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Reklama klamavá
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Vyhnout se v dnešní době reklamním sloganům a klipům
je prakticky nemožné. Pamětníci s láskou vzpomínají na
primitivní animovanou postavičku Pana Vajíčka, který ve
velice krátkém reklamním šotu informoval o zlevněných
dieselových lokomotivách, že JZD prodává výhodně mlátičky,
a aby si spotřebitel nepřipadal příliš divně, tak se objevila
krátká reklama na suchý salám, který jste v obchodě stejně
nesehnali.

Když jsou ta krmiva tak
dobrá, proč jimi nekrmí
v zoologických zahradách
vzácná zvířata?

Dnes je jiná doba. Reklama má význam pro výrobce, aby
upozornili na novinky v sortimentu. Aby vyzdvihli výhody
svého produktu. Ale pokud se do toho vloudí reklama
vysloveně lživá a dokonce zabírá většinu reklamního času,
tak je něco špatně. Soustřeďme se na zvířata.

krásnou srst. Skutečnost je jiná. Ve veterinární poradně po
krmení těmito super krmivy se setkáváme pravidelně s totálně
zdevastovaným zažíváním, s těžkým postižením kůže,
s takzvanými autoimunitními onemocněními, poruchami
imunity a nádorovými onemocněními.

JAK SKVĚLÁ KRMIVA
Existuje nesmírné množství reklam na krmiva pro domácí
zvířata. Předhánějí se, jaké budou mít pevné bobečky a jak

Když jsou ta krmiva tak dobrá, proč jimi nekrmí
v zoologických zahradách vzácná zvířata? Proč nejsou tato
krmiva v některých zemích vůbec povolena? »

EMOCE V POHYBU
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» A proč složení stejného krmiva je jiné v Americe a jiné
v Evropě? V oblasti krmiv je nejlepší vyjádření nestranného
a objektivního posuzovatele. Nemusí uvádět, kolik má krmivo
hvězdiček, ale je dobré se podívat na původ surovin, zda je
skladba krmiva skutečně pro šelmu (a ne pro býložravce) a zda
je krmivo nadopováno chemickými aditivy, která se největší
měrou zasluhují o negativní vliv na zdraví zvířete.

to – jak pro peněženku chovatele, tak hlavně pro zdraví jeho
zvířecího kamaráda. A mimochodem, Virovet v preventivním
ošetření brání rozvoji příznaků jakékoli virózy včetně
chřipky. Aktivuje tvorbu příslušných slizničních protilátek,
a brání tak průniku viru do buněk sliznice dýchacího traktu.
To není reklama, jen konstatování.
TĚŽKÉ RETRO ANEB ZVÍŘATA V REKLAMĚ

PŘETŘENO NA RŮŽOVO
Další kategorii představují lži o léčivech. Je smutnou praxí,
že když nějaký preparát začne být obchodním ležákem, tak
se prostě schválí tatáž účinná látka pod jiným obchodním
názvem. A takto se to děje v čím dál kratším období. Máme
zde epidemii aviární (ptačí) chřipky. Z reklamy vyplývá,
jak máme účinné léky na chřipku. Asi by bylo levnější
preventivní ošetření těmito „zázračnými“ léky než ubohé
ptáky v ohniscích nákazy likvidovat po desetitisících.
Na reklamě není nic špatného, ale nesmí být lživá. A jak to
poznáme? Je nutné oprášit mozkové závity a zkusit přemýšlet.
Někdy nemáme informace, ale kdo hledá, najde. Vyplatí se

