Důležitý detox
po zimě
březen 2017

Vyrazit ven
bez šatů?
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Oblékat, či neoblékat? Toť vskutku hamletovská otázka. Letos
v zimě bylo možné hlavně ve městech potkat majitele psů,
jak hrdě venčí pestrobarevnou kouli s vyčnívajícími packami,
ocáskem a občas i čumákem. Je jasné, že zchoulostivělí psi,
kteří stráví většinu dne v přetopeném bytě, nemohou mít
odolnost bernského salašnického psa. Oblékat zvíře do deště,
rozbředlého a prosoleného sněhu je v pořádku. Nebo do
mrazu, kdy rozdíly teplot mezi bytem a venkovním prostředím
přesahují 30 stupňů.
Je potřeba ale myslet na délku pobytu v tomto oblečku a jeho
prodyšnost. Psi se po těle nepotí, avšak jejich pobyt ve sněhu
a vlhku vede ke zvlhnutí srsti a hrozí zapaření. Vlhká srst špatně
izoluje, a tím více může zvíře prochladnout. V každém případě
dlouhodobý pobyt v tomto spíše módním oblečení pokožce ani
srsti příliš neprospívá. Do vlhka se hodí spíše pláštěnka a do
silného mrazu zase polopropustná silnější tkanina, kde tepelnou
izolaci vykonává vrstva uzavřeného suchého vzduchu.
Obleček většinou nějak vadí v pohybu a zvířata nemají možnost
se dostatečně zahřát svalovou aktivitou, která je pro jejich
termoregulaci rozhodující. Často lze vidět, jak se oblečený pes

EMOCE V POHYBU

neochotně vleče za svým majitelem a klepe se zimou. A když
už obleček, je potřeba vybrat takový, který co nejméně překáží
v pohybu. Poznáte to snadno. Pokud se pes při uchopení oděvu
do ruky začne opakovaně schovávat, kloní hlavu a stahuje
ocas, nemá z takové vycházky ten pravý požitek. A řešení?
Proběhnutí zvířete bez oblečku i v mrazu mu rozhodně
neublíží. Stejně jako vám není zima na hlavu bez čepice.
Jen je potřeba sledovat zvíře. Pokud někde nenačuchají
voňavou příslušnici opačného pohlaví, sami si určí, kdy
toho mají dost. »

Největší riziko při
procházce představují
prosolený sníh
a současně mráz.
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» Půlhodinka proskotačení na mrazivém vzduchu neuškodí
žádnému osrstěnému zvířeti. Pokud ale čeká na vodítku
a vy stojíte s přáteli a klábosíte, určitě bude vašemu
čtyřnohému příteli zima a může prochladnout. Otužování
zvířete lze pokládat za stejně prospěšné jako otužování
majitele. Pokud nenastanou extrémní mrazy a silný
mrazivý vítr, je lépe nechat zvíře proběhnout bez módních
doplňků. Ale proběhnout! Není možné někde diskutovat
a nechat zvíře bez pohybu. Proti prochlazení mu pak ani
sebelepší obleček nepomůže a může se dostavit zdravotní
problém.

Jinak ale ve zbytku astronomické zimy ponechejme našim
čtyřnohým průvodcům jejich přirozenost a také důstojnost.
Nepodléhejme domněnkám, že osrstěnému zvířeti ublíží
půlhodinka na mrazivém vzduchu.

VYPADÁ TO, ŽE BOTY NEJSOU TEN NEJLEPŠÍ NÁPAD...

Největší riziko představuje prosolený sníh při mrazu pod
čtyřmi stupni Celsia. Když se břečka zkombinuje s pískem,
tak to je přímo týrání zvířat. Bohužel botičky, které by byly
řešením, málokteré zvíře snese. Je nutné si uvědomit, že
tekutá voda při zmiňované teplotě působí na kůži jako voda
vařící. Dochází až k popáleninám a nevadí to jen malým
plemenům. Prosolená kaše popálí polštářky a prsty tlapek
a způsobí velkou bolest. Proto je vhodné vodit psy mimo
nasolené cesty a malá plemena přenášet přes rizikové úseky.

