
VITAMÍNY MI 
POMÁHAJÍ UDRŽET 

SI FORMU.

Platnost: 3. 10.–2. 11.
11/21

ROZUMÍME ŘEČI ZVÍŘAT

Doplněk stravy pro psy Canvit Immuno 
Doplněk stravy pro psy vhodný pro všechna plemena.  
Efektivně podporuje obranu imunitního systému 
a urychluje hojení po zraněních, 100 g. 

219 Kč

Pro podporu  
psí imunity

TIP



Psí tipy
Každý pes ocení nejlepší dobroty, kvalitní 
granule a hračky, co něco vydrží - ať je 
gaučák, nebo hlídač!

Víme, co milují!www.petcenter.cz

HMMM, KOTLETKA 
OD HUHUBAMBOO 
JE VEGANSKÁ, NENÍ 

TUČNÁ A S JEJÍ POMOCÍ 
JE MOŽNÉ DOKONCE 

SPORTOVAT.od39 Kč

 od 49 Kč 

−20 %

75 Kč

 149 Kč 

−50 %

od699 Kč

 od 809 Kč 

−14 %

60 Kč

 75 Kč 

−20 %

Pamlsky Advance 
speciální a funkční dobroty, 

různé druhy, od 90 g

Superprémiová 
konzerva Purina 

Beyond Grain Free
různé druhy, od 400 g Granule Brit Premium 

by Nature Adult
různé druhy, ve výhodném 
balení 15 + 3 kg ZDARMA

Textilní hračka 
Huhubamboo
vtipná hračka ve 
tvaru kotlety, 19 cm Granule 

Purina 
Pro Plan 
Small&Mini
pro malé pejsky, 
různé druhy, 
700 g

od149 Kč

cena za kus

1 + 1
zdarma

BecoBag kompostovatelné 
sáčky na exkrementy jsou 
těmi nejekologičtějšími 
na trhu. Vyrobeny jsou 
z kukuřičného škrobu, takže 
materiál je odolný při použití, 
zato přirozeně biologicky 
rozložitelný. Jedno balení 
obsahuje 60 sáčků. Možnost 
dokoupení samostatné rolky 
(15 sáčků) Velikost sáčku  
je 22,5 × 33 cm. 

TY NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ SÁČKY 
NA EXKREMENTY NA TRHU!

206 Kč

 229 Kč 

−10 %

59 Kč

samostatná  
rolka (15 sáčků) 

TIP



Psí tipy
Každý pes ocení nejlepší dobroty, kvalitní 
granule a hračky, co něco vydrží - ať je 
gaučák, nebo hlídač!

I ZA SYCHRAVÉHO 
PODZIMNÍHO 

POČASÍ JSEM SE 
SVÍTÍCÍM OBOJKEM 

ZA HVĚZDU! 

www.petcenter.cz

45 Kč

 56 Kč 

−20 %

od223 Kč

 od 279 Kč 

−20 %

od159 Kč

 od 199 Kč 

−20 %

539 Kč

 599 Kč 

−10 %
299 Kč

 369 Kč 

−19 %

NÁVRAT KE KOŘENŮM?
Divocí psí příbuzní – vlci, jedli v podstatě 

grain free. Jediné obiloviny získávali pou-
ze díky pozření natráveného obsahu žalud-
ku ulovené zvěře. Nyní tedy trend grain free 
krmiv vrací psy ke stravě, která svědčila 
vlkům. Přesto je potřeba konstatovat, že 

pes je spíše masožravý všežravec - 
na rozdíl od vlků má mnohem 

delší střevo.

Víte,  
že...

Pláštěnka Karlie
stylová ochrana před deštěm, 

různé velikosti, od 32 cm, 
dostupné na vybraných 

prodejnách

Vitamíny Alavis Blend Extra silný
komplexní kloubní výživa, 700 g

Konzerva Wellness Core 
Savoury Medleys

konzerva superprémiové kvality pro 
malá plemena, různé druhy, 85 g

Superprémiové 
granule Trainer 
Sensitive 
hypoalergenní 
krmivo, různé druhy, 
od 800 g

Granule pro štěňata Purina 
Pro Plan Optidigest

jehněčí příchuť, 3 kg

Granule 
Brit Care Adult 
Lamb & Rice
příchuť rýže a jehněčí, 
od 1 kg

Obojek pro psy Karlie Visiolight
svítící LED obojek, různé barvy, 70 cm

1 129 Kč

Pro zdravé klouby

TIP

od389 Kč

 od 559 Kč 

−31 %
až



Veterinární diety pomáhají při léčbě různých zdravot-
ních obtíží tak, aby udržovaly psa či kočku v optimálním 
stavu při různých chronických diagnózách. Veterinárním 

lékařem vhodně zvolená dieta může pomoci zmírnit zdravot-

Náš
tip:

CO UDĚLAT SE SMEČKOU? 
V  domácnostech, kde žije více psů pohromadě, 
je běžná společná miska. Co pak dělat, když jeden 
z  nich potřebuje dostávat veterinární dietu? Za-
mezit musíme nejen tomu, aby pes s  dietou jedl 
z  misky zdravého člena smečky, ale i  naopak. 

