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KDYŽ SE ZVÍŘE NARODÍ, má svoji matku, kterou bezpečně 
pozná podle pachu, fixuje se na jeden jediný struk mléčné 
žlázy a později začne vnímat své sourozence. Pak dochází 
k odstavu a zvíře jde do světa k novým majitelům. Je to jeho 
druhý šok, po šoku z porodu. Musí si zvyknout na novou 
společnost, nové majitele a někdy také na jiná zvířata. 

Málokdo ví, že nejdůležitější období třeba pro psa jsou první 
tři měsíce života. V té době intenzivně navazuje vztahy, které 
kolikrát přetrvávají po celý život. Navázání vztahu k majiteli 
a celé rodině většinou nepředstavuje až tak velký problém. 
Výjimky tvoří rodiny, kde není vyjasněná hierarchie. V tom 
případě zvíře postrádá absenci pevného řádu a snaží se jej 
navodit tím, že začne bojovat o vedoucí místo ve smečce. 
A rázem má rodina v čele malého tyrana. Není pak nutné 
pracovat se zvířetem, je nezbytné pracovat s lidmi. Je to úkol 
pro psychologa a manželskou poradnu. Jakmile se odstraní 
problémy mezi lidmi, vyřeší se i problém se zvířetem. 

Mnohem častějším problémem je socializace zvířete 
s okolními zvířaty. Někteří chovatelé se bojí, aby mu větší 
jedinci neublížili. Ale psi jsou ke svému druhu velice 
tolerantní. Feny si mohou dokonce se štěnětem hrát, psi 
jsou tvrdší a vychovávají nezletilce vrčením, ňafáním, 
rituálním útokem v náznaku. Málokdy jde o skutečné 
napadení. Teprve, když mládě neposlechne, dojde na trest. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

EMOCE V POHYBU

Ideální věk pro 
pochopení signálů své 
smečky přichází kolem 
tří měsíců stáří.

Zvíře 
se lépe socializuje,  
když uvěříte jeho  
zapojení do smečky
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V podobě jeho pokoření povalením, taháním za srst 
s příšerným řevem. V té době to majitel většinou psychicky 
nevydrží a uklízí své stvořeníčko do bezpečí. A to je velká 
chyba. 

Mládě cítí za sebou velkou oporu a nenaučí se signálům 
svého druhu. Může se to vymstít v pozdějším věku, kdy si 
malá čivava troufá útočit na mnohem větší příslušníky svého 
druhu, větší plemena. Je nutná ostražitost ze strany majitele, 
ale doporučujeme nechat prostor tomuto druhu výuky. Tuto 
„edukaci“ štěněte lze provádět pouze s dobře socializovanými 
psy, nikoli s jedinci, kterým byl tento způsob sbližování 
odepřen. 

Ideální věk pro pochopení signálů své smečky přichází kolem 
tří měsíců stáří a socializace končí ve většině případů mezi 

šestým a osmým měsícem. Po této době lze zvíře ještě naučit 
žít ve společnosti dalších zvířat a dokonce i zvířat, která jsou 
často kořistí vaší šelmičky. Vztahy navázané v pozdějším 
věku nejsou již tak trvalé, jde spíše o tolerování, a také je 
nutné vyhledat odborníka, chovatele, který má s resocializací 
zvířete již zkušenosti. Proto se nebojte, ponechejte sbližování 
s jinými zvířaty volný průběh. Opatrnosti není nazbyt, ale 
nic se nemá přehánět. Funguje také stav mysli. Vždy se stane 
jen to, čeho se bojíte. Opět jsme u pozitivního myšlení. Proto 
se oprostěte od strachu, myslete a vizualizujte jen pozitivní 
věci. Třeba jak se vaše štěňátko stává oblíbencem mezi místní 
komunitou psů. U koček to bývá složitější, protože přirozeně 
netvoří sociální skupiny, smečky. Potřebují individuální 
přístup podle plemene a také podle individuální povahy 
zvířete. 

