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Užijte si podzim
s radostí a ve zdraví
TEXT: MARCELA POSPÍŠILOVÁ

V říjnu si připomínáme Mezinárodní den zvířat a také Den
stromů. Oba svátky mají dlouholetou tradici a akce s nimi
spojené nás i v tomto chladnějším období přivádějí do přírody,
kde se v říjnu odehrává období námluv i příprava na zimu.
Zatímco končí říje jelení zvěře, pro daňky a jeleny sika období
páření teprve začíná. Srnci shazují parůžky a jezevci a plazi
upadají do zimního spánku. Přirozených zdrojů potravy pro
zvěř postupně ubývá, takže začíná hledat potravu na polích
a shlukuje se do zimních tlup. Právě v tomto období si zvířata
v přírodě vytvářejí tukové zásoby, které rozhodují o přežití
dlouhé zimy. Myslivci proto sbírají kaštany, žaludy a bukvice,
aby jim mohli na konci roku zpestřit potravu.

PRODUKTY MĚSÍCE

A jak se v tomto čase postarat o naše domestikované zvířecí
kamarády? Dny jsou chladnější a především deštivější, takže
vlivem vlhkosti vzniká ideální prostředí pro množení bakterií. »

Úpravou pH se zvyšuje
odolnost nejen proti
infekcím, ale také
onkologickým stavům.
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» S těmi si nejlépe poradí Imunovet, který působí antivirově,
antibakteriálně a antimykoticky. Toto přírodní antibiotikum
obsahující pryskyřici ze stromu croton lechleri, kterou Indiáni
nazývají Dračí krev, se vám hodí celoročně, neboť jej lze používat
i zevně na všechny možné typy ran.
Aby se organismus na zimu celkově lépe adaptoval, sáhněte
po Gynevetu. Zvyšuje odolnost sliznic, podporuje tvorbu
funkčních buněk imunitního systému a má také vliv na růst
kvalitní zimní srsti, respektive její podsady. Používá se i na
podporu obměny a ozdravení šupin a peří. »

PRODUKTY MĚSÍCE
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» Gynevet také ovlivňuje hormonální rovnováhu a u samic se
lze díky němu předem vyhnout příznakům falešné březosti.
Společně s Kingvetem podporuje u obou pohlaví schopnost
plození.
Před zimou je také potřeba zbavit zvíře nahromaděných
volných radikálů vzniklých následkem slunečního záření
a některými těžkými kovy, které se přes plíce spolu s prachem
velmi snadno vstřebávají. S volnými radikály se snadno
vypořádá Cytovet, s nímž lze, díky pročištění organismu,
předejít mnoha zdravotním problémům. Úpravou pH se
zvyšuje odolnost nejen proti infekcím, ale také onkologickým
stavům. Prostřednictvím pH tělních tekutin, včetně slin,
lze snížit tvorbu zubního kamene a změkčit již uložený zubní
kámen. Čištění zubů je pak snazší a efektivnější. K celkovému
posílení zdraví přispěje rovněž Fytovet, který poskytne zvířeti
rychle využitelné minerály.

PRODUKTY MĚSÍCE

Období, kdy se příroda připravuje na zimu, v některých z nás
vyvolává pocity nostalgie. Právě naši zvířecí kamarádi jsou
těmi, kteří nás dobíjí pozitivní energií a rozesmějí, když jsme
smutní. Užijte si tak spolu podzim s radostí a především ve
zdraví.

LÉKÁRNIČKA NA ŘÍJEN
Imunovet: zlepšuje stav při bakteriálních infekcích
Gynevet: z vyšuje odolnost a zlepšuje schopnost adaptace
Cytovet: č
 istí organismus od toxických látek
Fytovet: rychle doplňuje minerály a stopové prvky
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Miliardy točící
se ve světě zvířat
TEXT: STANISLAV D. BŘEŇ

Dvě miliardy korun vydaly vloni české domácnosti na
veterinární a jiné služby pro své domácí mazlíčky. „Když
připočteme i samotné náklady na pořízení zvířete, krmivo
a jiné potřeby pro chov, dostaneme se k částce vyšší než
12 miliard korun ročně,“ uvádí Tomáš Harák z oddělení
statistiky služeb Českého statistického úřadu. Pro představu
taková suma odpovídá výdajům na pojištění souvisejícím
s dopravou nebo za knihy, noviny a papírenské zboží.
Mezi lety 2009 a 2015 se zvýšily výdaje na veterinární a další
služby o více než čtvrtinu. Čísla naznačují, že z péče o domácí
mazlíčky se stal poměrně zajímavý byznys, který má už
makroekonomický vliv.