EMOCE V POHYBU
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Pročistíme
organismus.
Právě teď
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Jaro je tady! Alespoň podle meteorologického kalendáře. Podle
kalendáře astronomického nastane až 20. března v 11 hodin
28 minut, kdy slunce vstoupí do znamení berana. Na rovníku
bude v tu dobu slunce přesně nad hlavou. Teploty se zvyšují,
příroda se připravuje na akt plození. Zeleň začíná převládat
nad bělostí sněhu a šedí toho, co je pod sněhem ukryto.

Přímo blahodárně
působí na aktivitu
zvířete přípravek
Cytovet.
Přichází vhodná příležitost na jarní úklid. Uklidíme i v nitru
těla. Přímo blahodárně působí na aktivitu zvířete v této době
přípravek Cytovet. Je to nejvhodnější doba pro prevenci chorob
(včetně onkologických), které u majitelů zvířat budí strach

PRODUKTY MĚSÍCE

a paniku. Cytovet čistí tělo od nahromaděných metabolitů,
kyselinotvorných látek a také od látek s toxickými vlastnostmi
vzniklými poruchami metabolismu anebo prostě přímým
příjmem z okolního prostředí. Tyto látky jsou selektivně
vychytávány a mnohem snadněji vyloučeny z těla. Onkologický
proces vyžaduje určité typy prostředí, které prakticky ve všech
variantách humáty obsažené v Cytovetu eliminují.
Pokud již nezbyl čas na prevenci, téměř každý majitel zvířete
se naivně domnívá, že jeho zvířeti se nic stát nemůže. A právě
v těchto případech bývá onkologické onemocnění nejčastější.
I tak však nemusí být vše ztraceno. Včasná aplikace Annovetu,
přírodního cytostatika, jež působí selektivně pouze na
nádorové buňky s neúsporným, anaerobním metabolismem,
dokáže téměř nemožné. Podmínkou je, aby tumor nebyl
narušen. Pak lze novotvar úplně odstranit bez jakéhokoli
utrpení, která přinášejí chemická cytostatika. Neplatí pouze
na nádory, ale i na bakterie, které mají obdobné zpracování
energie. Proto působí proti dlouhodobým lokálním zánětům
a latentním infekcím, které berou zejména starším zvířatům
značnou část energie. »
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» Ze stejného důvodu, vždy po každém ukončení aplikace
Annovetu, a tedy i v povinné týdenní přestávce, je nutné
obnovit přirozenou mikroflóru prakticky sterilního střevního
prostředí pomocí aplikace Probiovetu. Bez této obnovy by
velice snadno osídlily střevo mnohem odolnější a pohyblivé
patogenní bakterie, které by mohly narušit jak pozitivní
účinky Annovetu na novotvar, tak hlavně na vitalitu zvířete.

neuškodí Regavet, který je vhodným produktem k Cytovetu,
Annovetu i Probiovetu. Jaro je balzámem na psychiku a ta
je stejně důležitá pro zdraví zvířete i jeho majitele. Proto
užívejte radosti z nastupujícího jara spolu se svým zvířecím
průvodcem. Je to pro vaše zdraví.

Zvolna se objevující zeleň kolem nás připomíná, že něco
zeleného by se mohlo hodit také pro zdraví zvířat. Určitě

V BŘEZNU NEZAPOMEŇTE
Cytovet: čistí tělo od nahromaděných metabolitů
Annovet: jako prevence nebo v případě vzniku onkologického onemocnění
Probiovet: pro obnovení a posílení správné střevní mikroflóry, která dodává
zvířeti vitalitu

PRODUKTY MĚSÍCE
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Pes s plovacími blánami
a vydřím ocasem
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Předkové novofundlandského psa pocházejí z New Foundlandu
a byli nazýváni psi svatého Jana. Během svého vývoje, který
započal v ranném středověku (kolem roku 1100) křížením
mezi indiánskými psy a medvědím psem, se vyvinulo jejich
přizpůsobení pro pobyt ve vodě. Mezi prsty se vytvořily plovací
blány a ocas nabyl podoby vydřího.
Srst získala na hustotě a tím i na nepropustnosti vody. Stal se
velmi otužilým a odolným k běžným nemocem. Přetrvala mu
obrovská vášeň pro vodu, a proto sloužil jako pohraniční pes
na Dunaji. Dodnes jej v některých částech světa využívají jako
služební plemeno u pobřežní stráže. Někdy pracuje také jako
tažný pes.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

