
pokojná společnice
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

V dalších pokračováních rubriky o pozoruhodných zvířatech se
budeme více zaměřovat na druhy, se kterými přicházíte běžně do
styku. Pro tentokrát jsme vybrali zástupce psů a koček.
BELGICKÝ OVČÁK KRÁTKOSRSTÝ MALINOIS
Jde o středně vysoké a harmonicky stavěné plemeno se
čtvercovým rámcem těla. Hrudník je hluboký a tělo silné. Ocas
dosahuje střední délky a zvíře jej nosí svěšený. Hlava je k tělu
přiměřeně velká a má inteligentní výraz. Je dlouhá a suchá, vždy
hrdě nesena. Tlama se rovnoměrně zužuje směrem k čenichu.
Oči nabývají mandlového tvaru, střední velikosti a vždy tmavé
barvy. Uši jsou vysoce postavené a vždy trojúhelníkovitého
tvaru. Nohy jsou rovné a vzájemně rovnoběžné.
Plemeno belgický ovčák vyniká povahovými vlastnostmi,
které tyto psy předurčují pro hlídání, ale také pro pracovní
a sportovní využití. Psi jsou považováni za velice chytré,
učenlivé, vytrvalé a pracovité. Jde také o výborného obranáře,
k cizím lidem si zachovává odstup a v případě potřeby dokáže
být velice nekompromisní. V rodině vystupuje jako citlivý
a pozorný pes. Belgický ovčák se dožívá v průměru 12 až 14 let.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

BRITSKÁ KRÁTKOSRSTÁ KOČKA
Britská krátkosrstá kočka je plemeno vyšlechtěné na počátku
minulého století ve Velké Británii. Vznikla křížením perských
koček a domácích krátkosrstých koček s mohutnou stavbou

Belgický ovčák je
výborný obranář,
k cizím lidem si
zachovává odstup.
těla. Je středně velká až velká a tělo pokrývá krátká, ale
velmi hustá srst s bohatou podsadou. Hlava je velká a kulatá,
lebka masivní. Čenich bývá široký, rovný a krátký. Oči mají
barvu žlutozelenou až měděnou. Některé barevné varianty
se vyznačují modrýma a zelenýma očima. Uši jsou široce
posazené, malé a mírně zakulacené. »
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» Lidé ji nejprve chovali pouze v modré barvě, teprve později
se objevily další barevné varianty. Představuje velice oblíbené
plemeno pro svoji přítulnou povahu, hebkou srst a pěknou
tělesnou stavbu. V mládí jsou velmi hravé. Snášejí se

s ostatními domácími zvířaty a dovedou se zabavit i samy,
přestože si dobu čekání na chovatele krátí nejčastěji spánkem.
Britské krátkosrsté kočky se hodí k lidem, kteří hledají
pokojného domácího mazlíčka.
Malinoise často využívá policie,
která zúročuje vlastnosti těchto psů

ZVÍŘATA U VÁS DOMA
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SKELEVET 2set
ZDRAVÉ ZUBY, SILNÉ KOSTI, KLOUBY A ŠLACHY

EPIVET 2set
Platnost akce: od 1. července do 31. července 2016 nebo do vyprodání zásob

SAMETOVĚ LESKLÁ SRST BEZ PARAZITŮ

Dále vám nabízíme zvýhodněnou
kombinaci SKELEVETu pro mazlíčka
a SKELETINu pro vás.
Členská cena balíčku: 695 Kč, 30 bodů,
ušetříte 174 Kč
Zákaznická cena balíčku: 904 Kč,
ušetříte 226 Kč

Aby byly prázdniny
veselé pro všechny
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

PRÁZDNINY JSOU TADY! Spousta radosti, ale také žalu.
Zatímco lidé se těší na dovolenou do exotických krajin,
jejích zvířecí průvodci jdou přechodně do náhradní péče.
Je potřeba si uvědomit, že pokud zvíře nezačalo být zavčas
připravováno na pobyt u známého, příbuzných anebo ve
psím hotelu, tak neví, že vše bude jen dočasné. Dostavuje se
pocit opuštění a nepochopení.