EMOCE V POHYBU

Podle statistik patří Češi mezi největší chovatele domácích
zvířat. Alespoň jedno chová více než polovina zdejších
domácností. Z údajů ČSÚ dále vyplývá, že v roce 2015 mělo
psa 28 % a kočku 19 % domácností. V evropském srovnání tak
patříme k chovatelské špičce.
Zajímavým statistickým poznatkem je, že na zvířecí
mazlíčky vydávají o téměř tři čtvrtiny více bezdětné
domácnosti. To plyne z výsledků marketingového průzkumu
společnosti Focus Marketing & Social Research, podle
něhož si lidé nejčastěji pořizují zvíře v době, kdy vlastní
děti již opustily domov. Domácí mazlíčci jsou tak vhodnými
„náhradníky“. »
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» Když už jsme u statistik, sluší se podotknout, že ani ne desetina
domácností, které chovají zvíře, má takového mazlíčka z útulku.
V nich přitom žijí tisíce opuštěných zvířat. Také jejich osud
připomene blížící se Mezinárodní den zvířat (4. října), který
poukáže na to, že zvířata nejsou jen předmětem potěšení nebo
byznysu, ale živí tvorové, kteří si zaslouží naši pozornost.

EMOCE V POHYBU

Podle statistik patří Češi
mezi největší chovatele
domácích zvířat.
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Požírač lidí
z deštných pralesů
TEXT: MARCELA POSPÍŠILOVÁ,
ZDROJE: TERARISTIKA.NET, ZIVAZEME.CZ, ZOOBRNO.CZ, CHOVZVIRAT.CZ

Možná jste před třemi lety zaznamenali pokus amerického
přírodovědce nechat se zaživa pozřít ANAKONDOU. Za
přítomnosti kamer televize Discovery chtěl tímto způsobem
upozornit na ničení amazonských deštných pralesů, kde se
tito plazi vyskytují. Pokus Paula Rosolie, který se na tuto
akci dlouhé roky připravoval a nechal si pro tuto příležitost
vyvinout speciální oblek, jenž ho měl ochránit, skončil
fiaskem. Anakonda „nerozbitnou“ helmu na jednom místě
prorazila a tělo přírodovědce velmi těsně omotala. Paul Rosolie
začal nepravidelně dýchat, zpomalil se mu srdeční tep a poté,
co mu anakonda začala obrovskou silou ohýbat ruku, pokus
vzdal. Pozornost k amazonským deštným pralesům se mu
díky tomuto kousku ale přilákat podařilo a nejen k nim.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

Anakonda vzbuzuje odjakživa svou velikostí a silou velký
zájem. V 90. letech byla i ústřední postavou stejnojmenného
americko-brazilského filmu. Amazonští indiáni ji nazývají
Požíračem lidí. Anakonda většinou útočí z vody, ale jsou
známy i případy, kdy svou kořist napadla ze stromu. »

Na chov anakondy si
mohou troufnout pouze
velmi zkušení chovatelé.
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» Kromě člověka nemá problém ulovit například
sedmdesátikilové prase, ale standardně se živí kajmany,
želvami, rybami, ptáky a menšími savci. Okolo své kořisti se
obtočí a po každém jejím výdechu ji stále více stahuje, až ji
udusí a v celku sežere. Pak si zaleze do úkrytu, kde několik
týdnů tráví.
Nikdy se nevzdaluje dále od vody, v níž dokáže velmi rychle
plavat. Naopak na souši je její pohyb dost pomalý. Tento
nejtěžší had světa dosahuje v průměru váhy 250 kg. Většinou
měří 4–6 metrů, ale zaznamenána byla i délka 9,5 m. Samice
bývají větší než samci.
Se samicí se naráz páří až 10 samců, takže v jednom
vrhu mohou být potomci několika z nich. Anakonda je
vejcoživorodá, což znamená, že vejce se vyvíjí v těle matky
a mláďata se líhnou buď těsně před porodem, v jeho průběhu
nebo hned po něm. Gravidní je samice přibližně 200 dní.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

O mláďata, kterých bývá v jednom vrhu kolem 30 a měří
30–70 cm, matka nepečuje. »