EMOCE V POHYBU
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Český teriér:
Velký turista
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Teriéři pocházejí ve valné většině z Velké Británie. Toto
plemeno vzniklo již v roce 1949 křížením skotského teriéra
a sealyham teriéra Františkem Horákem. Jediný přeživší pes
z vrhu byl však zastřelen při lovu na zajíce, a tak představil
nové plemeno až v roce 1959 na výstavě v Liberci. V roce 1963
bylo plemeno uznáno FCI.
Patří mezi malé psy a byl šlechtěn pro norování. Se svou
výškou necelých 30 centimetrů v kohoutku je jen o něco
málo vyšší než jezevčík. Má na svou velikost silnou a dobře
osvalenou kostru a působí bytelným dojmem. Je to turista.
Dokáže urazit velké vzdálenosti chůzí anebo pomalým
klusem. Nehodí se však na delší rychlý pohyb.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

Povahově je velice milý a veselý, není však příliš vstřícný
k cizím lidem. Bývá rezervovaný a kontaktu se spíše vyhýbá.
Mladá zvířata prokazují velkou činorodost, v dospělosti se
naopak projevují klid a rozvaha. Je naprosto nenáročný na
bývání, spokojí se s výstavní klecí i transportní bednou. »

Povahově je velice milý
a veselý, není však příliš
vstřícný k cizím lidem.
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ČESKÝ TERIÉR
Česká republika: země původu
29 cm (pes), 27 cm (fena): velikost
8 kg (pes), 7 kg (fena): hmotnost
Český teriér: název v zemi vzniku
III. Teriéři: kategorie pod FCI
Osrstění: srst je dlouhá, jemná, ale pevná, jen mírně zvlněná,
hedvábně lesklá, nepříliš bohatá

» Dobře snáší cestování. Není bázlivý ani hysterický, a proto
se naučí žít v jakémkoli prostředí. Podobně jako jiní teriéři
to nepřehání s hygienou, ale čistotě se dokáže naučit.
Má hedvábnou jemnou srst, ale to mu nebrání s oblibou
hrabat ve sněhu, hlíně, kompostu anebo v hnojišti. Je vhodný
pro klidného majitele středního až vyššího věku, nevyžaduje
příliš pohybu a ani jeho údržba není náročná. Vystupuje jako
příjemný a velice nenáročný společník.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

Zbarvení srsti: šedomodrá (štěňata se rodí černá) a světle kávová
(štěňata se rodí tmavě čokoládová)
Celkový dojem: krátkonohý, dlouhosrstý, dobře stavěný a osvalený
teriér se středně velkým klopeným uchem obdélníkového formátu
povaha: vyrovnaný, neagresivní, dobře ovladatelný, příjemný a veselý
společník. K cizím osobám spíše rezervovaný. Je mnohem klidnější
a mírnější než ostatní teriéři. Povaha není typicky teriérská
Zaměnitelné plemeno: s výchozími plemeny, od nichž se nápadně
liší pastelovým zbarvením a leskem i strukturou srsti. Skotský teriér.
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Himalájsko-perská kočka:
Dalajlámova kočka
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Je také známá jako Perská s odznaky, Himalájská či
Khmérská kočka. Vznikla jako umělé plemeno vzájemným
křížením dlouhosrstých perských koček se znaky siamských
koček. První kočka s odznaky tohoto typu se narodila v roce
1935 a jmenovala se Debutane. Na přelomu 50. a 60. let
byla himalájská kočka uznána americkými organizacemi.
Britský GCCF uznal plemeno jako varietu dlouhosrsté kočky.
Hmotnost se pohybuje v rozmezí 3,5–7 kilogramů. Tělo má
velké a mohutné, nohy jsou však krátké. Ocas bývá krátký
a huňatý. Dlouhá a jemná srst odstává a za krkem tvoří bohatý
límec.

Povahu charakterizuje
mírnost a klid,
projevuje se jako tichý
pozorovatel.
Střeží si své území a loví myši, ale nejoblíbenější činnost
představuje polehávání na gauči anebo v pelíšku.

Odznaky jsou nejrůznějších barev. Hlavu má kulatou a hustě
osrstěnou s typickou kresbou obličeje podobnou siamské
kočce. Mezi nosem a čelem vystupuje předěl. Uši jsou malé
a zakulacené.

