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Pozitivní myšlení
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

V poradně Energyvet se velice často setkávám s těžkými
až beznadějnými případy. Kupodivu i beznadějné případy
někdy skončí šťastně. Vedle toho pak případ naprosto
totožný a přitom s lehčím postižením skončí tragicky.
Samozřejmě zde hraje svoji roli genetika a podmínky, ve
kterých zvíře žije.
Genetika se však často démonizuje, málokdy totiž bývá
dominantní. Mnohem častěji se uplatňuje okolní prostředí,
které dává defektním genům vyniknout. Jinými slovy, pokud
upravíme je, genetika se neuplatní.
Jedním z nejdůležitějších faktorů projevů okolí však
tvoří prostředí psychické – nálady. O tom, jak se placebo
a nocebo přenáší z chovatele na zvíře, zde již bylo uvedeno.
Přesto je nutné na tuto skutečnost opětovně upozornit.
Někteří chovatelé při onemocnění svého zvířete propadají
beznaději. Pokud se v průběhu regenerace objeví náznak
zlepšení, ani tomu nevěří a očekávají další a další komplikace.
A ty se skutečně dostavují, což posiluje
jejich pesimismus.

EMOCE V POHYBU

Zvíře v této emoční atmosféře trpí a stres oslabuje jeho
schopnost vyrovnat se s ničivými účinky onemocnění. Žádný
lék ani regenerační preparát nemají 100% účinky. V případě
těžkých onemocnění tvoří léčivé či regenerační preparáty
maximálně 50 % efektu. Zbývající polovina leží na psychice,
která bývá mocnější než kterýkoli lék. A v těchto případech se
veškeré snažení ukazuje jako marné, pokud majitel nepřinese
zvířeti radost do života a nerozptýlí jeho chmury. »

Negativní myšlenky
nejen nepomáhají,
ale naopak ničí
zdraví jak chovateli,
tak jeho svěřenci.
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» Vím, je to často těžké. Ale je nutné si uvědomit, že negativní
myšlenky nejen nepomáhají, ale naopak ničí zdraví jak
chovateli, tak jeho svěřenci. Chybí tu víra a přesvědčení. A když
nic jiného, tak je pro zvíře určitě lepší rozptýlení a radost.
V USA jeden student po studiích nenastoupil do práce,
protože jeho milovaný labrador onemocněl. Objevil se u něj
zhoubný osteosarkom na pravé hrudní končetině. Metastázy
již byly v ledvinách a v játrech a podle vyjádření veterinárních
odborníků mělo zvíře před sebou maximálně půl roku života.
Končetina byla amputována. Rozhodl se, že svému zvířeti
zpestří poslední měsíce života, a začal s ním jezdit křížem
krážem po Severní Americe a užívat si všeho, co život přináší.
A zázraky se dějí. Uběhlo devět měsíců, a dosud cestují bez
toho, že by se zdravotní stav labradora horšil.

EMOCE V POHYBU

Je to návod, jak působit na psychiku svoji i svého zvířete.
Nemyslet na nejhorší, ale vymýšlet a uskutečňovat jen to, co
život ulehčí, dodá radosti a dobré nálady. Opět se někdo najde,
kdo prohlásí: „Ale ten labrador stejně umře.“ Určitě, každý
musí umřít. Ale rozhodně to hned nebude. A co je na tom
podstatné? Zbytek života prožívá v radosti a dobré náladě.
Proto prognózy, jak dlouho bude váš čtyřnohý průvodce žít,
berte hodně s rezervou a nevěřte jim.
Pokud je přijmete, bude mít prognostik zřejmě pravdu. Když
budete věřit, že se uzdraví anebo alespoň prožije kvalitní
zbytek života a budete mít radost z každého dne, uděláte pro
zdraví mnohem víc než ta nejzázračnější léčiva. Koneckonců
je lepší krátký život plný radosti než dlouhý život ve splínu
a depresích. Tomuto přístupu se říká pozitivní myšlení.
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Specialista
na výkopové práce,
klidná síla mezi kočkami
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