ANAKONDA VELKÁ V DATECH
výskyt v přírodě: amazonský deštný prales (Brazílie, Kolumbie,
Peru, Bolívie), dále Trinidad, Ekvádor, Guyana, Venezuela
hmotnost: v průměru 250 kg
délka: 4–6 m
latinský název: Eunectes murinus
čeleď: hroznýšovití
zbarvení: olivově zelené nebo žlutohnědé s okrouhlými tmavými
až černými skvrnami
potrava v zajetí: křečci, morčata, králíci, potkani, ryby, kuřata
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» V přírodě se anakonda dožívá přibližně 10 let, v zajetí až
o 15 déle. Vzhledem k její velikosti a časté útočnosti je potřeba
mít pro její chov povolení od Státní veterinární správy. Toto
nařízení se týká všech plazů přesahujících délku jednoho
metru. Terárium pro anakondu by mělo být co největší,
například čtyřmetrový domácí mazlíček potřebuje prostor
minimálně 3 x 2 x 2 metry. V teráriu by měl být umístěn
bazén s teplotou vody 26–32 °C a také silná větev. V zajetí
se anakonda krmí jednou týdně a její nejčastější potravou
bývají křečci, morčata, menší králíci, potkani, kuřata nebo
ryby. Anakonda je velmi kousavý had s dlouhými a ostrými
zuby, který zaútočí vždy do strany, nikdy zepředu, jak by se
dalo očekávat. Na její chov si mohou troufnout pouze velmi
zkušení chovatelé.

ZVÍŘATA U VÁS DOMA

JAK ŽIJÍ A LOVÍ ANAKONDY.
PODÍVEJTE SE NA DOKUMENT.
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Cytovet 1+1 ZDARMA
DETOXIKUJE ORGANISMUS, POSILUJE IMUNITU,
SNIŽUJE ÚNAVU A TLUMÍ RŮST NÁDORŮ!

Imunovet ve výhodném dvojitém balení!

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

UNIVERZÁLNÍ ANTIBIOTIKUM PŘÍRODNÍHO PŮVODU.

Dále vám také výhodně nabízíme
CYTOVET pro mazlíčka a CYTOSAN pro Vás!
Členská cena balíčku: 764 Kč, 34 bodů, ušetříte 767 Kč
Zákaznická cena balíčku: 993 Kč, ušetříte 997 Kč

Více informací

Kocour Monti byl
pozitivní na FeLV.
Jak se vyléčil?
TEXT: MVDR. MILENA MARTINCOVÁ

V prvním říjnovém týdnu minulého roku navštívila naši
kliniku majitelka šestiletého KOCOURA MONTIHO. „Kocour
je několik dní divný, méně žere, odmítá se pohybovat a ztíženě
dýchá, přičemž stav se progresivně zhoršuje,“ říkala majitelka.
Kocour měl také teplotu 39,7 °C.
Klinickým vyšetřením byl zjištěn úbytek hmotnosti, mírná
dehydratace, dyspnoe – dýchání se zapojením břišního lisu, po
manipulaci labiální dýchání (dýchání ústy). Rentgenový snímek
odhalil tekutinu v hrudníku. Krevní rozbor byl bez abnormalit,
až na stresovou hyperglykémii a mírný pokles lymfocytů
a vzestup monocytů v diferenciálním rozpočtu leukocytů.

KAZUISTIKA

SONO VYLOUČILO POSTIŽENÍ SRDCE
Provedli jsme sonografické vyšetření dutiny hrudní za
účelem vyloučit či potvrdit srdeční onemocnění a kardiální
původ efuze. Srdce však nejevilo žádné známky patologie.
Poté jsme punktovali hrudník za účelem získat tekutinu
k vyšetření a usnadnit kocourovi dýchání jejím odsátím.
Efuze byla hustá, zkalená, hnisavého vzezření a byla rovněž
odeslána k mikrobiologické kultivaci. Vyšetření efuze
přineslo následující hodnoty: ph 7, bílkovina ++++, glukoza
neg, krev ++++, sg 1030, sediment: masivně neutrofily
včetně degenerovaných, erytrocyty +++, ojediněle lymfocyt
a monocyt. »
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Sono obrázky srdce a efuze

