Ať vás
v tomto roce
provázejí klid
a moudrost
leden 2017

Zvíře není hračka
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Už uplynul nějaký čas od rozbalování dárků pod vánočním
stromečkem. A světe div se, mezi dárky se objevilo něco
živého. Štěně, kotě, morčátko, želvička. Existuje více možností.
Nejedno dítě potěší dáreček pod stromečkem v podobě živého
uzlíčku, který takto získá nové bydlení, nové kamarády a také
nové společenstvo.

Pro mládě jakéhokoli
zvířete je pocit
nadbytečnosti
a nechtěnosti velice
stresující.
EMOCE V POHYBU

Leden však přináší první rozčarování. Neživé hračky, když
dítě omrzí, skončí ve skříni, v šuplíku anebo prostě v koši.
Co s dárkem, který není věcí? Je to osobnost, i když zvířecí.
Se svými nadějemi, přáními, touhou nebýt sám, být platným
členem nějakého společenství, být milován a šťastný. Každá
živá bytost má nějaké touhy a vizi svého dalšího života.
A být vánočním dárkem je sázka do loterie. Buďto živý
dáreček sedne a rozvíjí se krásný mezidruhový vztah, anebo
se „dáreček“ projeví jako naprosto nevhodný, nedomyšlený.
O zvíře není v novém domově zájem, dítě není schopné se
o zvířátko postarat, rodina preferuje zájezdy na lyže přes zimu
a v letním období do exotických krajin.
Pak zvíře trpí samotou, nejistotou a v lepším případě končí
zpět u chovatele anebo přímo do zařízení k tomu určenému.
Začínají se plnit již přeplněné útulky pro nechtěná zvířata.
Každoročně na to upozorňují média a stejně se situace rok
od roku zhoršuje. »
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» Lidé, kteří často ze soucitu provozují útulky, jsou nuceni
s těžkým srdcem omezovat anebo úplně zastavit příjem nových
klientů. Nestačí jim kapacita, nestačí jim finanční prostředky.
Pro mládě jakéhokoli zvířete je pocit nadbytečnosti
a nechtěnosti velice stresující a často, pokud mají to štěstí,
že si je z útulku někdo adoptuje, nesou si svoje emocionální
přetížení v podobě negativní zkušenosti do dalšího života.
Projevují se psychosomatické příčiny nemocí a vedle
postiženého zvířete je zasažena často rodina, která se
nechtěného zvířete ujme.

ale výhledově v letech. Pro začátek by stačilo prostě jen
myslet. Je možné také podpořit jakýmkoli způsobem
záchranné stanice zvířat. A úkolem odborníků pracujících
s regeneračními preparáty Energyvet je rozvoj a propagace
postupů pro potírání zdravotních problémů majících původ
v narušení psychiky zvířat.
KDYŽ JE V KRABICI ŽIVÝ DÁREK

Místo radosti s novým přírůstkem do rodiny začínají
navštěvovat veterinárního lékaře a řeší se často neřešitelné
zdravotní problémy, protože psychosomatika zvířat ještě není
běžnou součástí veterinárního ošetření. Často tyto případy
končí předčasnou smrtí zvířete a přenesení žalu na další
rodinu.
Jak rozetnout tento řetěz šířícího se žalu a neštěstí?
Začít myslet v časovém horizontu ne od výplaty k výplatě,

EMOCE V POHYBU
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Pes z kytice
a horkokrevný
devon rex
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

V tomto pokračování série o domácích mazlíčcích vám
představíme čivavu a kočku plemene devon rex.
ČIVAVA – CHIHUAHUA (CHI)
Pravděpodobně pochází ze Střední Ameriky, z Mexika.
Byla chována indiánskými kmeny Aztéků, Toltéků a Mayů
k náboženským účelům. Psi byli obětováni při smrti
náčelníka a pohřbíváni spolu s ním. Svůj název získalo
plemeno podle nejmenšího mexického státu Chihuahua.
Do Evropy se čivava dostala v roce 1890 ukrytá v kytici květů
jako dar mexického prezidenta italské zpěvačce Adelaine Patti.