Renovet také napomůže lepšímu využití kostních minerálů
ze Skelevetu, který je pro toto období přímo předurčen.
Nesmíme zapomenout na letní hrátky a sportovní vyžití
zvířat. Namoženou svalovinu a případná zranění pomůže
vyřešit Kingvet, kterému v těžších případech bude vydatně
pomáhat Imunovet. Imunovet najde využití i při ošetření
poštípání bodavým hmyzem. »

Aby lépe zvládalo stres z odloučení, bude vhodné
v alespoň týdenním předstihu aplikovat Virovet anebo
Etovet pro zvýšení odolnosti k tomuto stresovému vlivu.
Týdenní aplikace by měla stačit. Pokud i přesto bude
vliv separace na zvířeti výrazný, bude potřeba odstranit
emoci smutku pomocí Renovetu. Preparát v této době
bude obecně prospěšný. Ledviny mají v létě nejmenší
zátěž, proto doporučujeme tuto skutečnost využít pro
jejich preventivní regeneraci. A v prevenci použijeme
právě Renovet, který současně bude zchlazovat tělo při
vysokých letních teplotách. Ale pozor! Samotný Renovet
nenahradí vodu. Naopak, při aplikaci Renovetu bude
voda nezbytným doplňkem ke kvalitní regeneraci.

PRODUKTY MĚSÍCE
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» Tak vzhůru do hor, lesů, na vodu a především do přírody.
Kde jinde lze nabrat síly a dobrou náladu na další hektická
období roku? A zvíře vám nepochybně pomůže k návratu
duševních i fyzických sil. Pokud ho ovšem nenecháte
stranou. Pak se vám může pomstít, třeba zničením vámi
oblíbené věci.

Zvíře vám nepochybně
pomůže k návratu
duševních i fyzických sil.

ZVÍŘECÍ LÉKÁRNIČKA NA ČERVENEC
Virovet, Etovet: příprava na stresové faktory
Renovet: preventivní regenerace ledvin
Skelevet: příjem kostních minerálů
Imunovet: při poštípání bodavým hmyzem
Kingvet: úleva pro namoženou svalovinu

PRODUKTY MĚSÍCE
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Jak odstranit
kašel u koní
TEXT: LCH, ZPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ ZDROJŮ PORADNY ENERGYVET FOTO: ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

Nadprůměrně teplá zima skončila dlouhým a poměrně
chladným jarem. Nejvíce se projevily negativní vlivy
počasí u koní. Z různých koutů naší vlasti přišly
žádosti o radu s kašlem koní. Dobře zdokumentovaných
zvířat bylo celkem šest. Z toho polovina klisen
a polovina koní. Příznaky u všech zvířat se prakticky
nelišily.
OD SUCHÉHO K VLHKÉMU KAŠLI
Koně začali pokašlávat s tím, že kašel se zintenzivnil vždy
při pobytu ve stáji a zejména v noci. Zprvu suchý kašel
přešel během jednoho týdne u všech zvířat v kašel vlhký
doprovázený velkou produkcí hlenu. Při pobytu venku se
onemocnění objevovalo jen výjimečně, a to vždy při zvýšené
zátěži a po prudkém pohybu.
Všechna zvířata absolvovala léčbu antitusiky (léky
proti kašli), protizánětlivými prostředky steroidními
i nesteroidními, dostávala antibiotika. Po přechodném
zlepšení se během tří až čtrnácti dnů příznaky u všech
zvířat vrátily.

KAZUISTIKA

V té době se obrátili chovatelé na naši poradnu s dotazem,
zda by se nedalo těmto koním pomoci. Ve všech případech
byla doporučena aplikace Kingvetu v dávce pět kapek
(0,3 ml) na každých započatých 100 kg hmotnosti zvířete.
Dávka byla aplikována dvakrát denně do spotřebování lahvičky
Kingvetu, tj. od 7 do 10 dní aplikace podle hmotnosti zvířete.
Následovala přestávka 2–3 týdny a poté byla aplikace Kingvetu
opakována. Ve dvou případech ještě dvakrát.
Kašel se u všech zvířat zmírnil a ve dvou případech vymizel
již během prvního období aplikace. Třetí až pátý den se
u zvířat projevilo čištění plic, kdy z nozder odcházelo velké
množství hlenu. Kašel ustal u všech zvířat během 2–8 týdnů
(v závislosti na délce trvání onemocnění). »