» Monti byl poté hospitalizován, napojen na infuzní pumpu
s cílem rehydratovat jej a naředit hnis v hrudníku. Nitrožilně
dostával širokospektrá antibiotika. Rovněž jsme mu nasadili
diuretika za účelem odstranění nitrohrudní tekutiny. Ke
klasické terapii mu byl přidán Regavet. Regavet tlumí akutní
zánětlivé stavy, zlepšuje apetit, aktivací jater usnadňuje
detoxikaci a podporuje metabolické funkce. Regavet Montimu
vůbec nechutnal a všemožně se jej snažil nepozřít.
KOCOUR BYL OŠETŘOVÁN DOMA
Po dvoudenní hospitalizaci se jeho stav zlepšil, zejména
dechová frekvence a i kvalita dechu. Množství tekutiny
v hrudníku kleslo, na kontrolním rtg snímku hrudníku
již bylo možné identifikovat srdeční siluetu a bronchiální
strom. Jelikož Monti krmivo přijímal minimálně a jedině od
majitelky, která jej chodila navštěvovat, rozhodli jsme se pro
jeho propuštění do domácí péče, než bude hotova kultivace
a budeme vědět více, případně než přistoupíme k zavedení
hrudního drénu. Injekční léky byly kocourovi podávány
nadále, Regavet byl po čtyřech dnech vysazen pro nemožnost
jej do kocoura vpravit.

KAZUISTIKA

Rentgenový snímek hrudníku

Výsledky kultivace odhalily výskyt bakterie Pasteurella
multocida, naštěstí citlivé na nasazenou kombinaci antibiotik.
Pasteurella je komenzál dutiny ústní i nosní u většiny koček
a také častým izolátem z hnisavých abscesů či zánětlivých
procesů v dýchacích cestách. Ale u dospělého statného
domácího kocoura je její výskyt v pleurální efuzi nečekaný
a svědčí vždy o imunosupresi – oslabení imunitního systému.
Provedli jsme tedy ještě test na kočičí virózy, FeLv a FIV (virus
kočičí leukémie a kočičí AIDS). Monty byl FeLV pozitivní. »

Pro FeLV pozitivitu
byl kocourovi nasazen
Imunovet, podávaný
2x denně 1–2 kapky do
kočičího pudinku.
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Ilustrační fotografie

» IMUNOVET ZVLÁDL FELV
Chovatelé koček vědí, že tato zpráva je zlá. Virus kočičí
leukémie napadá bílé krvinky, čímž je vyřazuje z aktivní
účasti na procesech buněčné imunity – ochrany proti
bakteriím, parazitům i nádorovým buňkám. Navíc je toto
onemocnění často spjato s pozdějším výskytem lymfomu
– rakoviny mízních tkání. Pro FeLV pozitivitu byl kocourovi
nasazen Imunovet, podávaný 2x denně 1–2 kapky do kočičího
pudinku. Takto jej Monti přijímal celkem bez problémů. Jeho
stav se nadále lepšil – byl schopen vyskočit si na linku a ulovit
si tam syrové maso. Dýchání se výrazně zklidnilo, přestal

chrčet. Většina tekutiny se vstřebala a zahustila ve fibrin, což
potvrdilo sonografické vyšetření dne 24. října. Imunovet byl
kocourovi podáván 2x tři týdny. Na další kontrole 10. prosince
již nebyla zjištěna žádná abnormalita. Monti přibral na svých
obligátních šest kilogramů a opět se válí na zádech. Imunovet
bude s přestávkami užívat i nadále – asi dvakrát nebo třikrát
do roka dva třítýdenní cykly – pro posílení buněčné imunity.
Nyní, po roce je Monti zcela zdráv.

LÉČEBNÁ KÚRA PRO MONTIHO
» Odhalena tekutina v hrudníku, provedeno vyšetření, kocourovi byla
podávána infuze, širokospektrá antibiotika, diuretika a Regavet.
» Po dvoudenní hospitalizaci se stav zlepšil, kocour propuštěn do domácí
péče. Nadále podávány injekční léky a ještě čtyři dny Regavet.
» Rozborem zjištěna bakterie Pasteurella multocida, zjištěna FeLV pozitivita.
» Nasazen Imunovet 2x denně 1–2 kapky. Většina tekutiny v hrudníku se
vstřebala a zahustila.
» Imunovet podáván 2x tři týdny, po kontrole v prosinci nezjištěna
žádná abnormalita.
» Imunovet preventivně nasazen dvakrát až třikrát do roka.