Mohutnou a širokou hlavu má osrstěnou kratší srstí, uši jsou
sklopené a nasazeny středně až výše. Dodávají hlavě hranatý
tvar s vyčnívajícím obloukem lebky. Oči jsou poměrně malé
a tmavě zabarvené. »

Pes vyžaduje zkušeného
chovatele a rozhodně
se nehodí do bytu
a do města.
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» Čenich je kvadratický a opět poměrně malý. Ocas má středně
dlouhý, hodně osrstěný a nesený svisle. Za typické lze
považovat velké tlapy kulatého tvaru, mezi prsty se vyvinula
kožní řasa imitující plovací blánu. Prokazuje se mohutným
krkem a hrudí, končetiny jsou výrazně zaúhlené a spolu
s prostornou zádí umožňují dlouhý a vydatný krok. Někdy
lze zaregistrovat mimochod, kdy se obě končetiny na stejné
straně pohybují synchronně.
Srst tvoří dlouhé pesíky a pod nimi velice hustá podsada.
Tato stavba zaručuje vysokou voděvzdornost. Srst je
černá, někdy doplněná bílými znaky, bývá ale i hnědá až
světlehnědá. Bíločerná varianta se nazývá Landseer, další
barvy jako třeba stříbrošedá jsou nestandardní. Srst se
musí udržovat a nesmí se stříhat, protože by ztratila na
kvalitě.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

Pes vyžaduje zkušeného chovatele a rozhodně se nehodí do
bytu a do města. Má velkou spotřebu krmiva, za měsíc jej
zkonzumuje asi 30 kg. Dospívá kolem dvou až tří let, ale
fyzicky dozraje o půl roku dříve. Vyžaduje přístup k vodě,
a proto by ideální chovatel měl mít blízko k řece, rybníku
anebo přehradnímu jezeru. Jako většina velkých plemen se
dožívá relativně nízkého věku.

NOVOFUNDLANDSKÝ PES V ČÍSLECH
51–68 kg: hmotnost
66–71 cm: výška v kohoutku
8–10 let: délka života
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ANNOVET & PROBIOVET

Platnost akce: od 1. března do 31. března 2017 nebo do vyprodání zásob.

V JEDNOM BALÍČKU ZA VÝHODNOU CENU!

KROMĚ TÉTO AKCE VÁM TAKÉ NABÍZÍME
DVOJITÉ BALENÍ ANNOVETU S 20% SLEVOU!
ČLENSKÁ CENA BALÍČKU: 682 Kč, 30 bodů, ušetříte 170 Kč
ZÁKAZNICKÁ CENA BALÍČKU: 890 Kč, ušetříte 222 Kč

Více informací

Elegance sama
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Orientální krátkosrstá kočka zaujme na první pohled ladnými
pohyby, temperamentem a velice přátelskou povahou. Jsou
zvídavé a velice společenské. Pocházejí ze siamských koček
a jako samostatné plemeno byly uznány v roce 1957. Od nich
se liší zeleným zbarvením oka mandlovitého tvaru. Siamské
kočky mají oči modré. Také srst siamský koček nese pigment
na svých konečcích, kdežto orientální kočky mají srst plně
probarvenou.
Dlouhý nos nabývá trojúhelníkovitého tvaru, stejně jako uši,
které opticky prodlužují hlavu. Mají dobře osvalené tělo, srst
je krátká bez podsady a výrazně lesklá. Převažující barva
srsti je původně čokoládová, ale vyskytují se dnes prakticky
ve všech barvách. Mohou být jednobarevné, ale popularity
požívají i tečkované a méně obvyklé mramorované. Kočky
nelze pro chybějící podsadu chovat ve venkovním prostředí.
Srst je však bezúdržbová.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