Regenerace zaznamenala
úspěch, někdy je třeba
i zootechnické opatření.
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» PO KINGVETU NĚKDY GYNEVET
Pouze ve dvou případech klisen byl Kingvet vystřídán
aplikací Gynevetu (stejné dávkování a jen jedna lahvička),
protože hleny zasychaly a staly se obtížně vybavitelné.
Gynevet v tomto případě fungoval jako mukolytikum na
rozpouštění hlenů. Po Gynevetu pak následovala poslední
aplikace Kingvetu.
Zvířata překonala další průběh jara bez kašle, ale při
dlouhodobém pobytu ve stájích se kašel se zahleněním
objevil u poloviny z nich. Proto byla doporučena asanace
jejich ustájení pro podezření, že za vznikem bronchitidy
jsou spory plísní přítomné ve zděných stájích. Po provedení
dezinfekce a v jednom případě po novém vylíčení stáje byl
znovu aplikován Kingvet, který již přinesl rychlé a hlavně
trvalé vyřešení tohoto zdravotního problému.

KAZUISTIKA

Zkušenosti z těchto případů poukazují na nutnost odstranění
vyvolávající příčiny, což v těchto případech pravděpodobně
byla vysoká koncentrace spor plísní, prachu anebo roztočů ve
stájovém prostředí. Sice regenerace zaznamenala úspěch, ale
trvalé ovlivnění zdravotního stavu je možné dosáhnout jen
v součinnosti se zootechnickým opatřením.

LÉČBA BRONCHITIDY
Kingvet: omezení kašle, produktivní vykašlávání,
Gynevet: rozpouštění suchého hlenu
Zootechnické opatření: odstranění spor plísní, prachu a roztočů
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Jak probíhala
čtvrtá letní výstava
morčat v Ostravě
TEXT: MVDr. KAROLINA KRAMOLIŠOVÁ FOTO: IVA MARKUSOVÁ

V NEDĚLI 5. ČERVNA 2016 se prostory Čapkovy sokolovny
v Ostravě zaplnily vůní čerstvého sena, hoblin a zeleniny.
Slyšet bylo téměř 90 morčat a 25 vystavovatelů. Morčátka
nejrůznějších plemen a barev přišla ukázat své kvality a jejich
majitelé soutěžit o nejkrásnější morče výstavy.

které morče celou výstavu vyhraje, protože se sešlo více
morčat se stejným bodovým ohodnocením. Roli pak hrály už
jen drobnosti. »

Každý vystavovatel hned u vstupu dostal taštičku s katalogem
výstavy, časopisy ANIMAL, vzorkem krmení pro morčátka
a dalšími letáčky od sponzorů. Těm patří největší dík, protože
bez nich by ceny nebyly tak krásné a vítězové by si domů
odvezli pouze dobrý pocit.
Návštěvníci si mohli na výstavě zakoupit morčátko, mohli se
pokochat jejich krásou, vzít si kontakty na chovatele a prohodit
s nimi pár vět a získat tak spoustu informací, co se chovu
ušlechtilých morčat týče.
Od desíti hodin se posuzovatelce pod rukama střídalo
jedno morče za druhým a ta je svým odborným pohledem
hodnotila. Některá si odnesla kromě posudku i kartičku
čekatele Morče šampion. Do poslední chvíle nebylo jasné,

UKÁZAT SE
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» Po posuzování došlo na rozstřely a atmosféra v sále byla
přímo napjatá. Jelikož chovatelé nevědí, které morče
posuzovatelka vybere jako nejlepší, mají překvapení až do

konce. Vyhodnocení probíhá od těch nejmenších výher
v plemeni (nejmenších v rámci ocenění, určitě není nijak
snižována jejich hodnota), poté soutěží mezi sebou podle
typu srsti. Vyhodnocována byla nejlepší krátkosrstá,
dlouhosrstá a bezsrstá morčata a nakonec se z nich vybralo
to nejlepší morče výstavy. Letos ocenění získalo Ice Man
Imagine Mariva, morčátko plemene americký teddy.
Mezi další ocenění patří i nejlepší saténové morče, hodnotí
se i nejlepší morče – mazlík, a jednou z oblíbených soutěží
je i pár morčat. Ten se skládá ze dvou morčat jednoho
vystavovatele, která mají stejnou barvu, plemeno a rozdílné
pohlaví. Doufám, že si všichni návštěvníci i vystavovatelé
výstavu užili a příští rok se sejdeme opět v tak hojném
počtu.