KAZUISTIKA
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Ošetření zubů
u zvířat lze
zvládnout i bez
zatěžující anestezie
TEXT: MARCELA POSPÍŠILOVÁ

Zvířata, která podstupují ošetření zubů, především pravidelnou
dentální hygienu, musí projít celkovou anestezií nebo
sedací. Přestože je narkóza bezpečná a při správném vedení
nezanechává na pacientovi žádné známky narušení celkového
zdravotního stavu, představuje pro celý organismus zátěž.
Při jednoduchých ošetřeních využívají veterinární lékaři také
sedaci, kdy je pacientovo vědomí zastřeno jen částečně, aby
měl uvolněnou kosterní svalovinu a nereagoval na bolestivé
podněty.
Majitelé zvířat, kteří se chtějí těmto způsobům zklidnění
vyhnout, mohou vyzkoušet alternativní metodu. Jde o podání
kombinace homeopatických léků a Bachových kapek. Lze
tak navodit stav podobný sedaci a ošetření zubů proběhne
i v tomto případě zcela bez problémů.

U VETERINÁŘE

Při jednoduchých
ošetřeních využívají
veterinární lékaři také
sedaci, kdy je pacientovo
vědomí zastřeno
jen částečně.
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Podzimní přednášky
Podzimní semestr Institutu Energyvet
nastartuje Frýdek-Místek
Veterinářky Petra Domesová a Milena Martincová chystají podzimní sérii přednášek pro Institut Energyvet. Počet míst
je omezen na maximálně 12 osob tak, aby byla zajištěna potřebná interakce a možnost osobních konzultací.
Semináře v daný den se konají od 10.00 do 17.00 včetně hodinové přestávky na oběd. Závazné přihlášky se svou
korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu a termínem semináře zasílejte Monice Moučkové
na adresu monika.mouckova@energy.cz. Poplatek za celodenní seminář činí 800 Kč.
ZÁKLADNÍ PRINCIPY POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ ENERGY A PRÁCE S PENTAGRAMEM
Přednášející: MVDr. Petra Domesová
Termín: 21. října
Místo: Etno restaurant, Farní 16, Frýdek-Místek
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET (REGAVET, RENOVET, SKELEVET, PROBIOVET)
Přednášející: MVDr. Milena Martincová
Termín: 21. října
Místo: Energy, Trojská 39/201, Praha 7
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET (REGAVET, RENOVET, SKELEVET, PROBIOVET)
Přednášející: MVDr. Petra Domesová
Termín: 4. listopadu
Místo: Etno restaurant, Farní 16, Frýdek-Místek
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET (GYNEVET, KOROVET, VIROVET, OMEGAVET)
Přednášející: MVDr. Milena Martincová
Termín: 4. listopadu
Místo: Energy, Trojská 39/201, Praha 7

VĚDĚT VÍC
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NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET (GYNEVET, KOROVET, VIROVET, OMEGAVET)
Přednášející: MVDr. Petra Domesová
Termín: 11. listopadu
Místo: Etno restaurant, Farní 16, Frýdek-Místek
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET (KINGVET, ETOVET, IMUNOVET, ANNOVET,
FYTOVET, CYTOVET, AUDIVET, EPIVET)
Přednášející: MVDr. Petra Domesová
Termín: 2. prosince
Místo: Etno restaurant, Farní 16, Frýdek-Místek
NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET (KINGVET, ETOVET, IMUNOVET, ANNOVET,
FYTOVET, CYTOVET, AUDIVET, EPIVET)
Přednášející: MVDr. Milena Martincová
Termín: 3. prosince
Místo: Energy, Trojská 39/201, Praha 7

VĚDĚT VÍC
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V Ústí přivítali hned
několik mláďat
TEXT: SDB, FOTO: ZOO ÚSTÍ NAD LABEM

V posledních prázdninových dnech v zoologické zahradě
v Ústí nad Labem přišlo na svět hned několik mláďat. První
skutečně „ústecké“ mládě morčat uruguayských se narodilo
ve společné expozici těchto jihoamerických hlodavců
a drápkatých opiček tamarínů pinčích. „Na začátku června
jsme k našim třem samcům přivezli ze Zoo Karlsruhe tři
samice, přičemž jedna z nich sice po příjezdu porodila, ale
až toto mládě je naším odchovem,“ informovala ústecká zoo.
Dospělí směřovali do expozice s lenochody dvouprstými.
Další mláďata přivítali mezi plazy. Jde o mládě želvy zubaté
a mládě leguánka ostnitého (těch se za celý srpen vylíhlo
celkem 14). Z ptáků podruhé zahnízdily majny Rothschildovy
ve voliérce u pavilonu opic.
Mláďata kopytníků mohou návštěvníci pozorovat u dvou
druhů. „Jedním z nich je drobný asijský jelínek muntžak malý
ve výběhu ve spodní části zoo. Dospělá zvířata měří na výšku
asi 50 cm a váží od 10 do 15 kg, takže mláďata jsou opravdu

