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Odstraňujeme alergie
a připravujeme
na bodavý hmyz
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Květen se nese ve znamení kvetoucích rostlin, a tím pádem
také pylů a alergenů. Přecitlivělá zvířata mohou zakoušet
problémy s kýcháním, výtokem z nosu a očí, mohou se
také zvýraznit kontaktní (kožní) alergie. První pomoc při
lehčích případech může představovat imunomodulátor,
což znamená v preparátech Energyvet použití dračí krve
– Imunovetu. Potlačuje, resp. odstraňuje nežádoucí imunitní
reakci a při tom negativně neovlivňuje normální fungování
imunity. Silnější alergické reakce doporučujeme konzultovat
s veterinárním lékařem.

také využít repelentní účinek Gynevetu, jenž zvyšuje sekreci
přirozených repelentních látek v kožním mazu zvířete.
Repelentní účinek není sice 100%, ale významně zvyšuje
odpudivost zvířete pro ektoparazity. »

Vedle alergenů se na naše zvířecí kamarády vrhají ve
zvýšeném počtu klíšťata, všenky, vši, komáři, muchničky,
ovádi a další krvežízniví trapiči. Ochranu poskytuje
repelentní šampon Epivet. Umytí zvířete tímto přípravkem
poskytne až na 14 dní azyl před invazí např. klíšťat. Je možné

PRODUKTY MĚSÍCE
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Umytí zvířete
Epivetem poskytne
až na 14 dní azyl před
invazí např. klíšťat.

zmírní Audivet (aplikovaný lokálně na postižený okrsek).
Při hlubokém bodnutí žihadlem pak můžeme využít
i lokální ošetření Imunovetem. Pro lepší průnik přes kůži
doporučujeme naředit Imunovet trochou vody. Audivet
bude užitečný i při ošetření zánětlivých okrsků na kůži při
kontaktní alergii. Má silné protizánětlivé účinky. Nejkrásnější
z jarních měsíců je tady a můžeme se pomalu připravovat na
dlouhé letní dny plné radosti a nabírání sil.

» Tento efekt trvá až trojnásobně delší dobu, než byla doba
podávání. Při týdenní aplikaci tedy poskytne obranu až na
čtyři týdny. A Gynevet v tomto období jen prospěje, protože
jaro znamená období adaptace na měnící se podmínky
a Gynevet představuje skvělý adaptogen.
Když už má zvíře na pokožce bolestivá anebo svrbivá
místa, hojení uklidní a dráždění odstranění anebo výrazně

PRODUKTY MĚSÍCE

V KVĚTNU SE VÁM HODÍ
Imunovet: p
 otlačuje, nebo odstraňuje nežádoucí imunitní reakci;
vhodný pro ošetření při bodnutí
Epivet: šampon s repelentním účinkem
Gynevet: z vyšuje sekreci přirozených repelentních látek v kožním mazu
Audivet: u
 klidní bolestivá nebo svrbivá místa
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Nejen včelou živ je člověk
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Nejen včely slouží člověku. Existuje nesčetně druhů hmyzu,
bez kterého by naše životní prostřední doznalo dramatických
změn k horšímu. Málokdo ví, že dravé larvy světlušek likvidují
slimáky a omezují jejich populaci. Nezkrášlují pouze teplé letní
večery, ale jsou vysloveně užitečné. A kdy jste naposledy viděli
světlušku? Když se vyskytovaly v masivním množství, nebyly
známy takové invaze slimáků. Ubývá jejich životního prostoru.
S TRÁVNÍKY PROKLATĚ NÍZKO U ZEMĚ
Nízko sečené trávníky typu golf nejsou pro jejich přežití
vhodné a jsou spíše travnatou pouští, kde je velice nízký
výskyt drobného hmyzu. Škvoři jsou jedineční likvidátoři
mšic. Nepotřebují od nás nic jiného, než abychom je
z nesmyslného strachu, že nám prokousnou ušní bubínek,
nelikvidovali a poskytli jim také úkryty, kde jsou chráněni
a mohou posílit svoje řady v boji proti mšicím.