Čivava je velice odvážná a obranářská. Ocas nosí vysoko
a nikdy jej nezatahuje mezi nohy. Dokáže být vrcholně
neukázněná a agresivní. Při vhodné výchově bývá však
poslušná, mazlivá a dobrácká. Jemná a hedvábná srst má
dva typy. Oblíbenější je dlouhosrstá a pak krátkosrstá.
Na obličeji a na konci končetin je srst vždy krátká. »

V naší zemi se poprvé objevila v roce 1971 a o tři roky
později se narodilo první štěňátko. Čivava je nejmenší
plemeno psa na světě, avšak své malé rozměry vyvažuje
velkou společenskostí. Se svou váhou od 1,5 do 3 kg
a výškou v kohoutku 15 až 23 cm, hlavou tvaru jablíčka
s širokým, klenutým čelem, velkýma očima a s krátkým
zužujícím se čumáčkem může připadat jako hračka.
Vtažené břicho a silné svalnaté končetiny však tuto
domněnku vyvracejí.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA
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» Neprokazuje velké nároky na prostředí. Miluje vycházky
i ležení v teplíčku svého pelíšku. Mají rády společnost lidí
i dalších plemen psů. Při náznaku útoku ze strany dospělého
člověka i dítěte mohou však zaútočit a agresora pokousat.
Z toho důvodu se příliš nehodí do domácnosti s malými

dětmi. Velmi dobře však žijí se staršími lidmi. Vyžadují lásku
a pozornost. Kromě vyčesávání srsti a pravidelného stříhání
drápků jednou až dvakrát za měsíc, si nenárokují zvláštní
pozornost. »

ČIVAVA
12–14 let: délka života

krátká, dlouhá: délka srsti

1,5–3 kg: hmotnost v dospělosti

pravidelná: péče o srst

15–23 cm: výška v kohoutku

dobrý: vztah k dětem a ostatním zvířatům

Mexiko: původ plemene

nenáročný: náročnost na výchovu

společenské a toy psi: FCI

nenáročný: náročnost na pohyb

dekorativní psi: využití

jakékoliv: vhodné prostředí

malá plemena: velikost

společník pro seniory: využití psa

ZVÍŘATA U VÁS DOMA
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» DEVON REX
Toto plemeno vzniklo v Anglii v roce 1960. Želvovinové
kočce a zdivočelému kocourovi typu rex se narodil kudrnatý
kocourek Kirlee. Jako samostatné plemeno byl uznán ve Velké
Británii v roce 1967. Je to středně velká kočka a dosahuje váhy
2,5 až 4 kg.
Zakulacená klínovitá hlava je posazena na velmi štíhlém
krku. Polštářky vousů jsou nápadné a vousy hrubé
a zkadeřené. Velké, oválné oči stojí daleko od sebe a mírně se
zešikmují. Nadměrně velké zaoblené uši jsou posazeny nízko
a u základny široké.
Hruď je široká, ale celkově nepůsobí robustně, je štíhlý, ale
přesto svalnatý. Nohy jsou silné a dlouhé, zadní delší než

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

přední. Dlouhý ocas se směrem ke špičce mírně zužuje.
Srst devon rexe bývá krátká, zvlněná a může tvořit prstýnky.
Kudrnatá srst je po celém těle nevyjímaje nohy a ocas. Téměř
nelíná, proto se hodí i do domácností s alergiky. Uznány jsou
všechny barvy. »