UKÁZAT SE
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PesFest 2016
opět s naší účastí
TEXT: ŠTĚPÁNKA HAMPEKOVÁ FOTO: Ing. ROMANA DĚDINOVÁ

ČTVRTÝ ROČNÍK oblíbeného festivalu pro širokou veřejnost
měl znovu velký úspěch. V neděli 19. června se tradičně
odehrál v příjemném prostředí parku Na Pankráci v Praze 4.
Festival vznikl na základě myšlenky Lucie Michkové
(zastupitelky MČ Prahy 4), které před pěti lety odešel do psího
nebe její čtyřnohý miláček. Motto zní: „Pejskové jsou součástí
našich rodin, máme je rádi a chceme, aby se s námi měli
dobře.“
Celodenní program byl bohatý: např. hlasování v soutěži
o psího sympaťáka, o nejlepšího chytače piškotů, konala
se i soutěž v aportování buřta. Vet-servis předvedl ukázku
záchranné veterinární a odchytové služby. Mezi účastníky
byly i Nadace na ochranu zvířat a Celní správa.
Mohli jsme se rovněž dozvědět o tom, jak se zachovat
při problémovém chování psů. V neoficiální soutěži Tuneliáda
bylo několik kategorií od XS po L. V soutěži DogPuller,
která patří mezi nové psí sporty, jsme se poučili, že se jedná
v podstatě o nácvik aportů a přetahování s tzv. pullery. »

ZÁBAVA SE ZVÍŘATY
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» Ty jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, aby neničily dásně
a zuby psího hráče. Další soutěž dogfrisbee je veřejnosti
známější – jedná se o házení umělohmotných talířů do výšky.
Pro rodiče s dětmi připravil pořadatel dětskou zónu v podobě
skákacího hradu a dětské dílničky a po areálu jezdila
lokomotiva s vagónky, na kterou se čekala fronta. Příjemný
den za krásného počasí moderoval opět Jan Musil.
U našeho stánku byl velký zájem hlavně o přípravky na
kožní problémy, záněty, proti stresu a pro podporu svalové
práce. Mnozí návštěvníci Energy(vet) dobře znali, což nás
velmi potěšilo. Firma Energy také přispěla hodnotnými
sponzorskými dary.
Příští rok se budeme opět těšit na tuto mimořádnou akci.

ZÁBAVA SE ZVÍŘATY
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Letní zahradní párty?
Proč ne?
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Začínají letní prázdniny, a tak je více času na aktivity, na které
se v průběhu roku nedostává příliš času. Jednou z nich může
být zahradní párty, na které oslavíte jmeniny svého zvířecího
Den
v kalendáři

kamaráda. Doporučujeme dárek z kategorie regeneračních
preparátů, více na www.energyvet.cz.
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Získat radu o Energyvetu je tak jednoduché
V následujícím přehledu naleznete zvěrolékaře nebo vyškolené specialisty, kteří nabízejí preparáty Energy a odbornou pomoc při
regeneraci zvířat. Plné kontaktní údaje jsou na webu www.energyvet.cz (rubrika Odpovědi, Osobní konzultace).
BRNO
Veterinární poradna klubu Energy – Hana Hosová
Centrum péče pro mazlíčky – Kristýna Hlaváčová
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

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
Kukačko, kukačko! Zakukej mi, kolik mi zbývá života!
„Ku……“
„A proč tak má…..“
CITÁT
Zvířata, která jsme učinili svými otroky, neradi
pokládáme za sobě rovná.
– Charles Darwin –
LEGRACE SE ZVÍŘATY

BUĎTE V KONTAKTU
Sta te se fanou y
Energyvet.CZ
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),
MVDr. Karolina Kramolišová, Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků),
Iva Markusová, archiv
Video: YouTube
Ikony: Ikona se stetoskopem označuje texty,
které jsou určeny především pro odbornou veřejnost.
DISTRIBUCE
Vychází 1. července 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.
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