Kočky si rády „povídají“
mezi sebou i s člověkem.
Z hlediska povahy můžeme mluvit o zvířatech hravých
a mazlivých a dokonce se naučí aportovat. Mají rády
společnost a spřátelí se i se psem. Pokud se rozhodnete
pro chov, doporučujeme pořídit dva jedince, aby kočky
netrpěly smutkem. Dokážou si sice postavit hlavu a mohou
být až tvrdohlavé, ale jinak vystupují jako věrné domácí
společnice.
Za jistou nevýhodu lze považovat jejich hlasitost. Rády si
totiž „povídají“ mezi sebou i s člověkem, a tato vlastnost
se stupňuje v období, kdy volají partnera. Oproti jiným
plemenům trvá březost déle – 65 až 70 dní.
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Jak se vyléčit
z přehnané
bojácnosti
TEXT, FOTO: RADOMILA VESELÁ, OTNICE

Tentokrát trochu vzpomínka na uvítání stávajícího roku. Již od
štěněte projevoval pes Baron (černý hovawart) velkou bázlivost.
Bál se hluku, lidí, aut, jiných psů, bál se ve tmě. Přestože
bázlivost mohla být geneticky podmíněná a tedy regenerací
těžko ovlivnitelná, vsadili jsme spíše na druhou možnost.
Hned zpočátku dostával Baron Regavet na odvedení nadbytku
energie z prvku vody, k odstranění psychického bloku,
konverzi strachu v akci či bojovnost. Regavet byl podáván
v obvyklé dávce dvakrát denně celé tři týdny následovaných
měsíční přestávkou. Výsledkem bylo omezení strachu ze
tmy. Od té doby Baron zůstával na dvorku sám až do tmy bez
problémů.
Následoval víkendový kurz socializace pro bázlivé psy
v Herolticích u Tišnova vedený Pavlem Bradáčem. Kurz
velmi pomohl. Baron se vyrovnal s přítomností lidí, většího

KAZUISTIKA

množství psů i aut. V zimě trpěl nadbytkem tepla, požíral
výhradně sníh, proto již Regavet nebyl vhodný pro další
aplikaci. Zvyšoval by intenzitu metabolismu a i citlivost
k teplu.

V lednu byla regenerace
vysazena, Baron jevil
známky trvalého účinku.
Byl aplikován Etovet pro zlepšení schopnosti koncentrovat se,
což vede v těchto případech ke zmírnění reaktivity na rušivé
vlivy. Etovet také stabilizuje pocity související s teplotními
extrémy. Následoval Silvestr s pyrotechnickými efekty. »
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» Pes sice projevoval strach, ukryl se v boudě, ale po odvedení
do domu klidně ležel a nechvěl se. Druhý den nebylo ani
náznaku po ustrašenosti. Takovou reakci na pyrotechniku lze
již označit za zcela normální.
V lednu byla regenerace úplně vysazena, protože Baron jevil
známky trvalého účinku. V březnu bude obnovena zkrácená
aplikace Regavetu (týden) pro upevnění účinku proti bloku
na tomto prvku. Je potřeba obnovit jeho schopnost bojovat se
svým strachem. Etovet bude určitě využit při dalších hlučných
oslavách, které znamenají téměř pro každé zvíře obrovskou
emocionální zátěž.

PRŮBĚH LÉČBY
Regavet: zmírnil ustrašenost psa, který se téměř přestal bát tmy
Etovet: zlepšil koncentraci, stabilizoval pocity související s teplotními
extrémy, eliminoval přehnaný strach z pyrotechniky
Regavet: tento měsíc bude krátce nasazen Regavet pro upevnění účinku

Z bojácného se stal téměř normální pes. Sice ještě přetrvávají
drobné fobie, ale regenerace bude po delší přestávce pokračovat
a také opět absolvuje další kurz v Herolticích. Baron se na něj
moc těší. Má tam už přátele.

KAZUISTIKA
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Probuďte v sobě
chuť po vzdělání
TEXT: SDB

Zajímají vás další poznatky, které se týkají správné péče
o zvířata a přírodní medicíny? Potom si nenechte ujít
veterinární besedy a přednášku, které chytají zkušené

VĚDĚT VÍC

veterinářky Milena Martincová, Petra Domesová, veterinář
Lubomír Chmelař a dlouholetá certifikovaná poradkyně
Jana Indrychová. »
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» VYUŽITÍ PENTAGRAMU V KLASICKÉ VETERINÁRNÍ PRAXI
(VETERINÁRNÍ BESEDA)
Přednášející: 	
Začátek:
Vstupné: 	
Termín konání: 	
Místo konání:

MVDr. Milena Martincová
17.00 hod.
45 Kč
8. března 2017
Praha 3, Jeseniova 55, Energy prodejna

Veterinární beseda na téma: Pentagram – popis, vztahy, energetický blok, preparáty Energyvet v prevenci a léčbě,
nejčastější případy z veterinární ordinace.