Srst vyžaduje značnou, a to každodenní péči. Vlivem krátkého
čenichu může mít v teplém počasí dýchací problémy.
Často trpí na dědičné choroby, například ledvinové potíže.

Povahu charakterizuje mírnost a klid, projevuje se jako tichý
pozorovatel. Nevyžaduje tolik přítomnost chovatele a nevadí
jí být o samotě. S dětmi a jinými zvířaty se snáší velmi dobře.

Nejznámější zástupkyni tohoto plemene představuje
nepochybně hrdinka knihy Davida Michie Dalajlámova kočka.
Stojí za přečtení a nejen pro milovníky koček.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA
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VIROVET & KINGVET
v jednom balení za výhodnou cenu!

Pomozte vašemu psovi nebo kočce při nachlazení!
Můžete je před infekcemi chránit také preventivně!
VIROVET
Zastavuje infekci v počátečním stadiu a urychluje tvorbu protilátek.Lze jej používat i jako prevenci před nachlazením.

KINGVET
Pomáhá při pokročilém stadiu onemocnění, při kašli a hlenovitém výtoku.

KINGVET & VIROVET

Platnost akce: od 1. února do 28. února 2017 nebo do vyprodání zásob.

Pořiďte si nyní oba přírodní koncentráty v jednom balení za výhodnou cenu!
Budete připraveni kdykoliv pomoct svým čtyřnohým miláčkům s nachlazením.

Čas na pročištění
organismu
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Leden utekl jako voda a přichází druhý nejstudenější měsíc
zimy, únor. Slunce už nabírá na síle a pokud oblačnost dovolí,
tak zvířata začínají více a více využívat blahodárných účinků
slunečního záření. V našich podmínkách se již od půlky
února začíná citelně oteplovat.
Nastává nejvhodnější čas pro Cytovet, který pročistí
organismus zvířete od nahromaděných kyselých metabolitů
vznikajících v chladném období roku. Alkalizace vnitřního
prostředí organismu zvyšuje výkonnost imunitního systému
a veškerých biochemických reakcí těla. Působí tedy proti
syndromu tzv. jarní únavy.
Buněčná imunita vládnoucí tělu předává svoji vrcholovou
aktivitu pomalu, ale jistě imunitě protilátkové kralující
v letním období. V době střídání je celková imunita přirozeně
oslabena, proto nastupuje další infekční období. Zde se uplatní
jak v prevenci, tak i při prvních příznacích jakékoli virózy
Virovet, který by neměl chybět jako první pomoc u žádného
chovatele jakéhokoli druhu zvířete. Prevence je samozřejmě

PRODUKTY MĚSÍCE

nejúčinnější. Postačí týdenní aplikace. V případě prvních
symptomů virózy podáváme Virovet častěji, třeba každé dvě
hodiny až do odeznění příznaků. Maximálně však tři dny,
protože pak se viróza komplikuje sekundárními bakteriemi.
Kýchání většinou přechází v kašel, objevuje se hlenovitý
výtok. To jsou příznaky, které poukazují na nutnost aktivace
protibakteriálního působení, podporu buněčné imunity.
V této fázi představuje optimální preparát Kingvet, který ale
potřebuje již dlouhodobější podávání. »

Alkalizace vnitřního
prostředí organismu
působí proti syndromu
tzv. jarní únavy.
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» Likvidace bakterií a hojení lézí způsobených infekcí již
vyžaduje delší dobu aplikace. Minimálně týden a optimálně
klasické tři týdny. Kingvet přináší četné pozitivní účinky na
kondici zvířete, proto jeho aplikace v žádném případě není
zbytečná. Třeba pro aktivity, které se váží k svátku svatého
Valentýna 14. února.
Buněčná imunita vyžaduje extrémní obnovu buněk nadaných
schopností pozřít bakterie anebo mrtvé a poškozené buňky.
A tato schopnost fagocytózy odvisí od dostatečného zásobení
nenasycenými mastnými kyselinami, které jsou hlavní
stavební složkou buněčných membrán. Většinou ale bývají