EMOCE V POHYBU

»
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V novém pokračování série článků o pozoruhodných zvířatech 
se budeme věnovat Jack Russell teriérovi a kočce Sphynx.

JACK RUSSELL TERIÉR
Jack Russell teriér je psí plemeno původem z Anglie. Jedná se 
o temperamentního, svéhlavého a inteligentního psa, který 
požívá popularity především v Austrálii, kde jsou největší 
chovy, a v Británii. Tento lovecký a pracovní pes příliš 
nekamarádí s ostatními druhy menších zvířat. Převažují u něj 
lovecké instinkty, proto pokud není využíván pro lov, vyžaduje 
vybití temperamentu při aportování, frisbee, agility a je pro 
něj vynikající běh u kola. Dril a stálé opakování jednoho cviku 
jej nudí. Dožívá se 13 až 16 let. Je jedno z mála plemen, které 
netrpí tolik genetickými vadami. 

Dorůstá velikosti 25 až 30 centimetrů (v kohoutku) 
a hmotnosti 5–6 kilogramů. Na každých pět centimetrů výšky 
v kohoutku se přičítá kilogram. Povahou a temperamentem 
je hlučný, atletický, energický, tvrdohlavý, neohrožený, 
inteligentní, přátelský a sebevědomý. Mezi standardní barvy 
patří bílá, bílá s pálením, černobílá. Může napadat jiné psy 

stejného pohlaví a stále zůstává hlavně lovcem. Tomuto v naší 
zemi velmi oblíbenému až módnímu psu se bude dařit 
u sportovně založených lidí, kteří potřebují pro své sportovně 
relaxační aktivity rovnocenného společníka. Od chovatele 
vyžaduje také trpělivost a důslednost. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

CO VŠE SE MŮŽE NAUČIT JACK RUSSELL TERIÉR.

Sportovně i společensky 
založení mazlíčci
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SPHYNX
Pochází ze Střední Ameriky a Aztékové ji měli v úctě, 
protože holé plemeno považovali za dar od boha. Byla 
uctívána a velmi ceněna. Moderní plemeno však pochází 
z kanadského Ontaria, kde se v roce 1966 narodil první holý 
kocourek Prune. Poznávací znak tohoto plemene představuje 
samozřejmě zdánlivě holé tělo. Ve skutečnosti jej kryjí jemné 
drobné chloupky. Kůže vytváří vrásky a na pohmat je podobná 
semiši anebo broskvi. Tělo je středně velké, dobře osvalené 
a na své rozměry poměrně těžké Sphynx má klínovitou hlavu 
s výraznými lícními kostmi, krátkým čenichem, klenutým 
čelem, velkýma ušima a hluboce posazenýma očima tvaru 
citronu. 

Nohy bývají dlouhé a tenké, stejně jako ocas. Kůže se zbarvuje 
různě a oči s ní ladí. Oproti ostatním srstnatým plemenům 
koček sphynxové vyhledávají mazlení a mnohem víc lpí na 
svém chovateli. Páníčkovi nebo paničce chtějí být nablízku, na 
klíně i v posteli. Bývají přátelští, pohodoví, inteligentní a hraví 
po celý život, také hodně „povídají“. 

Vynikají zvědavostí a s ostatními zvířaty se snášejí velmi 
dobře, dokonce se rádi předvádějí. Ač by se mohl vzhledem 
k absenci srsti zdát pravý opak, prokazují stejnou odolnost 
jako srstnatá plemena. Pro odstranění kožního mazu 
potřebují každých 14 dnů koupání. Nejvíce se ho tvoří v uších, 
které tak vyžadují zvláštní pozornost. V létě při slunění 
doporučujeme ošetřit zvíře vhodným ochranným krémem 
s ochranným faktorem. Nesnášejí samotu, a pokud ji musí 
zažívat častěji, dostavuje se stres a mohou i onemocnět. 

»

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

Tyto kočky vynikají 
zvědavostí a dokonce 
se rádi předvádějí.

05



Pl
at

no
st

 a
kc

e:
 o

d 
1.