V aktuálním pokračování seriálu o pozoruhodných zvířatech se
budeme věnovat west highland white terierovi a burmille.
WEST HIGHLAND WHITE TERIER – WESTÍK
Kdo hledá věrného a veselého zvířecího kamaráda, ať určitě
zváží toto plemeno, jehož předkem byl kernteriér. Barva je
u tohoto plemene, jak už název napovídá, výhradně bílá. Jsou
to sebevědomí, velice živí a extrovertní psi. Neohroženost,
houževnatost, odvaha a přátelskost patří mezi jejich
výjimečné vlastnosti. Prokazují věrnost rodině chovatele, vůči
cizím lidem vystupují ostražitě, ale ne nepřátelsky.
Pro soužití s jinými druhy zvířat potřebují navyknout již
v mladém věku. Mají dokonce smysl pro humor, a pokud
něco mohou provést, tak to určitě provedou. Jsou ale učenliví
a dobře vychovatelní. Bývají otužilí a nezávislí. Jsou to norníci,

Westíci rádi loví myši
a jiné drobné škůdce.
ZVÍŘATA U VÁS DOMA

a proto pozor! Na zahrádce mohou provádět výkopové práce
i většího rozsahu. Rádi loví myši a jiné drobné škůdce. Jinak
se řadí mezi typické pozorovatele a své okolí neustále střeží.
A ještě pár drobností: srst vyžaduje trimování zhruba každé
tři měsíce. Někdy jsou westíci tvrdohlaví.
BURMILLA
Její název pochází ze zkrácení původního názvu barmská činčila.
Je jedním z posledních uznaných plemen krátkosrstých koček.
Má krátkou, hustou srst s bohatou podsadou, která vyžaduje
pravidelné rozčesávání. Jednotlivé druhy se liší zbarvením
stínování srsti. Lebku má kulatou, širokou v linii obočí
a v čelistech, zužující se do tupého klínu. Při pohledu
z profilu zaznamenáte mírně prohnutý čenich se špičkou,
která tvoří s bradou jednu linii.
Uši bývají středně veliké a mírně zašpičatělé a při pohledu
z profilu se lehce sklánějí dopředu. Má velké, daleko od sebe
umístěné a mírně šikmé oči, které dosahují výrazné a zářivé
barvy odstínů zelené s tmavým orámováním. »
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» Tělo dorůstá střední velikosti, bývá svalnaté a s delšíma

UČENLIVÝ WESTÍK A JEHO TRIKY

zadníma nohama. Mezi charakteristické znaky patří nohy
s oválnými tlapkami a středně dlouhý ocas, který se zužuje do
zakulacené špičky.
Charakter kočky se vyznačuje vyrovnaností a klidem ve
společnosti jiných koček. Vyniká hravostí, přítulností
i značnou inteligencí. Dokáže být také trpělivá, přítulná
a velmi přizpůsobivá. Prostě vhodná jako člen rodiny
i k dětem.

WESTÍK V ČÍSLECH
12–16 let: délka života
23–28 cm: výška samice, 25–30 cm: výška samce
6–7 kg: hmotnost samice, 7–10 kg: hmotnost samce
Temperament: čilý, přátelský, nebojácný, otužilý, aktivní, nezávislý

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

BURMILLA V ČÍSLECH
4–7 kg: hmotnost
Barva: stříbřitě bílá
Charakter: vyrovnaná, hravá, přítulná, trpělivá, přizpůsobivá

05

GYNEVET & OMEGAVET
Nepropásněte cenovou nabídku na produkty z veterinární řady:
PRO SKVĚLOU SRST A SNADNOU ADAPTACI NA NÁSTUP PODZIMU
GYNEVET
Posiluje výkonnost imunitního systému při zátěži. Zvyšuje odolnost pokryvu těla.
Působí proti stresu. Aktivuje využití tuků v těle, napomáhá adaptaci organismu na jakoukoli změnu.
Podporuje sekreční aktivitu včetně produkce mateřského mléka.

OMEGAVET
Dodává tělu snadno využitelné mastné kyseliny pro lesk srsti,
dobrou funkci tukového metabolismu a obnovu všech tkání.