Toto velmi společenské
plemeno se někdy
označuje jako pudlí
kočka.
06

» Zajímavost představuje vyšší bazální metabolismus. Tělesnou
teplotou převyšuje o dva stupně ostatní plemena, proto mají
mnohem větší chuť k jídlu. Na údržbu je nenáročný, vyžaduje
hlavně pravidelné čištění uší.
Toto velmi společenské plemeno se někdy označuje jako pudlí
kočka, chovají se totiž téměř jako psi. Chodí za svým pánem
a mávají ocasem a nakonec se psy vycházejí velmi dobře. Jsou
zvědaví, nic před nimi neutajíte. Díky dlouhým pánevním
končetinám vysoko skáčou a mají neuvěřitelně rychlý start.
Platí za výborné lovce. A tak vadit může snad jen jejich hlasitá
upovídanost či předení.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA
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REGAVET & RENOVET
Nepropásněte speciální cenovou nabídku na produkty z veterinární řady:
PRO METABOLICKÉ OMLAZENÍ ZVÍŘETE A ÚTLUM ALERGIE
REGAVET
Podporuje tvorbu aktivních enzymů těla a obnovuje slábnoucí látkovou přeměnu.
V případě alergických reakcí zastavuje jejich další rozvoj a odstraňuje většinu příčin.

RENOVET
Čistí zvíře od nahromaděných produktů metabolismu a odpadních látek.
Tlumí patologickou imunitní reakci.

REGAVET a RENOVET

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

Nejdříve podáváme Regavet a po pauze následuje Renovet. Po aplikaci této kúry se zvíře vrátí metabolicky
až o několik let zpět. U alergických zvířat působí obdobně jako desenzibilizace prostřednictvím
vakcinace. Kúra je optimální pro zimní období, kdy se snižuje zátěž vnějšími vlivy.

Štěstí i zdraví
samy nepřijdou,
musíme jim naproti
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Vítejte v novém roce 2017! Přát můžeme vše nejlepší, ale je
fakt, že pro někoho bude rok tragický a pro jiného nejlepší
v dosavadním životě. Trvalého štěstí lze dosáhnout, jen když
učiníme bytosti kolem nás šťastnými. Jaký rok bude, proto
záleží jen a jen na nás.
Snažíme se, byť malým dílem, abychom pomohli naplnit
štěstím co největší počet bytostí. Některé věci umíme,
jiné se teprve učíme. Je to nikdy nekončící proces, který
nás přibližuje lepší kvalitě života pro nás i naše zvířecí
souputníky.

prvním preparátem jak pro omlazení zvířete, tak zejména pro
řešení alergických onemocnění, které se projevují v plné síle
v jarním anebo letním období.
Po delší přestávce minimálně dvou týdnů pak nastupuje
Renovet. Představuje vodu, která odplaví škodliviny vzniklé
v průběhu stárnutí a chyb látkové přeměny – metabolismu. »

Po stresech novoročních ohňostrojů a prazvláštního veselí
bude Korovet, jenž přináší oheň do mysli, optimální volbou
pro pocuchané nervy zvířat, která nemají pochopení pro
tento způsob zábavy. Leden je chladným měsícem, ale je
možné přitopit tím způsobem, že přiložíme dřevo na oheň.
Je to logické a samozřejmé. Proto Regavet, coby představitel
dřeva, umožní získat zvířeti potřebnou energii pro zahřátí.
Zvyšuje efektivnost metabolických dějů v organismu a je také

PRODUKTY MĚSÍCE
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» Je to sice dlouhodobý proces, u většiny jedinců je potřeba
podávat jak Regavet, tak i Renovet dvakrát tři týdny, ale
výsledkem je metabolicky mladší jedinec a v případě poruch
imunity přináší snížení intenzity alergického onemocnění
až jeho úplné vymizení.
Dobrého pomocníka k těmto řídicím preparátům představuje
Fytovet aktivující enzymatické systémy a současně šetřící
ledviny dodáním lehce využitelných minerálních látek.
Dalším vhodným pomocným produktem pro zimní období je
Omegavet dodávající nenasycené mastné kyseliny pro tvorbu
některých hormonů a poskytující stavební látky pro obnovu
buněk celého těla.