JAK SPRÁVNĚ PEČOVAT O PSY A KOČKY
(VETERINÁRNÍ PŘEDNÁŠKA)
Lektor: 	
Začátek:
Vstupné: 	
Termín konání: 	
Místo konání:

Jana Indrychová, certifikovaná poradkyně pro přípravky Energyvet
17.00 hod.
45 Kč
22. března 2017
Klub Energy Praha 3, Jeseniova 55

Při své poradenské praxi často narážím na základní chyby v chovu domácích zvířat, které pak způsobují fatální zdravotní
potíže. Přitom stačí znát a dodržovat pár základních věcí. Budeme si povídat o správném krmení, chovatelských potřebách
pro zvířata a přípravcích Energyvet pro kvalitní péči o jejich psychiku i zdraví.
Nutná rezervace předem, přihlášky na tel. 274 003 141 nebo www.facebook.com/Energyvetpraha3. »

Další tematické semináře a jejich termíny najdete na www.energyvet.cz.

VĚDĚT VÍC
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» STRAVA A EMOCE ZVÍŘAT
(VETERINÁRNÍ BESEDA)
Začátek:
Vstupné: 	
Termín konání: 	
Místo konání:

15.30 hod.
dobrovolné
31. března 2017
Centrum zdraví Energy, 757 01 Valašské Meziříčí, Poláškova 78

Přednášející: 	 MVDr. Petra Domesová
Veterinární beseda na téma: Strava jako základ zdraví zvířat
Pes a kočka jako masožravci, jak naplnit jejich přirozené potřeby? Jak vybrat správnou stravu pro Vašeho mazlíčka?
Přednášející: 	 MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
Veterinární beseda na téma: Emoce ve zdraví zvířete aneb jak svou psychikou nazatěžovat anebo dokonce uzdravit
domácího mazlíčka
Nutná rezervace předem, přihlášky: tel.: 774 711 139, nebo e-mail: janca.energyvet@gmail.com

Další tematické semináře a jejich termíny najdete na www.energyvet.cz.

VĚDĚT VÍC
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Když se sejdou
lidé a pejsci
pro dobrou věc
TEXT: ANDREA ŠULCOVÁ, KLUB ENERGY PRAHA 1, FOTO: LIBUŠE KOLINSKÁ

Příjemné pochrochtávání, které střídá zamlaskání,
cupitání malých tlapek po parketě a především nepřetržité
všudypřítomné funění. Tak takové zvuky lze slyšet na báječné
akci, kterou realizují ve svém volném čase psí milovníci a lidé,
kterým jde o dobrou věc.
Dobré myšlenky vytvářejí dobré věci. A tak tomu bylo i před
třemi lety, kdy myšlenka přešla v čin a vznikl první Mopsí
sraz v Brně. Jak to tehdy začalo? Kde jinde než ve skupině
milovníků mopsíků nacházející se na sociální síti. Netrvalo
dlouho a několik virtuálních přátel z různých koutů republiky
projevilo zájem se setkat osobně. Jedním z těchto nadšenců
toužících po osobním střetnutí je i Jarmila Kolinská.
Ji napadlo toto příjemné setkání páníčků a pejsků uskutečnit
v Brně a doporučila jako vhodné místo kynologické cvičiště