GYNEVET & OMEGAVET

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

Podporují regeneraci sliznic, kůže i srsti. Optimalizují tvorbu ochranného kožního mazu.
Posilují celkovou odolnost těla zvířete.

Začíná příprava
na chladnější období
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Čas dovolených je nenávratně pryč a nastává období sklizně
všeho možného. Člověk také sklízí to, jak se během období
dovolenkové regenerace choval ke svému tělu i ke svému
zvířeti. Pokud bylo léto vyplněno pozitivními zážitky a péčí
o fyzické i duševní zdraví, tak jsou zdravotní problémy spíš
výjimečnou záležitostí.
Jestliže však zvíře zažilo dlouhodobé odloučení od své
„smečky“, pak nezřídka propuknou zdravotní problémy ze
stresu. Zvíře netuší, že jej jeho milovaní neopustili navždy,
ale pouze si jeli povyrazit někde daleko do ciziny. Může
se dostavit onemocnění plic, střevní problémy, problémy
s trávením a dokonce i onemocnění onkologické.
Jak tomu předcházet? Ideální je na to myslet již před
dovolenou. O navykání zvířete na náhradního ošetřovatele
jsme mluvili již před obdobím dovolených. O zvýšení
odolnosti vůči stresu aplikací Virovetu také. Ale v září se
již dostavují následky. Pokud zvíře jeví i nepatrně odlišné
chování po návratu z cest, tak stále platí posilování odolnosti
ke stresu aplikací Virovetu. V případě, že se již projevují

PRODUKTY MĚSÍCE

symptomy onemocnění, postupujeme podle těchto příznaků
s využitím Pentagramu Energyvet. V tomto případě se může
uplatnit kterýkoli z hlavních preparátů.

Gynevet harmonizuje
hormonální systém
a je přirozeným
pokračováním regenerace
započaté Virovetem.
Přichází také čas na Gynevet. Harmonizuje hormonální
systém a je přirozeným pokračováním regenerace započaté
Virovetem. Koncem září začíná období dominantního účinku
Gynevetu. »
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» Začíná období změn, které vyžadují adaptaci zvířete na
nové podmínky. Gynevet lze považovat za adaptogen. Je také
potřeba připravit zvíře na obnovu srsti. A tady hraje Gynevet
zcela dominantní roli. Nejvhodnějším pomocným produktem
v této době představuje Omegavet anebo Fytovet.
Září je kouzelným měsícem pro procházky přírodou, tak
tento luxus dopřejte také svým zvířecím přátelům.

V ZÁŘÍ MĚJTE PŘIPRAVENÉ
Gynevet: adaptogen pro změnu podmínek, příprava na zimní osrstění
Omegavet: pro podporu obnovy srsti
Fytovet: dodání minerálů v přírodní podobě

PRODUKTY MĚSÍCE
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NOVÝ SEMESTR INSTITUTU ENERGYVET
Semináře – podzim 2016 / Praha
INSTITUT ENERGYVET VYPISUJE TERMÍNY PODZIMNÍHO SEMESTRU VETERINÁRNÍCH
SEMINÁŘŮ V PRAZE A NOVĚ I VE FRÝDKU-MÍSTKU.
Základní seminář je vstupní (povinný) pro každého, kdo má zájem o pokračující semináře. Následující témata nemají přímou
návaznost, a lze je tedy absolvovat v libovolném pořadí. Závazné přihlášky na jednotlivé semináře posílejte na e-mailovou adresu
monika.mouckova@energy.cz spolu se svou korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu, termínu semináře/ů a místa
konání, tj. Praha nebo Frýdek-Místek.
Přednášející:
MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
Účast: 	
počet míst je omezen na maximálně 10 osob
Místo konání:
Trojská 39/201, Praha 7
Délka semináře: 	10.00–17.00 včetně hodinové přestávky na oběd
Cena: 	
základní vstupní seminář zdarma, všechny následující 800 Kč
Osvědčení: 	
Po absolvování všech pěti seminářů frekventanti obdrží certifikát odborného poradce.
ZÁKLADNÍ (VSTUPNÍ) SEMINÁŘ: ZÁKLADNÍ PRINCIPY
POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ ENERGY A PRÁCE S PENTAGRAMEM
sobota 1. října 2016
sobota 15. října 2016
VETERINÁRNÍ PRODUKTY ENERGY (ZBOŽÍZNALSTVÍ)
sobota 22. října 2016 – již obsazeno (rezervace pouze jako náhradník)
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(REGAVET, RENOVET, KINGVET A SKELEVET)
sobota 5. listopadu 2016 – již obsazeno (rezervace pouze jako náhradník)
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(GYNEVET, KOROVET, VIROVET, FYTOVET A ETOVET)
sobota 12. listopadu 2016
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(IMUNOVET, OMEGAVET, PROBIOVET, CYTOVET, AUDIVET, ANNOVET A EPIVET)
sobota 26. listopadu 2016 – již obsazeno (rezervace pouze jako náhradník)