 ř
íjn

a 
do

 3
1.

 ř
íjn

a 
20

16
 n

eb
o 

do
 v

yp
ro

dá
n

í z
ás

ob
.

IMUNOVET 2set
PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKUM BEZ NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

CYTOVET 1+1 zdarma
OZDRAVUJE A OMLAZUJE KAŽDÝ DRUH ZVÍŘETE

Dále vám nabízíme zvýhodněnou  
kombinaci CYTOVETu pro zvířecího  
mazlíčka a CYTOSANu pro vás.

Členská cena balíčku: 764 Kč, 34 bodů,  
ušetříte 767 Kč

Zákaznická cena balíčku: 993 Kč,  
ušetříte 997 Kč

http://www.energyvet.cz/cz_domu_2


PRODUKTY MĚSÍCE

Po nadnormálně teplém září přichází opět celkem teplý říjen. 
Sice již musíme počítat s mrazíky, a to nejen v mrazových 
lokalitách, kde přichází mráz i ve vrcholném létě. I přes 
pokračující teplé počasí se však infekční vlivy dostavují 
mnohem častěji než v předešlých dnech. Proto první preparát, 
který by měl mít každý chovatel přichystán pro každý případ, 
představuje Virovet. 

Jakmile se objeví salvy kýchání, vodnatý výtok z nosu anebo 
dráždivý kašel bez kýchání, tak Virovet po několika dávkách, 
kdy jej můžeme podávat i každé dvě hodiny, zjedná ve valné 
většině případů nápravu. Samozřejmě nemusíme zvíře 
obtěžovat aplikací kapiček celé tři týdny. Postačí aplikace do 
odeznění příznaků. Při včasném podání stačí někdy jen jedna 
jediná dávka. 

Teplo sice ještě je, ale sluneční záření již nemá tu sílu. Proto 
začíná nejvhodnější doba na očistu těla od nahromaděných 
volných radikálů vzniklých mimo jiné právě působením 
slunečního záření. Také se mění sice nepatrně, ale z hlediska 
případných následků velmi významně pH v organismu. Začíná 

okyselení těla. A kyselost znamená únavu, oslabení imunitního 
systému, otevírá brány virovým i bakteriálním infekcím. 

Také spolupůsobí při vzniku onkologických problémů. 
Proto k říjnu patří Cytovet stejně jako Skelevet k létu. 
Cytovet vazbou na kyselé metabolity zvyšuje pH, a tím působí 
preventivně jak na imunitu a onkologické problémy, tak i na 
citlivost k infekčním vlivům. »

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Všechno kvasí, nastal 
také čas burčáků 
a kvasí kolikrát i jídlo 
a krmivo při nevhodném 
uchovávání.

Stop 
oslabení 
imunity
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»

PRODUKTY MĚSÍCE

Preventivní podávání Cytovetu normalizuje střevní mikroflóru, 
protože humáty Cytovetu se vážou pouze na toxické substance, 
které na svém povrchu mají jen patogenní bakterie. 

Bakterie normální střevní mikroflóry na svém povrchu 
nemají nic, na co by se huminové kyseliny mohly navázat. 
Aplikace Cytovetu také snižuje tvorbu zubního kamene 
a změkčuje již uložený zubní kámen. Proto případné čištění 
zubů u zvířete je pak mnohem snazší a efektivnější. Děje se 
tak právě přes úpravu pH tělních tekutin včetně slin. 

Všechno kvasí, nastal také čas burčáků a kvasí kolikrát 
i jídlo a krmivo při nevhodném uchovávání. Proto se zažívací 

problémy mohou vyskytnout mnohem častěji. Regavet 
a Probiovet dokážou tento drobný problém snadno vyřešit. 
Při hlubším postižení pak můžeme využít antibiotických 
a hojivých účinků Imunovetu. Je čas přebarvování listí a čas 
na toulky podzimní přírodou. Pobyt v přírodě určitě prospěje 
zdraví vašeho zvířete více než cokoli jiného. Tak honem ven 
a toulat se! 