EMOCE V POHYBU

Není to jen hmyz, ale i netopýři, kteří potřebují pouze
vhodné prostory pro denní úkryt. Zazdívání všech možných
zemních otvorů, zabránění jejich vletu do sklepů anebo
na půdy domů, likvidace starých dutých stromů, renovace
starých objektů a zateplování domů způsobuje v současné
době naprostou genocidu těchto tvorů, kteří se dokáží
postarat o vyčištění vzdušného prostoru od komárů a jiného
obtížného hmyzu.
KDO (NE)ROZUMÍ VŠEMU
Děláme vše pro to, abychom se museli potýkat s většími
a závažnějšími populačními explozemi jinak relativně
neškodných druhů, kterým jsme odstranili většinou svojí
hloupostí přirozenou kontrolu jejich výskytu, a tím z nich
udělali škůdce a parazity. Člověk se v poslední době chová,
jako by rozuměl všemu. »
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» Lidé, kteří neumí ani pořádně číst, nakupují ve velkém jedy
proti škůdcům a používají je naprosto nevhodným způsobem.
Dříve s těmito látkami mohli zacházet jen vyškolení
a kontrolovaní pracovníci. Dnes je může koupit kdekoli i dítě.
Něco je špatně. Nadbytečné používání všemožných „-cidních“
látek bez povědomí o složitosti mezidruhových vztahů vede
k vytváření pouště, která bude v horizontu maximálně
několika desítek let naprosto neobyvatelná i pro člověka.
Rok od roku se stav zhoršuje. Proto je vhodné připojit
k výzvě za vhodné prostředí pro včely z minulého měsíce
ještě obecnější apel. »

EMOCE V POHYBU

Alergie na potraviny
i na pyly nejsou
zaviněny přirozenými
produkty přírody, ale
pozměněnými antigeny
po chemickém ošetření.
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» Ponechejme našim pomocníkům z živočišné říše alespoň

FENOMENÁLNÍ HMYZ ZBLÍZKA

ostrůvky vhodné pro jejich úkryt a možnost reprodukce.
Jinak se bude pouze zvyšovat počet škůdců a mimo
člověka zde zůstanou jen škůdci. Hmyzí domečky a části
zahrady ponechané svému přirozenému vývoji zmenší
množství nutné práce na zahradě a omezení chemického
ošetření bude prospívat i zdraví zdánlivě všemocného
vládce živočišstva. Jen příklad: Alergie na potraviny i na
pyly nezpůsobily přirozené produkty přírody. Jsou vyvolány
pozměněnými antigeny vlivem navázaných zbytků po
chemickém ošetření. A s tím se imunitní systém zvířete
ani člověka nedokáže vyrovnat.

EMOCE V POHYBU
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Nezvaný parazit se
zásobou anestetik
TEXT: MARCELA POSPÍŠILOVÁ, ZDROJ: KLISTE.CZ

Když se řekne „klíště“, většinu z nás napadne nebezpečí
onemocnění klíšťovou encefalitidou nebo lymskou boreliózou.
Strach z klíšťat je na místě a ochrana před nimi je velmi
důležitá, ale tomuto tématu se tentokrát věnovat nebudeme.
Rádi bychom vám klíště obecné představili jako běžný zvířecí
druh. Život tohoto roztoče totiž skrývá mnoho méně známých
skutečností.
Klíště obecné má nadprůměrné rozmnožovací schopnosti.
Jedna samička vyprodukuje 2000–4000 vajíček. Z těch se
vyvinou larvy, které měří přibližně 0,8 mm a mají jen tři
páry nohou. Už v této první fázi se přisají na malé hlodavce.
Po nasátí krve odpadnou a dostávají se do vyššího vývojového
stupně. Larva se přemění na tzv. nymfu, která měří asi

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

1,5 mm a má čtyři páry nohou. Nymfa se přisává na větší
zvířata a také na člověka. Po načerpání potravy klíště odpadne
a dostává se do své konečné vývojové fáze. Je už dospělé, a tak
jej označujeme jako „dospělce“. Vznikne samec nebo samice,
které lze od sebe rozeznat docela jednoduše. »

Klíšťata jsou však
slepá a reagují na
vydechovaný oxid
uhličitý.
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» Samice je větší a má, na rozdíl od samečka, dvě barvy. V této
poslední životní fázi saje krev už pouze ona. Sameček směřuje
pouze k jedinému cíli – oplodnit samičku, jež po nakladení
vajíček uhyne. Samec zemře po oplodnění. Tento vývojový
cyklus trvá 2–3 roky a po celou dobu může být klíště nakažlivé.
Délka života závisí na tom, jak dlouho čeká na svého hostitele.
Doba stáří se tak může vyšplhat až k šesti letům. Lidé se
často domnívají, že klíště vyčkává a jakmile vidí svou oběť,
skočí na ni. Klíšťata jsou však slepá a reagují na vydechovaný
oxid uhličitý. Ten vnímají díky tzv. Hallerovu orgánu.
Tato jamka se nachází na předním páru končetin a jsou zde
umístěny receptory tepla, vlhkosti, čichu, amoniaku a oxidu
uhličitého. Jen díky tomuto orgánu pozná klíště svou kořist.
Lidé ani zvířata kousnutí nepociťují, protože klíšťata se před
odhalením brání tím, že vypouštějí do rány anestetika proti
bolesti. Do těla člověka nebo zvířat se dostanou také látky,
které drobným parazitům pomáhají lépe se udržet na ráně
nebo zabraňují srážlivosti krve. S jejich slinami pak do těla
vstupují i původci nebezpečných nemocí.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