INSTITUT ENERGYVET
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NOVÝ SEMESTR INSTITUTU ENERGYVET
Semináře – podzim 2016 / Frýdek-Místek
INSTITUT ENERGYVET VYPISUJE TERMÍNY PODZIMNÍHO SEMESTRU VETERINÁRNÍCH
SEMINÁŘŮ V PRAZE A NOVĚ I VE FRÝDKU-MÍSTKU.
Základní seminář je vstupní (povinný) pro každého, kdo má zájem o pokračující semináře. Následující témata nemají přímou
návaznost, a lze je tedy absolvovat v libovolném pořadí. Závazné přihlášky na jednotlivé semináře posílejte na e-mailovou adresu
monika.mouckova@energy.cz spolu se svou korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu, termínu semináře/ů a místa
konání, tj. Praha nebo Frýdek-Místek.
Přednášející:
MVDr. Petra Domesová
Účast: 	
počet míst je omezen na maximálně 10 osob
Místo konání:
ETNO restaurant, Farní 16, Frýdek-Místek
Délka semináře: 	10.00–17.00 včetně hodinové přestávky na oběd
Cena: 	
základní vstupní seminář zdarma, všechny následující 800 Kč
Osvědčení: 	
Po absolvování všech pěti seminářů frekventanti obdrží certifikát odborného poradce.
ZÁKLADNÍ (VSTUPNÍ) SEMINÁŘ: ZÁKLADNÍ PRINCIPY
POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ ENERGY A PRÁCE S PENTAGRAMEM
sobota 10. září 2016
sobota 17. září 2016
VETERINÁRNÍ PRODUKTY ENERGY (ZBOŽÍZNALSTVÍ)
sobota 15. října 2016
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(REGAVET, RENOVET, KINGVET A SKELEVET)
sobota 5. listopadu 2016
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(GYNEVET, KOROVET, VIROVET, FYTOVET A ETOVET)
sobota 26. listopadu 2016
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(IMUNOVET, OMEGAVET, PROBIOVET, CYTOVET, AUDIVET, ANNOVET A EPIVET)
sobota 3. prosince 2016

INSTITUT ENERGYVET
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Falešná březost
a nádorovité útvary
mléčné žlázy
TEXT: ZPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ KORESPONDENCE S PHDR. LUKÁŠEM ARDENEM, ILUSTRAČNÍ FOTO

Fenka francouzského ohaře jménem Sofie velice empatické
povahy trpěla již několik let pseudograviditou – falešnou
březostí. Bohužel tento stav byl pravidelně doprovázen
pseudolaktací, která je nejčastější příčinou vzniku nádorů
mléčné žlázy.
U šelem je to celkem obvyklý stav, adaptace na sociální
strukturu smečky. Většinou se rozmnožuje jen vůdčí pár,
a protože alfa samice má i jiné povinnosti ve smečce
(třeba účast na lovu), podřízené samice prodělávají tento
stav pseudolaktace a pomáhají kojit mláďata vůdčího páru.
FALEŠNÁ BŘEZOST A NÁDOROVITÉ ÚTVARY
Sofi ve svých necelých sedmi letech opět po hárání
prodělávala falešnou březost, a bohužel se v mléčné
žláze u zadních struků objevily tuhé nádorovité útvary.
Na biopsii byly údajně příliš drobné, a proto ošetřující
veterinární lékařka navrhla bezodkladné operační
odstranění obou mléčných lišt a kastraci. Přes velké obavy
z prodlení bylo zvoleno konzervativní ošetření Annovetem
a Virovetem.