V LEDNU PRO PROHŘÁTÍ
Korovet: klidní nervy po novoročních oslavách
Regavet: umožní získat energii pro zahřátí
Fytovet: lehce využitelné minerální látky
Renovet: odplaví škodlivé produkty látkové výměny

PRODUKTY MĚSÍCE

V zimě se nedostává
vitaminu D, který
vzniká přirozeně
při slunění.
V zimním období se nedostává vitaminu D, který přirozeně
vzniká při slunění přeměnou cholesterolu v kůži.
Omegavet je jeho bohatou zásobárnou a kompenzuje
úbytek přirozené tvorby. Tělo to docení posílením
přirozené imunity a také lepším stavem minerálního
hospodářství těla.
Tělu zvířete máme co nabídnout i v nejchladnějším měsíci
roku. Jen toho využít. Rok 2017 je numerologicky jednička,
nový počátek. Tak určitě stojí zato začít nový cyklus lépe než
obvykle.
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Bártovi je dnes
devět let a chodí
TEXT: VLASTIMIL ŠALAMON, ILUSTRAČNÍ FOTO

Náš příběh s Regavetem, Kingvetem a Renovetem začal
před třemi lety kolem šestého roku věku pejska. Vše začalo
s lehkým kulháním po probuzení, kdy se zdálo, jako by Bárt
měl brňavku.
Po pár krocích vše odeznělo. Však mé bedlivé oko si tohoto
nepřirozeného stavu mého nejlepšího přítele všimlo
a vylekalo mě to. Do té doby byl Bárt naprosto zdráv. Netrpěl
alergiemi, neměl žádné nemoci. Mimo psincového kašle
kdysi ve štěněcím věku a jedenkrát až dvakrát za rok se
navracejících hot spotů (hnisavé zanícení kůže v okolí hlavy
v ohniscích).
Poté, co jsem si u Bárta všiml kulhání, jsem začal hledat
informace. Nejlepší volbou se mi jevila návštěva v brněnské
fakultní veterinární nemocnici. Pejsek byl uspán, velice
důkladně zrentgenován a poté byla diagnostikována
osteochondrodystrofie (OCD). Byla doporučena okamžitá

KAZUISTIKA

operace loketního kloubu z důvodu odstranění jakési volné
kůstky v lokti, která se prý u tohoto plemene často uvolní
již ve štěněcím věku, a postupně přispívá ke vzniku artrózy
kloubů. To jsem po následné konzultaci s několika veterináři
nakonec odmítl.
Postupem času onemocnění zhoršovalo Bártův stav. Kulhání
bylo častější, problémy působila hlavně chůze do schodů.
V té době jsme bydleli ve třetím patře bez výtahu. »

Po probuzení sice trochu
kulhá, ale už dva roky
neležel v křeči, třesoucí
se a prosící o pomoc.
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» Po delších výletech již bylo vidět, že pejska nohy bolí. Asi rok
jsme vydrželi na analgeticích, která postupně začala být málo
účinná a nezbývalo než sahat po stále silnějších lécích typu
nesteroidní antiflogistika (nesteroidní protizánětlivé léky).
Díky shodě okolností a mnoha náhod, kterým vděčím
za seznámení s mojí tehdejší spolubydlící, veterinární

LÉČBA A JEJÍ PRŮBĚH
analgetika: snižování bolestivosti neřešilo problém, po čase stejně
přestala zabírat
nesteroidní antiflogistika: nepříznivé vedlejší účinky
Regavet, Kingvet, Renovet: zvíře je zcela pohyblivé a drobné bolesti se
objevují jen po dlouhotrvající chůzi