ŽIVOT V ZAJETÍ

droboučká. Dalším, o něco větším druhem je také obyvatel
Asie, ale tentokrát z čeledi turovití. Stádečko antilop jeleních
mohou návštěvníci najít v horní části zoo, kde se ve výběhu
nyní probíhá celkem osm jedinců,“ uvádí zoologická zahrada.
Posledním je sameček narozený na začátku září.
Novinky hlásí také od primátů. Poslední prázdninový den se
narodilo mládě guerézy pláštíkové, tedy druhu pocházejícího
z Afriky. Desetičlenná skupina této středně velké opice
se rozrostla o sněhobílé mládě čtrnáctileté samice Šárky
a sedmnáctiletého chovného samce Kasala.

Poslední prázdninový den
se narodilo mládě guerézy
pláštíkové.
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Neslaví náhodou
váš Kulíšek?
TEXT: SDB, ZDROJ: CENTRUM.CZ

Přehled jmenin psů a koček na říjen se jen hemží známými
jmény. Podívejte se, jestli náhodou neslaví váš zvířecí

Den
v kalendáři

miláček. A případně mu hned pořiďte něco pro zdraví
a kondici z nabídky Energyvetu na www.energyvet.cz.

Den
v kalendáři

Den
v kalendáři

1. 10.

Ali

Floyd

12. 10.

Fox

Felína

23. 10.

Bina

Jacqueline

2. 10.

Kiki

Kulíšek

13. 10.

Vigo

Aram

24. 10.

Pussy

Paris

3. 10.

Morgan

Iros

14. 10.

Axa

Chňapka

25. 10.

Hex

Messier

4. 10.

Arina

Harley

15. 10.

Isar

Grand

26. 10.

Čiči

Zuleika

5. 10.

Kojak

Orion

16. 10.

Lojza

Ráchel

27. 10.

Agila

Claudius

6. 10.

Tina

Ronaldo

17. 10.

Monty

Mirákl

28. 10.

Bart

Christian

7. 10.

Hero

Ajax

18. 10.

Dingo

Ruby

29. 10.

Askot

Pretty

8. 10.

Sabar

Sue

19. 10.

Eros

Cecilka

30. 10.

Hrom

Miky

9. 10.

Adam

Luther

20. 10.

Čibi

Gita

31. 10.

Amanda

Cindy

10. 10.

Luna

Baloo

21. 10.

Džina

Ozzy

11. 10.

Viki

Puk

22. 10.

Badys

Lili

KALENDÁŘ
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Imunovet udrží podzimní bakterie na uzdě
Léto nenávratně odvanul čas i podzimní vítr. Přicházejí
deštivější dny, které vytvářejí předpoklad pro množení
bakterií. S těmi si velmi dobře poradí Imunovet, který
obsahuje pryskyřici ze stromu croton lechleri. Indiáni ji
nazývají Dračí krev a používají ji pro hojení ran, ale i na
další neduhy těla. Pokud byste potřebovali vědět více

o tomto přírodním přípravku nebo dalších preparátech
ze systému Energyvet, obraťte se na spolupracující
veterináře, certifikované poradce a Kluby Energy. Podrobné
kontakty na poradce a veterináře 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 objednávejte v Klubech Energy, Konzultačních center nebo e-shopu.
Kompletní kontaktní údaje získáte na webu Energyvet.cz
RADY A PORADY

19

Zvířecí vtipy
Hádají se dvě akvarijní rybičky. Rozepře je to dlouhá
a vášnivá. Nakonec jedna nasupeně ukončí debatu: „Tak
dobrá! Vezměme, že Bůh neexistuje. Kdo pak ale vyměňuje
vodu v akváriu?“
Povídá jedna stonožka druhé:
„Některé modelky mají ale krásné nohy...“
„To ano,“ podotkne přítelkyně, „ale málo.“
Malý dinosaurus se ptá své maminky:
„Půjdu po smrti také do nebe?“
„Ne, do muzea.“
CITÁT
Čas strávený s kočkou není nikdy promarněný.
– Gabrielle Sidonie Coletteová –

Sta te se fanou

Texty: MVDr. Milena Martincová, 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. října 2017. Elektronický měsíčník
ANIMAL aktuálně si můžete objednat na mailu
animal@energy.cz. Ke stažení zdarma
je také na Energyvet.cz.

y

Energyvet.CZ

KONTAKT

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

Newsletter připravuje společnost Energy Czech Republic a.s.
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