v krmné dávce v nedostatečném množství, a tak pravidelná
anebo alespoň občasná aplikace Omegavetu v jednotlivých
kapkách do krmné dávky zajistí optimální saturaci potřeb těla
zvířete. Dodá také v tomto období nedostatkový vitamin D
potřebný nejen pro osifikaci kostní tkáně, ale hlavně pro
výkonnost imunitního systému. Omegavet také připraví zvíře
na výměnu zimní srsti za letní. A toto období je již v dohledu.
Jaro už ťuká na dveře.

V ÚNORU MĚJTE PO RUCE
Cytovet: zbaví tělo kyselých metabolitů
Virovet: eliminuje nástup virózy
Kingvet: pro podporu buněčné imunity, při rozvinutí virózy a kašle
Omegavet: doplní vitamin D, podpoří výkon imunitního systému

PRODUKTY MĚSÍCE
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Čičin se zbavil letitých
problémů se zácpou
TEXT: LAĎKA CETLOVÁ, AZYL PRO OPUŠTĚNÉ KOČKY KOCOURKOV PŘI HNUTÍ DUHA STŘEDNÍ ČECHY, ILUSTRAČNÍ FOTO

V azylovém domově pro opuštěné kočky Kocourkov při
Hnutí DUHA ve Středních Čechách trpěl pětiletý kocourek
britské činčily pravděpodobně již několik let úpornými
zácpami. Dvakrát bylo nutné akutní veterinární ošetření ke
zprůchodnění střeva, byl hospitalizován a za pomocí klystýrů
a výplachů střeva bylo zajištěno opětovné zprůchodnění
zažívadel.
Byl diagnostikován megakolon (zbytnění tlustého střeva).
Vedle tohoto problému trpěl slabšími astmatickými
záchvaty, měl vrozenou úzkou pánev a skoliózu (pokřivení
páteře). Byla doporučena měkká strava s přídavkem
laktulózy. Následovalo dlouhodobé podávání laxativ,
Deganu (lék proti zvracení a stimulaci žaludku a tenkého
střeva) a Psyllia (rozpustná vláknina z obalů semen jitrocele
indického). Stav se však stále nelepšil. Navíc po laktulóze se
dostavovala nevolnost.

KAZUISTIKA

NEJDŘÍVE KINGVET, POTOM GYNEVET
Megakolon vzniká při nedostatečné peristaltice (pohybech)
střeva. Proto na zvýšení jeho pohyblivosti byl předepsán
Kingvet (2-0-2). Po několika dnech došlo k upřesnění
příznaků zácpy. Výkaly byly extrémně suché až drobivé,
a to signalizuje nedostatečnou produkci hlenu sliznicí
tlustého střeva. Proto byla aplikace Kingvetu po několika
dnech přerušena a bez přestávky, která není v tomto případě
nutná, protože preparáty se ve svém účinku vhodně doplňují,
nahrazena aplikací Gynevetu (stejné dávkování). »

Megakolon vzniká
při nedostatečné
peristaltice střeva.
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» Ten byl podáván 17 dní a po třídenní přestávce pokračovala
aplikace Kingvetu k posílení činnosti svaloviny střeva. Během
této doby byly postupně vysazeny všechny léky a zůstalo jen
Psillium s probiotiky.
Kocourek začal pravidelně vyměšovat formované výkaly.
Přetrvávala plynatost a občasné zvracení žaludečních šťáv.
Pak během vyměšování z něho vyšel asi 20 cm dlouhý
kožovitý podélně vroubkovaný útvar. Bohužel se nepodařilo
útvar vyfotit. Vypadal jak hadice naplněná hlenem, hnisem
a bahnitým exkrementem. Nijak to kocourka neobtěžovalo,
ale poté půl dne odmítal krmivo a polehával. Ani veterinární
lékaři neviděli dosud nic podobného. »