V ŘÍJNU MĚJTE PO RUCE

Cytovet: normalizuje střevní mikroflóru, zvyšuje pH
Regavet, Probiovet: při zažívacích problémech
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Přibližně před rokem se na kliniku dostavil majitel 
s maltézským pinčem, psem o stáří tří let. Důvodem návštěvy 
byla nervozita zvířete přetrvávající již tři dny se zhoršením 
v noci, kdy intenzivně pobíhá. Přes den je naopak patrná 
ztráta aktivity. Jinak bez dalších klinických příznaků. 
Majitelé v té době prodělávali těžkou chřipku. Vyšetřením 
moči byla zjištěna bílkovina (++), bilirubin (++) a bílé krvinky. 
Byla odebrána krev pro biochemické vyšetření a do té doby 
aplikován Etovet na zklidnění a případné posílení imunity 
proti viróze a Imunovet pro své antibiotické a hojivé účinky. 
Kontrola za tři dny. 

V biochemickém nálezu dominovala aktivita ALT 
(alaninaminotransferáza – zvýšené hodnoty svědčí o narušení 
cytoplazmatické mebrány hepatocytu, v tom případě je 
zvýšená i AST, anebo o poruše odtoku žluči – pak je zvýšena 
aktivita GGT – GMT) 6.8 (normální hodnoty jsou do 1,0). 
Pes byl 18. října klinicky lepší, klidnější – nasazen Korovet na 
odvedení akutního zánětu z jaterní tkáně, Fytovet a Omegavet 
jako vhodné doplňky pro regeneraci narušené jaterní tkáně. 
Imunovet a Etovet byly ponechány ještě týden. 22. října se 

pes jevil klinicky jako zdravý jedinec, bez problémů, přechod 
na vařenou stravu. 29. října byla aktivita ALT 6.17. Proto byly 
aplikovány ještě týden Korovet, Fytovet, Omegavet, pak 
následovala pauza. 

Při vyšetření 12. listopadu byl pes klinicky zdráv. Přesto 
bylo zapotřebí regenerovat jaterní parenchym, protože ALT 
vykazovala ještě velmi vysokou aktivitu. »

KAZUISTIKA

TEXT: MVDR. PETRA DOMESOVÁ, ILUSTRAČNÍ FOTO

Kdyby majitelé zavčas 
nezareagovali, tak 
by byl pejsek na 
hranici selhání životně 
nezbytného orgánu.

Dlouhodobá 
nervozita zvířete
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Aplikován Gynevet (pro regeneraci jaterní tkáně – stimulaci 
tvorby jaterních buněk), Omegavet, Probiovet, Fytovet 
2x tři týdny. 

Třetího prosince se dostavil první významný pokles aktivity 
jaterního enzymu ALT 3.96. Při další kontrole v druhém 
období aplikace 22. prosince – ALT 3.07. Během delší 
přestávky v aplikaci v lednu došlo opět ke zvýšení aktivity 
ALT. 21 ledna: ALT 3.7. Byl nasazen Renovet (pro stimulaci 
činnosti jater úpravou elektrolytů v tělních tekutinách). 
Fytovet a Probiovet byla aplikovány jako podpůrné prostředky. 
Fytovet na optimální saturaci stopovými prvky a Probiovet 
pro snížení toxické zátěže původem z bakteriální mikroflóry 
tlustého střeva. 

Dne 25. února byla ALT 2.26. Po dvoutýdenní přestávce 
v aplikaci byl znovu nasazen Renovet, Fytovet, Probiovet 
a olej z ostropestřece mariánského. Dne 18. dubna stanovena 

ALT na 1.95 – ponechán Probiovet obden, Fytovet a Omegavet 
do stravy. Již dále bez aplikace hlavních preparátů. 
Další kontroly potvrdily postupný pokles a normalizaci 
jaterní činnosti. 30. května ALT 1.2, 25. července ALT 0.75. »

»