KLÍŠTĚ OBECNÉ
až 6 let: délka života
výskyt v ČR: celé území, nejčastěji listnaté lesy
výskyt celosvětově: především na území mezi Severním Irskem,
západem Ruska a Švédska a severem Afriky
Ixodes ricinus: latinský název
čeleď: roztoči řádu klíšťatovci (Ixodida)
počet vajíček: až 5000
vývojové fáze: larva, nymfa, dospělec
způsob života: parazit
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AUDIVET & EPIVET
PÉČE O KŮŽI A SRST VE VÝHODNÉM BALENÍ!
AUDIVET
Audivet pomůže vašim zvířecím kamarádům s kožními problémy. Hodí se na oděrky,
drobná zranění, záněty, vyrážky, plísňové infekce a bradavice.
EPIVET

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

Přírodní šampon Epivet čistí srst, zklidňuje citlivou pokožku
a chrání zvířata před klíšťaty a dalšími parazity.

Více informací

Kůň rytířů a králů
TEXT: MARCELA POSPÍŠILOVÁ, ZDROJ: HORSES-ONLINE.CZ, ANDALUSKY-KUN.KONICCI.CZ, IFAUNA.CZ/KONE

Mimořádné zvíře, šedá eminence koňské rasy, výjimečné
a impozantní plemeno. Těmito výrazy je označován
andaluský kůň. Známý byl také pod označením „španělský“.
Konečné jméno „andaluský“ nese podle oblasti chovu
– slunné Andalusie. Původ tohoto teplokrevného plemena
však není zcela jasný. Pravděpodobně vzniklo křížením
arabských a berberských koní ze severní Afriky a původním,
primitivním druhem Sarria z Pyrenejského poloostrova.
Poté byli andaluští koně dále šlechtěni kartuziánskými
mnichy v Cordobě, Seville a v klášteře Jerez de la Frontera.
Právě mniši zabránili tomu, aby byl Andalusan křížen
s těžkými koňmi za účelem jejich zmohutnění.
Sám andaluský kůň je prapředkem lipicánů a kladrubských
koní. Jeho krev koluje také v žilách clevelandských nebo
fríských koní. Mezi jeho příbuzné patří i lusitánský kůň

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

a také mnoho amerických plemen. Tento krásný Andalusan
tak významně ovlivnil vývoj světových koňských plemen.
Andaluský kůň mívá většinou bílou srst a tmavší hřívu.
Občas se v chovech objevují i hnědáci, ale ti nejsou příliš
žádaní. Vraníci se rodí jen výjimečně. »

V současnosti na
nich jezdí i španělští
policisté, využívají se
také při koridě.
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» Výška koně v kohoutku se pohybuje v rozmezí 155–165 cm.
Pro toto plemeno je typická impozantní hlava se silným krkem.
Od ostatních koní se liší dlouhou, hustou a zvlněnou hřívou
a ocasem. Hřebcům je chovatelé nechávají dlouhé, klisnám
je stříhají, aby vynikla linie krku. Nohy mají štíhlé se silnými
stehny a výborným uspořádáním kloubů. Právě jejich pružnost
a okázalý vysoký chod je řadí mezi koně vysoké školy.
Vhodní jsou tak pro vysokou drezuru a různé typy jezdeckých
soutěží. Dlouho se používali i pro reprezentační účely.
Umí krásně chodit, klusat a cválat. Našlapují zvysoka a jejich
těla se jakoby nadnášejí. Jsou to koně rytířů, turnajů, arén
a manéží. Byli zapřaháni do královských kočárů. V současnosti
na nich jezdí i španělští policisté. Využívají se také při koridě
(býčí zápasy). I díky tomu jsou přemýšliví, chytří a učenliví.
Mají mírnou a přátelskou povahu. Pokud žije Andalusan
trvale s jedním člověkem, vytvoří si k němu vřelý vztah.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