KAZUISTIKA
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» PŘÍČINA NE ZCELA ZNÁMÁ
Od té doby však nemá žádné problémy s vyprazdňováním
a žije pohodový život. Parazita lze vyloučit, protože ten
neobsahuje uvnitř těla hlen, hnis ani výkaly. Navíc by zůstalo
zašpičatění na obou koncích parazita a škrkavka, která by
mohla přicházet v úvahu, nemá u kočky takovou délku.
Jedinou možností je odloučená vrstva střeva, kterou urychlená
obnova sliznice po aplikaci Gynevetu prakticky svlékla ze
stěny střeva. Došlo k obměně poškozené sliznice za novou.
Od té doby zmizela plynatost a kocourek neprojevuje žádné
příznaky onemocnění. Na doporučení byla kúra Gynevetu
a následně Kingvetu opakována. Od té doby je Čičin naprosto

KAZUISTIKA

v pořádku, pouze se serval s jiným kocourem a nyní si léčí
svoje narušené ego. Preventivně dostává pouze Psyllium. Snad
najde brzy nový domov.

PRŮBĚH LÉČBY
Laktulóza, laxativa, Degan, Psyllium: nelepšení stavu, po laktulóze se
dostavila nevolnost
Kingvet: po upřesnění příznaků vysazen
Gynevet: pro zlepšení produkce hlenu sliznicí tlustého střeva
Kingvet: po terapii Gynevetem návrat ke Kingvetu za účelem posílení
činnosti svaloviny střeva
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Nový semestr
Institutu Energyvet
Praha, Hradec Králové,
Frýdek-Místek

Veterinární přípravky Energy jsou přírodního charakteru
a tvoří je téměř výhradně byliny. Při dodržování základních
doporučení a dávkování fungují ve většině případů bez
kontraindikací a není třeba zvláštní vzdělání.

Nově budou přednášet veterinářky Petra Domesová ve
Frýdku-Místku a Milena Martincová v Hradci Králové.
Další inovací je dvoudenní kompaktní seminář v Říčanech
u Prahy, který vede veterinář Lubomír Chmelař.

Pro zvládnutí složitějších případů, kombinování více
preparátů nebo pochopení celostního působení regenerační
metody doporučujeme přednášky odborníků Institutu
Energyvet. Pro jarní semestr byly vypsány následující termíny
v Praze, Hradci Králové a Frýdku-Místku.

Závazné přihlášky na semináře zasílejte, prosím, na
e-mailovou adresu monika.mouckova@energy.cz spolu
s vaší korespondenční adresou, číslem mobilního
telefonu, termínem a místem semináře, který chcete navštívit.
Podrobnosti o přednáškách najdete také na www.energyvet.cz. »
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Semináře – jaro 2017 / Praha
» Přednášející: 	

MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
Účast:
počet míst je omezen na maximálně 10 osob
Místo konání: 	 ředitelství Energy Czech Republic, a. s., Trojská 39/201, Praha 7
Délka semináře: 	10.00–17.00 včetně hodinové přestávky na oběd
Cena:
zdarma
ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ INSTITUTU ENERGYVET V PRAZE
(ZÁKLADNÍ PRINCIPY POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ ENERGY A PRÁCE S PENTAGRAMEM)
8. dubna 2017 – T
 ento seminář je vstupní (povinný) pro každého, kdo má zájem o pokračující semináře
v Hradci Králové nebo ve Frýdku-Místku.