REPORTÁŽ

KK Zetor. Cvičiště, které vyhovuje svým umístěním, parkovací
plochou i krytou halou, všechny ostatní nadchlo.
Nadšení bylo veliké a stále rostlo. Jarmila Kolinská se spojila
se svou sestrou Libuší, čímž vznikl pořadatelský tým.
Společně vybraly datum, vše domluvily na cvičišti a zároveň
vyhotovily facebookové stránky Mopsí sraz Brno 2015 pro
případ, že by se chtělo osobně seznámit více milovníků
mopsů. Myšlenka mopsího setkání se začala šířit.
Zájem byl ohromný. Když počet přihlášených účastníků na
facebookových stránkách přesáhl třicítku, řekly si Jarmila
a Libuše, že nastal čas popřemýšlet o tom, jak při této
příležitosti pomoci pejskům v nouzi, o soutěžích, tombole,
občerstvení a o upomínkových předmětech. »
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» Jinými slovy spousta práce. A s tou jim začala pomáhat rodina
a přátelé. Někteří vlastní mopsíka, jiní ne, v každém případě
jsou všichni nadšeni z toho, že jsou součástí organizování srazu
a věnují svou činnost pro dobrou věc. V letošním roce již potřetí!
Počet přihlašujících se účastníků srazu narůstal a skvělých
přátel, kteří se začali zapojovat do příprav také. Aby celý sraz
zdárně probíhal, se starají Iveta Hudcová, Robert Hudec
s mopsíkem Aikou a jejich rodiče a sourozenci. Pomáhají
s přípravou haly, rozdávají dárky od sponzorů, zapisují
účastníky, předávají instrukce, odpovídají na dotazy.
Moderování se ujímají Libuše Kolinská a Adriana
Ivanová. Nedílnou součástí srazu je „bazárek“, který je
pod patronací Michaely Martinkové a jejího mopsíka
Kvída. Výtěžek z prodeje putuje pro mopsíky v nouzi.
Dále pomáhají rodiče Jarmily a Libuše, kteří vaří a pečou.

REPORTÁŽ

O občerstvení, které je pro účastníky zdarma, se stará
především maminka. Její paštika je vyhlášená široko daleko.
Každý účastník srazu obdrží upomínkový odznáček, bez toho
by to nešlo. Odznáčky provázejí každý sraz. První rok byla
vymodelována hlava mopsíka od Ivety Hudcové a Kateřiny
Slováčkové. Druhý rok výtvarně zpracovala odznáček Barbora
Křístková, která ilustruje knížky pro děti a pohádky pro
televizní pořady.
Ti z nás, kteří jsme někdy něco organizovali, víme, že to není
snadné. Musíme této činnosti věnovat spousty volného času,
vypořádat se s nečekanými překážkami, zamluvit, potvrdit,
objednat, sehnat, zařídit….! O to více oceníme tuto vytrvalost
a stoprocentní nasazení, které Jarmila a Libuše se svou
rodinou a skvělými přáteli do krásného záměru již třetím
rokem vkládají. »
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» Vraťme se v časové ose na začátek našeho příběhu, do
roku 2015. Když vše bylo zajištěno, potvrzeno, sehnáno
a objednáno, nastal čas, kdy Jamila a Libuše s přáteli čekali
na den D, na první Mopsí sraz Brno.
Byla to báječná akce! Od první myšlenky až po samotné
uskutečnění uběhlo spousty dní. V sobotu 25. dubna 2015 se
sešlo 160 milovníků mopsíků s 80 pejsky a společně zahájili
tradici mopsího srazu v Brně, která bude mít 29. dubna 2017
své třetí pokračování.
Jako u předchozích ročníků i letos je naplánován bohatý
doprovodný program, soutěže, tombola, občerstvení, zábava jak
pro pejsky, tak i pro páníčky. A opět bude součástí srazu bazárek

REPORTÁŽ

pro mopsy v nouzi. I letos sraz podporuje spousta skvělých
partnerů. Energyvet je hrdý, že bude patřit mezi ně. Do tomboly,
jejíž výtěžek jde na mopsíky, kteří se ocitli v nouzi, věnujeme
nejprodávanější a pro pejsky v jakémkoli věku nejpotřebnější
Probiovet. Obsah probiotických kultur udržuje správnou střevní
mikroflóru, která tvoří základ celého imunitního systému
pejsků, je to vklad pro jejich zdraví a spokojený život. Energyvet
rád podpoří dobrou věc, za kterou stojí skvělí lidé.
V loňském roce se sešlo na Mopsím srazu v Brně rekordně
přes 200 lidí, které doprovázelo na 132 mopsů. Věříme,
že při letošním setkání nezůstanou tato čísla účasti příliš
pozadu a že návštěvnost a výtěžek pro mopsíky v nouzi bude
opět rekordní.
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V březnu slavíme
s Whiskey. Na zdraví!
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Zvláště příznivci irské whiskey budou rádi, ale i fanoušci
skotské whisky si jistě nenechají ujít příležitost. Jeden lahodný
doušek na zdraví nositele kočičího jména Whiskey. Tak začíná
Den
v kalendáři