ANDALUSKÝ KŮŇ
25–35 let: délka života
155–165 cm: výška
Španělsko – Andalusie: centrum chovu
Pura Raza Española: španělský název
plemeno: teplokrevné
barva srsti: bílá (nejčastější), hnědá a černá (výjimečně)
povaha: vstřícná, učenlivá, citlivá
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Jak Ben bojoval
s dysplazií
loketního kloubu
TEXT: MVDr. KARLA HLAČÍKOVÁ

BEN (LABRADORSKÝ RETRÍVR) – RTG

Labradorský retrívr Ben (8 let, pes), podle anamnézy již
v období růstu projevoval občasné pokulhávání a vybočování
předních končetin. Majitelé byli již tehdy upozorněni na
možnou dysplazii loktů, nikdy tento problém nechtěli řešit
diagnosticky ani preventivní regenerací. Po dokončení
růstu se kulhání stabilizovalo, ale podle stylu chůze psa
i zevně bylo podezření na dysplazii loketního kloubu (DLK).
Pes byl pravidelně pouze očkován a odčervován a bez
klinických problémů. Dlouhodobě opatrnou chůzi
a omezenou pohyblivost loktů majitelé neřešili.

ovšem beze změn. Léky proti bolesti nejevily žádnou reakci,
majitelé konečně přistoupili na rentgenové vyšetření (foto).
Podle něj byl zvolen další postup. Pes putoval na kliniku,
kde diagnostikovali kulhání 4. – 5. stupně, masivní bilaterální
DLK 3. stupně. Z kliniky dostali chovatelé doporučení na
dlouhodobé podávání nesteroidních antiflogistik (NSAID).

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se dostavili na ošetřovnu pro
velmi silnou bolestivost lokte. Loket byl téměř neohebný,
na končetinu vůbec nenašlapoval, pes byl skleslý, nechtěl
se hýbat, měl sníženou chuť k jídlu. Chovatelé dostali
upozornění na závažný problém, prozatím však nechtěli
diagnostiku pomocí rentgenu, jen přijali klasické léky proti
bolesti – nesteroidní antiflogistika (protizánětlivé léky) na
týden. O čtyři dny později se dostali na kontrolu, stav byl

V září 2016 se však
majitelé zjevili s Benem
na pravidelném
očkování, a pes nekulhal.

KAZUISTIKA

Ve středu 27. dubna při další kontrole bylo zjištěno, že pes
na nesteroidní antif logistika nereaguje, nechce vůbec chodit
a stav je velmi vážný. »
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» Majitelé zvažovali eutanazii, případně nějakou alternativu.
Do větších zákroků a regenerace však nechtějí investovat.
V rámci doporučení naší veterinární lékařky bylo pokračováno
v aplikaci nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) a byl
nasazen Regavet v této frekvenci: 2x denně čtyři kapky po
dobu tří týdnů. Po týdenní přestávce měli aplikaci další tři
týdny opakovat. Majitelé však na další kontrolu již nepřišli.
Existovalo podezření, že majitelé nechali psa utratit na jiném
pracovišti. V září 2016 se však zjevili s Benem na pravidelném

očkování. Ben byl opět v rámci možností této diagnózy
v pořádku a nekulhal. Sice zůstala omezená pohyblivost lokte,
ale je bez bolesti a chodí na pravidelné procházky.
Byla doporučena a nasazena regenerační kůra Kingvetem po
dobu dvakrát tři týdny na dořešení již projevených artrotických
změn. Regavet zklidnil akutní zánětlivý stav vzniklý
v důsledku chronických degenerativních změn v kloubech.

JAK PROBÍHALA LÉČBA
Diagnostika dysplazie loktů: projevovalo se už v období růstu,
nebylo nijak řešeno
Nesteroidní antiflogistika: při akutním stavu v dubnu 2016, doprovázeném
silnou bolestí; v této terapii se pokračovalo i po rentgenu a následném
vyšetření na klinice
Regavet: poté, co se stav nezlepšoval, byl k NSAID přidán Regavet
(dva třítýdenní cykly)

KAZUISTIKA
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Kura Kura.
Zachraň želvu
TEXT: SDB, ZDROJ: ZOO BRNO