Přednášející: 	 MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
Účast:
počet míst je omezen na maximálně 12 osob
Místo konání: 	 Hotel Pavilon v Říčanech u Prahy
Délka semináře: 	pátek 10.00–17.00 (prezence 9.30–10.00); sobota 10.00–16.00
Cena:
3500 Kč vč. ubytování a stravování
Osvědčení:
po absolvování dvoudenního semináře frekventanti obdrží certifikát odborného poradce
Program: 	Celostní pohled na zvíře; Úvod do psychosomatiky zvířat; Pentagram Energyvet pro diagnostiku a výběr
preparátu; Hlavní indikace pro použití řídicích preparátů; Indikace pro využití pomocných preparátů
DVOUDENNÍ SEMINÁŘ INSTITUTU ENERGYVET V ŘÍČANECH U PRAHY
(SYSTÉM REGENERACE ZVÍŘAT PRODUKTY ENERGYVET)
26.– 27. května 2017
16.– 17. června 2017

Závazné přihlášky na semináře zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu monika.mouckova@energy.cz spolu s vaší
korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu, termínem a místem semináře, který chcete navštívit.
Podrobnosti o přednáškách najdete také na www.energyvet.cz. »

INSTITUT ENERGYVET
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Semináře – jaro 2017 / Hradec Králové
» Přednášející: 	

MVDr. Milena Martincová
Účast:
počet míst je omezen na maximálně 10 osob
Místo konání: 	 Abeceda Poznání, Malé náměstí 129 (1. patro), Hradec Králové
Délka semináře: 	10.00–17.00 včetně hodinové přestávky na oběd
Cena:
základní seminář zdarma, všechny následující 800 Kč
Osvědčení:
po absolvování všech pěti seminářů frekventanti obdrží certifikát odborného poradce
ZÁKLADNÍ PRINCIPY POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ ENERGY A PRÁCE S PENTAGRAMEM
Tento seminář je vstupní (povinný) pro každého, kdo má zájem o pokračující semináře.
Následující témata jsou obsahově provázaná, ale nemají přímou návaznost.
Není nutné je tedy absolvovat postupně.
sobota 4. března 2017
sobota 18. března 2017
VETERINÁRNÍ PRODUKTY ENERGY (ZBOŽÍZNALSTVÍ)
sobota 1. dubna 2017
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(REGAVET, RENOVET, KINGVET A SKELEVET)
sobota 22. dubna 2017
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(GYNEVET, KOROVET, VIROVET, FYTOVET A ETOVET)
neděle 14. května 2017
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(IMUNOVET, OMEGAVET, PROBIOVET, CYTOVET, AUDIVET, ANNOVET A EPIVET)
sobota 10. června 2017

Závazné přihlášky na semináře zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu monika.mouckova@energy.cz spolu s vaší
korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu, termínem a místem semináře, který chcete navštívit.
Podrobnosti o přednáškách najdete také na www.energyvet.cz. »

INSTITUT ENERGYVET

15

Semináře – jaro 2017 / 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 seminář zdarma, všechny následující 800 Kč
Osvědčení:
po absolvování všech pěti seminářů frekventanti obdrží certifikát odborného poradce
ZÁKLADNÍ PRINCIPY POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ ENERGY A PRÁCE S PENTAGRAMEM.
Tento seminář je vstupní (povinný) pro každého, kdo má zájem o pokračující semináře.
Následující témata jsou obsahově provázaná, ale nemají přímou návaznost.
Není nutné je tedy absolvovat postupně.
sobota 25. února 2017
sobota 11. března 2017
VETERINÁRNÍ PRODUKTY ENERGY (ZBOŽÍZNALSTVÍ)
sobota 25. března 2017
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(REGAVET, RENOVET, KINGVET A SKELEVET)
sobota 8. dubna 2017
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(GYNEVET, KOROVET, VIROVET, FYTOVET A ETOVET)
sobota 22. dubna 2017
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET
(IMUNOVET, OMEGAVET, PROBIOVET, CYTOVET, AUDIVET, ANNOVET A EPIVET)
sobota 27. května 2017

Závazné přihlášky na semináře zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu monika.mouckova@energy.cz spolu s vaší
korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu, termínem a místem semináře, který chcete navštívit.
Podrobnosti o přednáškách najdete také na www.energyvet.cz.