zvířecí kalendář na březen. Podívejte se, jestli neslaví zrovna
váš zvířecí parťák. A pokud uvažujete o dárku, nezapomeňte
na něco z regenerace Energy na www.energyvet.cz.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 3.

Perry

Whiskey

12. 3.

Babeta

Zita

23. 3.

Filip

Amálka

2. 3.

Missi

Eliáš

13. 3.

Roxy

Snoopy

24. 3.

Falco

Elis

3. 3.

Punťa

Mikeš

14. 3.

Bona

Angela

25. 3.

Baryk

Yoko

4. 3.

Akim

Tom

15. 3.

Rol

Felix

26. 3.

Cid

Bára

5. 3.

Sally

Alice

16. 3.

Besi

Charlota

27. 3.

Dino

Minda

6. 3.

Bea

Samson

17. 3.

Raf

Bublina

28. 3.

Asman

Miriam

7. 3.

Tedy

Inka

18. 3.

Dixi

Tina

29. 3.

Aram

Romeo

8. 3.

Sára

Bert

19. 3.

Ben

Caruso

30. 3.

Aram

Sigi

9. 3.

Aida

Lotynka

20. 3.

Oskar

Jerry

31. 3.

Bob

Sandy

10. 3.

Alík

Carmen

21. 3.

Nelly

Madonna

11. 3.

Sisi

Edmond

22. 3.

Abík

Majka

KALENDÁŘ

18

Jaro za dveřmi: Nejlepší doba pro regeneraci
Pokud je vaše zvíře zdravé a netrpí žádný chronickými
potížemi, nejlepší čas pro nasazení regeneračních preparátů
Energy představuje jaro. Je totiž třeba provést preventivní
detox organismu, který vaše zvíře i nadále udrží ve výborné
kondici. Pokud potřebujete nějakou radu nebo koupit

vybraný preparát, navštivte zástupce Energyvetu v Klubech
Energy nebo Konzultačních centrech. Poradí vám také
spolupracující veterináři. Kompletní kontakty najdete
na webu www.energyvet.cz (rubrika Odpovědi, Osobní
konzultace).

Liberec
Jablonec
n. Nisou

Lovosice

Velvary
Šestajovice

Mariánské
Lázně

Zbiroh

Praha

Hradec Králové

Staré Město

Kolín
Opava

Říčany

Kravaře
Ostrava

Příbram
Sedlčany

Frýdlant n. Ostravicí
Olomouc

Valašské Meziříčí

Domažlice
Tábor

Brno
Prachatice

České Budějovice

Napajedla
Uherský Brod
Radějov

Produkty Energyvet si můžete objednat v Klubech Energy, Konzultačních center nebo e-shopu.
Kompletní kontaktní údaje získáte na webu Energyvet.cz
RADY A PORADY
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Zvířecí vtipy
Vletí moucha do baru a ptá se:
„Je tahle stolice volná?“
Mravenec s velmi bolavou hlavou se probouzí na tanku.
Rozlepí oči a povídá: „Tedy vždycky, když se takhle opiju,
dotáhnu domu nějakou takovou kravinu.“
CITÁT
„I duše zvířat pozná narušenou mysl člověka, mají k němu
nedůvěru a straní se ho.“
– Jan Vaš, Emoce, které nám způsobují nemoci –
POCHYBUJE JEŠTĚ NĚKDO O INTELIGENCI ZVÍŘAT?

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

Sta te se fanou

y

Energyvet.CZ

Texty: MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D. (lch), Radomila Veselá,
Stanislav Břeň (sdb)
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků), archiv
Video: YouTube
Ikony: Ikona se stetoskopem označuje texty,
které jsou určeny spíše pro odbornou veřejnost.
DISTRIBUCE
Vychází 1. března 2017. 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.
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