KAZUISTIKA 10



KOMENTÁŘ MVDr. LUBOMÍRA CHMELAŘE, Ph.D.
Primárním problémem bylo narušení činnosti jater 
pravděpodobně následkem virózy, ale byla možná i otrava 
organofosfáty. Signál pro postižení jater představoval nepokoj 
v nočních hodinách, kdy mají játra a žlučník nejvyšší 
aktivitu. Bez dalších vyšetření byl však jedinou volbou právě 
Etovet na zklidnění zvířete a eliminaci virózy. Imunovet 
doplňoval účinek Etovetu proti případné bakteriální infekci. 
Po stanovení vysoké hladiny ALT bylo zapotřebí urychleně 
kompenzovat akutní proces v játrech, proto Korovet znamenal 
jedinou volbou pro odvedení nadbytečné energie z oblasti 
jater a žlučníku. Fytovet a Omegavet poskytly materiál pro 
regeneraci jaterních buněk a obnovu jaterního metabolismu. 
Pravděpodobně v narušených jaterních buňkách začalo 
ukládání tuku, začátek steatózy – tukové degenerace 
jater. A zde velmi dobře pomáhá Gynevet. Navíc podobně 
jako Imunovet stimuluje tvorbu nových jaterních buněk. 

Závěrečnou fází pak bylo nastartování metabolické aktivity 
jaterní tkáně úpravou pH tělních tekutin a optimalizací 
iontové rovnováhy. Tuto funkci zabezpečil Renovet. 
Ze zdánlivé maličkosti se vyklubalo poměrně masivní 
postižení jaterního parenchymu. Kdyby majitelé zavčas 
nezareagovali, tak by byl pejsek na hranici selhání tohoto 
životně nezbytného orgánu. 

KAZUISTIKA

»

JAK PROBÍHALA LÉČBA

Etovet: eliminace virózy, zklidnění zvířete

Imunovet: společně s Etovetem působil proti případné bakteriální infekci

Korovet: pro odvedení nadbytečné energie z oblasti jater a žlučníku

Fytovet, Omegavet, Gynevet: pro regeneraci jaterních buněk 
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Dvorská zoologická zahrada si připsala nový chovatelský 
úspěch. V expozici nazvané Jedovatá Afrika, která byla pro 
veřejnost otevřena před více než dvěma lety, se podařilo 
rozmnožit první druh jedovatých hadů. Během dvou dnů 
se vylíhlo 19 mláďat zmije rohaté.

Páření proběhlo po dvouměsíčním zimování zvířat při 10 °C 
a bez přísunu potravy. Několik týdnů poté samice nakladla 
devatenáct vajec. „Vajíčka jsme ihned od samice přesunuli 
do inkubátoru, kde byla uměle zahřívána 50 dní. Ze všech 
se vylíhla živá mláďata. Stoprocentní úspěšnost prvního 
odchovu v této expozici nás moc potěšila,“ uvedl vedoucí 
zoolog Pavel Moucha.

Mláďata měří okolo 12 centimetrů a byla zpočátku umístěna 
v zázemí expozice. „Očekáváme, že háďata během několika 
dní svléknou starou pokožku a poté začnou přijímat 
potravu. To bude pro nás signál, že je můžeme přesunout 
do odchovny, kde je budou moct návštěvníci vidět každý 
den,“ doplnil Pavel Moucha.

Druhové jméno tohoto zvířete se odvozuje od dvou 
nápadných šupinatých výrůstků, které se nacházejí 
nad očima. Tvarem připomínají růžky. Zmije obývá 
suché oblasti severní Afriky. Setkání člověka se zmijí 
rohatou nemusí dopadnout dobře, její uštknutí může 
být smrtelné. 

ŽIVOT V ZOO

TEXT: SDB, FOTO: SIMONA JIŘIČKOVÁ, ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

První mláďata 
zmije rohaté 
v Jedovaté Africe

12



TEXT: SDB

VAŘÍME ZVÍŘATŮM

Stále více chovatelů si uvědomuje skutečnost, že zdraví nejen 
jich samotných, ale i zvířecích společníků velmi závisí na 
stravě. Je-li vyvážená se všemi nutričními komponentami, 
minerály a vitaminy (a při rozumném pohybu) může zvíře 
prospívat do vysokého věku, aniž by jej postihla jakákoliv 
zdravotní komplikace. 