KAZUISTIKA

Annovet byl indikován na nádorovité útvary a Virovet
k odstranění nadbytečné sekrece, a tedy k přirozené zástavě
laktace. Vzhledem k hmotnosti necelých 30 kg byla zvolena
dávka tři kapky Annovetu dvakrát denně a tři kapky Virovetu
uprostřed dne, vše po dobu tří týdnů. »

Vzhledem k rychlosti
působení Annovetu se
pravděpodobně nejednalo
o nádory, ale o zánětlivá
ložiska způsobená
anaerobními bakteriemi.
11

» Po tomto čase bylo doporučeno vyšetření konzistence útvarů
a jejich velikosti s tím, že byla očekávána změna konzistence
z tuhé až dřevnaté na konzistenci těstovitou. Útvary se
mohly zprvu zvětšit vlivem opouzdření odumírajících buněk
případného nádoru zánětem. V době týdenní přestávky byl
doporučen Probiovet (2–0–2) pro obnovu mikroflóry střeva,
kterou Annovet dokáže vlivem antibiotických účinků zničit.
DŮLEŽITÁ PÉČE O PSYCHIKU
Nedílnou součástí regenerace byla také péče o psychiku Sofie.
Dopřát jí hodně radosti, her a rozptýlení. Asi nejtěžší bylo
zklidnění chovatele, aby nepřenášel svoje obavy a strachy na
velice empatické zvíře. »

KAZUISTIKA
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» Ještě během prvního týdne aplikace Annovetu bylo provedeno
u veterinárního lékaře vyšetření, mělo být provedeno
sonografické a rentgenologické vyšetření k detekci případných
metastáz v mízních uzlinách. Veterinární lékař však palpačně
žádné nádorovité útvary nenašel. I následné vyšetření
u jiného veterináře neodhalilo žádné útvary, pouze velice
měkké nepravidelnosti v místě původního výskytu útvarů.
ZŘEJMĚ ZÁNĚTLIVÁ LOŽISKA
Vzhledem k rychlosti působení Annovetu se pravděpodobně
nejednalo o nádory, ale o zánětlivá ložiska způsobená
anaerobními bakteriemi, na které Annovet působí také
a mnohem rychleji. Došlo i k normalizaci funkce mléčné

KAZUISTIKA

žlázy. Nyní je otázka, zda podstoupit preventivní kastraci
anebo zvolit prevenci v podobě podávání Gynevetu
v dostatečném předstihu hárání a v případě objevení příznaků
pseudogravidity pak aplikovat Virovet pro snížení reaktivnosti
na hormonální vlivy a také pro tlumení sekrece mléka. To je
již na chovateli.

JAK PROBÍHALA LÉČBA
Annovet: indikován na nádorovité útvary
Virovet: pro odstranění nadbytečné sekrece
Probiovet: pro obnovu střevní mikroflóry
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Ústecká zoo
se těší z mláďat
sudokopytníků
TEXT: SDB, FOTO: ZOO ÚSTÍ NAD LABEM

V Zoologické zahradě v Ústí nad Labem v posledních
týdnech slaví. Na konci června a na začátku školních
prázdnin se zde narodilo celkem osm mláďat
sudokopytníků. Konkrétně šlo o dva druhy jelenů a antilopy.
V rozmezí šesti dnů v druhé polovině června se nejdříve
narodilo pět mláďat antilopy jelení. Antilopy jelení se v Ústí
nad Labem dobře množí. Zdejší skupinu momentálně tvoří
desetiletý chovný samec, který přišel kvůli obměně krve
v roce 2013 z Francie, a pět samic ve věku tři až deset let,
které mají každá po jednom mláděti.
Další tři přírůstky patří do čeledi jelenovitých. Nejprve se
narodila dvě mláďata vzácných jelenů bělohubých. Jejich
chov se v ústecké zoo datuje k roku 2000, o tři roky později