INSTITUT ENERGYVET
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Tygři ussurijští
si mráz a sníh užívají
TEXT: SDB, FOTO: ZOO DVOREC

V zoologických zahradách nebývá v zimě tak rušno jako
v hlavní sezoně. Některá zvířata jsou „zazimována“ a jiným
se ven vůbec nechce. A to především v krušnější zimě, která
letos panuje.

Z POBYT VE SNĚHU SE RADUJÍ
I TROCHU MENŠÍ ŠELMIČKY

Přesto může být zimní návštěva zoo velkým zážitkem.
Jsou zvířata, která jsou ve sněhu a ledu jako pověstné
ryby ve vodě. Jedním z příkladů může být Zoo Dvorec
u Borovan v jižních Čechách. Chovají zde například tygry
ussurijské, pro něž mráz a sníh představují zcela přirozené
prostředí.
Při návštěvě uvidíte sami, jak si vychutnávají pobyt
v zasněženém výběhu. Jejich kožich jim můžeme jenom
závidět.

ŽIVOT V ZOO
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V únoru slaví
Amor či César
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Zvířecí kalendář v únoru začíná příkladně: Prvním
oslavencem mezi kočkami bude Amor. Inu, v únoru se slaví
také sv. Valentýn. Mezi psy začínají v únoru – zřejmě v duchu
přísloví únor bílý, pole sílí – slavit Car a César. Tak si užijte
Den
v kalendáři

silné a láskyplné oslavy nejen s nimi. Tipem na dárek může
být nějaký pomocný regenerační preparát, který posílí zdraví.
Hledejte na www.energyvet.cz.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 2.

Car

Amor

11. 2.

Nero

Vigo

21. 2.

Dita

Lord

2. 2.

César

Frankie

12. 2.

Bond

Elvis

22. 2.

Elsa

Vanesa

3. 2.

Black

Grácie

13. 2.

Kazan

Bobina

23. 2.

Kikina

Micka

4. 2.

Gina

Geoge

14. 2.

Dan

Clea

24. 2.

Pajda

Casidy

5. 2.

Žeryk

Stella

15. 2.

Dona

Tracy

25. 2.

Dášenka

Chuckie

6. 2.

Peggy

Merlin

16. 2.

Lilly

Ringo

26. 2.

Líza

Barnabáš

7. 2.

Lord

Mourek

17. 2.

Azor

Bella

27. 2.

Flek

Norbert

8. 2.

Nora

Bessie

18. 2.

Argo

Sisi

28. 2.

Bobina

Gordon

9. 2.

Brona

Jimmy

19. 2.

Dasty

Mates

10. 2.

Betoven

Calamity

20. 2.

Fin

Denny

KALENDÁŘ
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Kde objednat bylinné přípravky
Prakticky každý region v České republice má svého zástupce
(klub, poradnu, konzultační centrum), u něhož lze objednat
bylinné preparáty Energyvet. Stále přibývají noví poradci
a veterináři, kteří poradí s výběrem preparátů a eliminací

zdravotních komplikací zvířat. Kompletní kontakty najdete na
webu www.energyvet.cz (rubrika Odpovědi, Osobní konzultace
nebo Certifikovaní poradci).

Liberec
Jablonec
n. Nisou

Lovosice

Velvary

Šestajovice

Mariánské
Lázně

Zbiroh

Praha

Hradec Králové

Staré Město

Kolín
Opava

Říčany

Ostrava
Frýdlant n. Ostravicí

Příbram
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
Zvířátka mají důležitou schůzku. Když je skoro u konce, vejde
do dveří rozčilená stonožka a zařve: „Který Ajnštajn dal na
dveře ceduli: Před vstupem si očistěte boty?“
CITÁT
„Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce.
Dokud nepřestáváme ubližovat všem ostatním živým
bytostem, jsme stále divoši.“
– T. A. Edison –
PANDA VS. SNĚHULÁK

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), Laďka Cetlová,
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. února 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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