Zájemci o zdravou a přirozenou stravu mohou navštívit 
stránky Energyvet, kde v rubrice Odpovědi naleznou i velkou 
sekci Čím krmit. Zahrnuje obecná stravovací doporučení, 
několik zajímavých receptur pro standardní výživu  
i postupy pro přípravu dietních jídel. 

Také zde najdete základní tipy, jak u psů a koček předcházet 
střevním a zažívacím problémům. Nebo – pokud už se nějaké 
potíže dostaví – jak je efektivně odstranit pomocí přírodních 
prostředků. 

Staňte se 
zvířecími 
šéfkuchaři
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V kalendáři psů a koček, kteří slaví v říjnu své svátky, najdete 
mnoho exotických jmen. Ať už se váš zvířecí společník jmenuje 

jakkoliv, nezapomeňte oslavit jeho svátek. Vybírejte dárky z řady 
regeneračních preparátů na webu www.energyvet.cz. 

TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

KALENDÁŘ

Slavte se 
svými zvířecími 
partnery

Den  
v kalendáři

1. 10. Ali Floyd

2. 10. Kiki Kulíšek

3. 10. Morgan Iros

4. 10. Arina Harley

5. 10. Kojak Orion

6. 10. Tina Ronaldo

7. 10. Hero Ajax

8. 10. Sabar Sue

9. 10. Adam Luther

10. 10. Luna Baloo

11. 10. Viki Puk

Den  
v kalendáři

12. 10. Fox Felína

13. 10. Vigo Aram

14. 10. Axa Chňapka

15. 10. Isar Grand

16. 10. Lojza Ráchel

17. 10. Monty Mirákl

18. 10. Dingo Ruby

19. 10. Eros Cecilka

20. 10. Čibi Gita

21. 10. Džina Ozzy

22. 10. Badys Lili

Den  
v kalendáři

23. 10. Bina Jacqueline

24. 10. Pussy Paris

25. 10. Hex Messier

26. 10. Čiči Zuleika

27. 10. Agila Claudius

28. 10. Bart Christian

29. 10. Askot Pretty

30. 10. Hrom Miky

31. 10. Amanda Cindy
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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

LIBEREC, FRÝDLANT 
Veterinární poradna – MVDr. Blanka Řehořková

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,  
Modrá veterina – MVDr. Třešňáková Eva  
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  

Ptejte se veterinářů
Potřebujete poradit s podáváním přírodních přípravků Energy? Přinášíme přehled veterinářů a vyškolených specialistů, kteří umí 
pracovat se systémem Energyvet. Plné kontaktní údaje jsou na webu www.energyvet.cz (rubrika Odpovědi, Osobní konzultace).

Produkty Energyvet získáte prostřednictvím Klubů Energy, Konzultačních center nebo e-shopu.  

Kompletní kontaktní údaje získáte na webu Energyvet.cz 15
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„Vypij, prosím tě, tento lék,“ naléhá manželka na manžela.
„Ale vždyť to nám dal zvěrolékař pro psa?!“
„No právě! Když tě Azor uvidí, možná to vypije i on.“

CITÁT
Otázka není: „Jsou schopna myslet?“  
ani: „Jsou schopna mluvit?“,  
ale: „Jsou schopna trpět?“
– Mahátmá Gándhí –

LEGRACE SE ZVÍŘATY

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),  
MVDr. Petra Domesová, Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků),  
Simona Jiřičková, archiv
Video: YouTube
Ikony: Ikona se stetoskopem označuje texty,  
které jsou určeny spíše pro odbornou veřejnost.

DISTRIBUCE
Vychází 1. října 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

Sta te se fanou y
Energyvet.CZ

Zvířecí vtipy
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https://www.facebook.com/Energyvetcz
https://www.youtube.com/watch?v=rCp3caPUX6Q
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