KAZUISTIKA

sestřičkou, jsem měl příležitost poznat velmi milou,
přátelskou a alternativně uvažující paní doktorkou, která mě
při návštěvě v ordinaci přesvědčila pro přípravek Regavet.
Musím se přiznat, že jsem nebyl příliš nakloněný nějakým
bylinným kapičkám založeným na čínském modelu a asi to
na mně bylo také trochu vidět. Nicméně paní doktorka řekla:
Musíte tomu věřit! Uvěřte, pejskovi podávejte jako zázračnou
živou vodu a uvidíte, že to bude fungovat. Nevím, zda bych
dnes postupoval jinak, ale pejsek po dalších třech letech
běžně chodí a bolestivost popisovaná níže se již v takové
hrůzostrašné podobě dodnes neobjevila.
Jsem přesvědčen, že k tomu došlo díky kombinaci tří
veterinářkou doporučených preparátů Regavet, Kingvet
a Renovet. »
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» Od té doby je vše v pořádku! Ano, nohy Bárta občas bolí,
ale ujde i patnáctikilometrovou túru. Ráno vstane a bez
větších potíží chodí. Po probuzení sice trochu kulhá, ale už
po dva roky neležel v křeči, třesoucí se a prosící o pomoc.
A to považuji za naprosté zlepšení Bártova zdravotního stavu,
kdy před dvěma lety by bez analgetik prostě nefungoval.

Dnes stačí tři kapky dvakrát denně. A mimochodem,
vždy nakapu také sobě! Mám úctu k těm, kteří tento zázrak
vytvořili.

ORIGINÁLNÍ ČESKÁ RECEPTURA
Sestřičkou byla naše specialistka na krmení psů a barfování Iva Hrubá a tou
alternativní doktorkou MVDr. Milena Martincová. Kapičky nejsou odvozeny
z žádného čínského modelu. Je to originální česká receptura, která pouze
využívá obecných zákonitostí, které čínská medicína nejlépe popsala.
MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.

KAZUISTIKA
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Jaký je vůbec nejtěžší živočich světa
a kolik váží?
AUTOŘI PRVNÍ A DESÁTÉ DORUČENÉ SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
NA OBĚ SOUTĚŽNÍ OTÁZKY ZÍSKAJÍ PŘÍPRAVEK SKELEVET Z VETERINÁRNÍ ŘADY ENERGYVET.
PIŠTE NA ANIMAL@ENERGY.CZ.

Odesláním odpovědi uděluje soutěžící souhlas společnosti Energy Czech Republic a.s. se zpracováním osobních údajů.
Ta se zavazuje, že s nimi bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jak se žije s kočkami
TEXT I FOTO: JANA INDRYCHOVÁ, CERTIFIKOVANÁ PORADKYNĚ ENERGVETU

Odmala jsem tíhla k přírodě a ke zvířatům. Nejdříve to byli
psi, pak koně a nakonec jsem si pořídila kočky. Nejdříve Táru.
Našla jsem ji jako malé kotě, jak čekala u autobusové zastávky,
jestli se jí někdo ujme. Později jsem se dozvěděla, že tam
čekala už týden. Na začátku podzimu, kdy už byly studené
noci. Asi čekala na mě. Jistě znáte ta osudová setkání.
Kočička byla už v dost špatném stavu. Svrab, za každým
chlupem jednu blechu, z očí i z nosánku jí teklo, a tak naše
první cesta vedla na veterinu. Tam jsem se dozvěděla, že
má zápal plic a že jsme přišli „za pět minut dvanáct“. Trvalo
dva měsíce, než jsem Táru dostala z toho nejhoršího. Tehdy
bohužel ještě neexistovaly přípravky Energyvet.
Netrápil ji pouze zápal plic, ale i poškozené trávení.
Zadržovaly se jí hodně chlupy v trávicím traktu. Musela jsem
postupně objevovat a vychytávat, jak pomoci. Nechtěla jsem ji
stále vláčet na veterinu. Hledala jsem přírodní cesty.
Vysela jsem proto do květináčku obilí – pšenici, oves,
ječmen – zkrátka co bylo po ruce. Jakmile vzešlo, hned jsem