ŽIVOT V ZOO

přišlo první mládě. „Naše odchovy pak kromě zoologických
zahrad Unie českých a slovenských zoo (Praha, Bojnice)
obohatily např. Zoo Auvergne ve Francii či Safaripark
Beekse Bergen v Holandsku. Naše stádo momentálně
čítá 12 jedinců včetně dvou již zmíněných mláďat, což
je úspěch, vzhledem k tomu, že je tento druh v Evropě
chován pouze v 11 institucích v počtu 59 jedinců,“ uvádí
zoologická zahrada.
Prvním dnem školních prázdnin přišlo na svět také mládě
drobných asijských jelínků muntžaků malých. Dospělí
jedinci dosahují výšky 40–50 centimetrů, takže mláďata
jsou skutečně drobná. Patří k tzv. odkládacímu typu, což
znamená, že v prvních dnech života je potomek ukryt
v porostu o samotě a samice se k němu vracejí na kojení.
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Svátky v září:
Blesk, Pluto,
Osvald či Mína
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

S novým školním rokem přinášíme také novou várku jmen psů
a koček. Tentokrát těch, které slaví svátek právě v září. Dopřejte

Den
v kalendáři

jim jako dárek něco pro zdraví, z regeneračních preparátů
můžete vybírat na webu www.energyvet.cz.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 9.

Blesk

Kryštof

11. 9.

Wendy

Debbie

21. 9.

Leo

Zefír

2. 9.

Pluto

Morgiana

12. 9.

Bella

Osvald

22. 9.

Filla

Brenda

3. 9.

Bandy

Peneloppe

13. 9.

Alisa

Benny

23. 9.

Elka

Xenie

4. 9.

Ruby

Buddy

14. 9.

Lasky

Jef

24. 9.

Arči

Geoffrey

5. 9.

Ted

Judy

15. 9.

Ella

Leon

25. 9.

Daryk

Priscillaa

6. 9.

Brek

Pigi

16. 9.

Brixa

Zachariáš

26. 9.

Bazir

Tiffany

7. 9.

Aston

Maggie

17. 9.

Štaflík

Othelo

27. 9.

Dar

Gibson

8. 9.

Loran

Frances

18. 9.

Špagetka

Smokie

28. 9.

Dafy

Abigail

9. 9.

Diky

Pandora

19. 9.

Auta

Corina

29. 9.

Dena

Ulrika

10. 9.

Rolf

Atila

20. 9.

Arka

Mína

30. 9.

Doris

Willy

KALENDÁŘ
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Rady od zkušených veterinářů
V následujícím přehledu najdete ordinace veterinářů a vyškolených specialistů, kteří nabízejí preparáty Energyvet 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

Energyvet.cz
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Zvířecí vtipy
Na policii zazvoní telefon:
„Volám od Sedláků. Prosím, okamžitě sem pošlete
nějakou hlídku. Právě teď vlezla do bytu kočka!“
„Heleďte, nedělejte si z nás legraci!“
„Proboha, musíte sem někoho poslat!
U telefonu je Sedlákových papoušek!“

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

CITÁT
Jediný způsob, jak žít, je nechat žít.
– Mahátmá Gándhí –

Texty: MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D. (lch),
Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků),
Zoo Ústí nad Labem, archiv
Video: YouTube
Ikony: Ikona se stetoskopem označuje texty,
které jsou určeny spíše pro odbornou veřejnost.

I ZVÍŘATA UMÍ DĚLAT PĚKNÉ NASCHVÁLY

Sta te se fanou

y

Energyvet.CZ

DISTRIBUCE
Vychází 1. září 2016. Elektronický měsíčník
ANIMAL aktuálně si můžete objednat na mailu
animal@energy.cz. Ke stažení zdarma
je také na Energyvet.cz.
Newsletter připravuje společnost Energy Czech Republic a.s.

KONTAKT
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