Přijde-li v češtině řeč na kura, víme jasně, jaký živočišný
druh máme na mysli. Když ale vyslovíte kura kura,
v malajštině to znamená želva. A k tomuto exotickému
druhu směřuje nová iniciativa Unie českých a slovenských
zoo. Ta se společně se zoologickou zahradou v Brně
a s indonéskou neziskovou organizací rozhodla vytvořit
projekt, který si klade za cíl zřídit vzdělávací centrum pro
domorodce i turistiky a návštěvníky ostrova Nusa Penidy.
Ten leží poblíž i českými turisty navštěvovaného Bali.
Centrum nazvané Kura Kura má upozornit na nebezpečí,
jež hrozí sladkovodním i mořských želvám, protože jde
o nejohroženější skupinu indonéské fauny. Součástí centra
má být také záchranná stanice pro želvy, které pocházejí
z nelegálního obchodu, a Kura Kura se má postupem času

ŽIVOT V ZAJETÍ

proměnit také ve středisko integrace ochranářských aktivit
ve prospěch želv, jejich biotopu a indonéské přírody vůbec.
Záchranné centrum na ostrově Nusa Penida se má otevřít už
za pár dní – 9. května.
Pokud byste chtěli přispět na tento projekt, je k dispozici číslo
účtu veřejné sbírky 267825941/0300. Podrobnosti získáte také
na webu www.kura-kura.org.
PAMĚTNÍCI ČASŮ DÁVNO MINULÝCH
Želvy existují na Zemi téměř 250 milionů let. Byly svědky
rozkvětu i pádu dinosaurů, poznaly nejrůznější druhy
predátorů, přežily nástup ptáků a savců i několikeré změny
podnebí. Dnes ale mizí z povrchu Země. »
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» Více než 70 % druhů želv, tvorů neobyčejného
ekologického, vědeckého i kulturního významu, se
ocitlo na Mezinárodním červeném seznamu ohrožených
druhů. Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody
a dalších světových organizací ochrany přírody želví
krizi způsobila devastace životního prostředí i neúměrná
a nadále neudržitelná exploatace populací pro účely stále
se rozšiřujícího obchodu se želvami, jejich masem, vajíčky
a dalšími deriváty. Významnou světovou oblastí pro
zachování druhové různorodosti a unikátních ekoregionů
je Indonésie. Součástí jejího přírodního bohatství je
i mimořádně diverzifikovaná a donedávna početně bohatá
fauna želv.

ŽIVOT V ZAJETÍ

Želvy byly svědky
rozkvětu i pádu
dinosaurů, poznaly
nejrůznější druhy
predátorů, přežily
nástup ptáků a savců
i několikeré změny
podnebí.
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V květnu slaví
Guru nebo Šarik
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Květen je měsíc lásky. I tentokrát své city můžete projevit také
vůči zvířecím souputníkům. Podívejte se, kdo v květnu slaví
svátek, a obdarujte ho/ji něčím na zub nebo vyberte užitečný
Den
v kalendáři

přírodní přípravek pro regeneraci organismu. Přehled se všemi
důležitými informacemi najdete na webu www.energyvet.cz.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 5.

Jonáš

Bibi

12. 5.

Bady

Angela

23. 5.

Benita

Rozárka

2. 5.

Scotty

Guru

13. 5.

Atos

Guliver

24. 5.

Bonny

Gina

3. 5.

Šarik

Matyáš

14. 5.

Atyr

Princ

25. 5.

Arif

Annie

4. 5.

Penny

Dominik

15. 5.

Ebony

Liza

26. 5.

Batien

Nikos

5. 5.

Cindy

Jasper

16. 5.

Riky

Elsa

27. 5.

Alf

Čičín

6. 5.

Agila

Sheila

17. 5.

Karina

Patti

28. 5.

Daxi

Romico

7. 5.

Bendži

Arnold

18. 5.

Tara

Zeus

29. 5.

Rasty

Morgan

8. 5.

Fatima

Zuzana

19. 5.

Meggie

Kikina

30. 5.

Pongo

Robin

9. 5.

Deli

Colette

20. 5.

Cite

Oliver

31. 5.

Denis

Macík

10. 5.

Zak

Beckie

21. 5.

Bára

Jennifer

11. 5.

Arthur

Šmudlík

22. 5.