Z NAŠICH DOMÁCNOSTÍ

je nabídla Táře. Byla nadmíru spokojená, trávu přijímala
velmi dobře a ta pomáhala nejen jako zdroj vlákniny, ale
i trávicích enzymů. Přesto se ještě stávalo, že čas od času
prožívala období, kdy jednak zvracela a také něco vykašlávala.
Bylo to opět o chlupech.
I když je hladkosrstá, přesto jí to trápilo. Začala
jsem pravidelně podávat pastu proti tvorbě shluků
(tzv. trichobezoárů) v zažívacím traktu. Od té doby se vše
upravilo a kočička krásně prospívala. Kdybych už tenkrát
byla poradkyní Energyvet, mohla bych Táru jako malé kotě
dát do pořádku pomocí Imunovetu společně s Kingvetem
a Probiovetem.
Dnes už má Tárinka 10 let a samozřejmě ji opečovávám
našimi přípravky. Vzhledem ke stáří a také k tomu, že už jako
malá měla potíže se střevy, podávám hlavně koloidní minerály
Fytovet, které doplní chybějící minerály. Ráda si smlsne
na Omegavetu, případně Skelevetu, a pravidelně dostává
Probiovet. Příště vám povím, jak k nám přišel Cipísek a jak
nám pomohly přípravky Energyvet k dobrému soužití.
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Slavíme
už od Nového roku
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Období nejbohatší na dárky máme sice už za sebou, ale to
není důvodem, abyste zapomněli na své zvířecí společníky.
Už na Nový rok slaví Filip nebo Agga. Pořiďte jim do nového
Den
v kalendáři

roku něco pro zdraví. Vhodný dárek z oblasti regenerace
najdete na www.energyvet.cz.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 1.

Agga

Filip

12. 1.

Fred

Maria

23. 1.

Agar

Nick

2. 1.

Joe

Mesalina

13. 1.

Tramp

Sněhulka

24. 1.

Brix

Jonatán

3. 1.

Jack

Fous

14. 1.

Brita

Cheryl

25. 1.

Max

Clarence

4. 1.

Ťapka

Tlapka

15. 1.

Brok

Viky

26. 1.

Amor

Yorika

5. 1.

Gaston

Morris

16. 1.

Ikar

Leontýnka

27. 1.

Žolík

Halina

6. 1.

Bred

Gréta

17. 1.

Bert

Connie

28. 1.

Kid

Charlie

7. 1.

Sam

Harry

18. 1.

Dag

Abel

29. 1.

Hektor

Šklíba

8. 1.

Elvis

Johny

19. 1.

Ajax

Terezka

30. 1.

Jenny

Bonnie

9. 1.

Rex

Aneta

20. 1.

Chris

Eddie

31. 1.

Marika

Agáta

10. 1.

En

Dorotka

21. 1.

Brian

Barbie

11. 1.

Ryn

Alanis

22. 1.

Bojar

Diana

KALENDÁŘ
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Energyvet v celém Česku
Veterinární přípravky Energyvet jsou nyní dostupné téměř
ve všech regionech. Stále přibývají noví poradci, kteří absolvují
certifikaci v Institutu Energy a jsou schopni poskytnout

kvalifikovanou radu při výběru preparátu pro odstranění
zdravotních obtíží. Kompletní kontakty najdete na webu
www.energyvet.cz (rubrika Odpovědi, Osobní konzultace).

Jablonec n. Nisou
Lovosice
Dvůr Králové
n. Labem

Velvary

Šestajovice

Horoměřice

Mariánské
Lázně

Zbiroh

Praha

Cerhovice

Řevnice
Hořovice

Hradec Králové

Kolín
Kutná Hora
Říčany
Týnec n. Sázavou

Příbram

Staré Město

Semín

Opava
Ostrava

Benešov

Frýdlant n. Ostravicí
Olomouc

Sedlčany

Domažlice

Valašské Meziříčí

Tábor

Prachatice

Brno

Napajedla
Uherský Brod

České Budějovice

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
„Paní, zavolejte si toho dotěrného psa,
vždyť už jsem plná blech.“
„Amorku, pojď sem, ta paní má blechy!“
CITÁT
Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit.
Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.“
– Josef Zezulka –
JAK SE BAVÍ ZVÍŘATA

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),
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. ledna 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.

KONTAKT
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