Arina

Max

KALENDÁŘ
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Tři dny bez odpadků
TEXT: SDB

Čtenáři ANIMALu jsou lidé aktivní a odpovědní
(přinejmenším takový dojem převládá v redakci), a tak
možná bude zbytečné přibližovat atmosféru následující akce.
Ale přesto… Na začátku dubna se po celé zemi uskutečnil
víkend úklidu nazvaný Ukliďme Česko. Pro toho, kdo se
náhodou nezúčastnil, mohu potvrdit, že má daleko od aktivit,
které někteří pamatují ještě z dob povinných brigád.
Vládne zde atmosféra nakažlivého optimismu. Kdo jiný by
také přišel sbírat „bordel“, když nemusí, než přesvědčený
optimista a idealista.
Aspoň tam, kde jsem se účastnil, vládlo nádherné počasí
– slunce, bezvětří, teplota, tlak a rosný bod na optimální
úrovni. Hrabat se na skládce a tahat pneumatiky z příkopu
bylo jen mírně nepříjemným vedlejším efektem jinak
nadmíru pohodové vycházky.

NA PROCHÁZCE

Všude byla spousta dětí. Podle statistik se celorepublikově
akce účastní nadpoloviční většina dětí, což je pozitivní nejen
pro jejich fyzický vývoj (pohyb na zdravém vzduchu), ale také
výchovu (vedení k nezištnosti a společensky odpovědnému
chování). Na akci chodí dvojí typ lidí. Jedni trochu mrmlají,
kolik bordelu lze vyhodit do přírody. Protože ti jsou většinou
„staršího data“, říkají, že když byli mladí, tohle nebylo. Ale to,
že přijdou sbírat odpadky i ve vyšším věku, svědčí o tom, že
brblání není brblání zlé, ale kontaktní (příležitost, jak navázat
kontakt s cizími lidmi). Druhý typ účastníků jsou zpravidla
pohodáři, kteří se neberou moc vážně, a proto mohou veřejně
ponořit ruce do veřejného odpadu.
Při úklidu se leccos zajímavého dozvíte: Uklízeli jsme na
hliněných kopách, které vzniknou kousek za městem.
Před lety tam kdosi vyvezl hlínu a suť, kterou nepotřeboval. »
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» Ta od té doby zarostla, ale není to příroda, jak si ji
představujeme. Bodláčí, náletové dřeviny, občas PET láhev…
Z jednoho brigádníka se však znenadání vyklubal zakuklený
entomolog – amatér. A tak přítomné, kteří si posteskli,
jaká to nepěkná krajina vzniká za městem, poučil, že toto je
přímo eldorádo pro jakýkoliv hmyz včetně motýlů.
Naplnili jsme dva slušně velké kontejnery a návdavkem přidali
několik pytlů s vytříděným plastem. V pozdním odpoledni
vzplál na kraji lesa oheň, opékaly se erární vuřty, donesené
vegetariánské pochoutky, popíjela limonáda, pivo a ano,
i pálenka. S výhledem na město, nad kterým zapadalo jarní
slunce, spolu lidé mluvili o městě, rodinách, bydlení, dalších
aktivitách pořádajícího spolku i bordelu sebraném v jiných

NA PROCHÁZCE

částech města. Doufám, že se to milé společenství lidí zase
napřesrok sejde. Nebojím se, že k tomu nebude příležitost.
Uklizená místa zůstala bez odpadků přesně tři dny...

Z jednoho brigádníka
se znenadání
vyklubal zakuklený
entomolog – amatér.
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Energyvet vždy poblíž
V celé České republice najdete desítky Klubů Energy
a Konzultačních center a desítky veterinářů a certifikovaných
specialistů, kteří jsou připraveni poskytnout vám radu
s produkty systému Energyvet. U nich lze získat nejen

konzultaci se zdravotním problémem vašich zvířecích
souputníků, ale také zakoupit přípravky této značky přírodní
regenerace. Bližší kontakty na poradce a zvěrolékaře najdete
na Energyvet.cz (rubrika Odpovědi, Osobní konzultace).

Liberec
Jablonec
n. Nisou

Lovosice

Velvary
Kladno

Mariánské
Lázně

Zbiroh

Šestajovice

Praha

Hradec Králové

Staré Město

Kolín
Opava

Říčany

Kravaře
Ostrava

Rokycany

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

Rozčiluje se žába nad talířem:
„Pane vrchní, v té polévce není ani jedna moucha!!!“
CITÁT
„Moje poselství je jednoduché. Je o soucitu. Musíme si
uvědomit, že na tomto bláznivém světě jsme si všichni
navzájem příbuzní. Musíme se snažit žít v harmonii.“
– Woody Harrelson –
HYGIENA MUSÍ BÝT

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), MVDr. Karla
Hlačíková, Marcela Pospíšilová, 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. května 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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