Vhodné proto bude ponechat psa s dietou na-
jíst se v klidu a o samotě, následně zbyt-

ky dietního krmiva odstranit, aby se 
k nim nedostal zdravý zbytek 

smečky. 

Náš
tip:
PAMLSKY JSOU 

TAKY DIETA! 
S  veterinářem nezapomeňte probrat 
i  pamlsky, variant je celá řada a  některé 
mohou být vhodné, zatímco jiné nikoliv. 
Pokud pamlsky veterinář nedoporučí, 

věřte mu a  nesnažte se pejskovi 
„přilepšit“. Jeho stavu by to 

nemuselo pomoci.

Co jsou to 
veterinární 

diety?
Co je vlastně veterinární dieta – léčivo, nebo 
krmivo? Vlastně obojí. Suché nebo mokré krmivo 
speciálně sestavené tak, aby napomáhalo při léčbě 
různých zdravotních problémů, případně ke zmírnění 
chronických stavů. Proto prvním pravidlem je 
neordinovat je svým domácím mazlíčkům sám a vždy 
se spolehnout na doporučení veterináře.

• PŘI ALERGII  
Nejčastějším typem alergie u psů je alergie na kuřecí maso 
či na lepek. Projevovat se může jak kožními problémy, tak 
těmi zažívacími. V případě alergie na konkrétní typ masa 
je možné se právě konkrétnímu druhu vyhýbat pomocí 
monoproteinových granulí, ale i konzerv a pamlsků.  

• PŘI KOŽNÍCH ONEMOCNĚNÍCH 
Až 15 % psích veterinárních pacientů se potýká 
s atopickým ekzémem. Právě dieta přitom může být 
nejlepším řešením. Veterinární diety, které pomáhají 
při atopickém ekzému, nejčastěji obsahují omega-3 
a 6 mastné kyseliny, ale také například zinek. 

• PŘI NADVÁZE  
Jeden ze tří psů trpí nadváhou. Jsou také plemena, 
která k ní mají predispozice – není totiž náhodou, že 
častěji vidíme obtloustlého labradora než chrta. Nad-
váha přitom může vést k dalším zdravotním problémům 
– od nemocí srdce po onemocnění kloubů. Dieta by tak 
měla obsahovat méně kalorií, zvýšený obsah vlákniny 
a více proteinů, případně být doplněná o L-karnitin.  

• PŘI ZAŽÍVACÍCH PROBLÉMECH 
90 % veterinářů hlásí, že problémy se zažíváním 
jsou jedním z hlavních důvodů návštěvy ordinace. 
Nejčastěji přitom jde o psy s průjmem, nebo prob-
lémy se zvracením a ztrátou váhy, nebo plynatostí 
či změnou apetitu. Dieta pro ně by měla být snad-
no stravitelná a ideálně také méně tučná.  

• PŘI CUKROVCE  
Diabetes neboli cukrovka je onemocněním způsobeným 
zvýšením glukózy v krvi. Jsou plemena, která postihuje 
nejčastěji, jde o pudly, bígly, dobrmany, zlaté retrívry 
a psy čau-čau. Rizikovější jsou také psi starší pěti let a po 
kastraci. Dieta proto obsahuje snížený obsah sacharidů, 
vysoký obsah proteinů a vysoký obsah antioxidantů.  

• PŘI ARTRITIDĚ A PROBLÉMECH S KLOUBY  
Výzkumy uvádějí, že 1 z 5 psů starších jednoho 
roku trpí těmito onemocněními. Častěji postihuje 
větší plemena, nebo psí sportovce, či psy, kteří mají 
problémy i s nadváhou. V dietě by se proto měly ob-
jevit látky jako kyselina hyaluronová, glukosamin 
a chondroitin, nebo omega-3 mastné kyseliny. 

• PRO PSY S PROBLÉMY S MOČOVÝM ÚSTROJÍM  
Onemocnění močových cest patří u psů k poměrně 
častým problémům. Vznik infekce močových cest a tvorbu 
močových kamenů (které představují asi 45 % problémů 
s močovým ústrojím u psů) přitom podmiňuje několik 
faktorů – od plemenné předispozice až po stravu. Die-
ta by měla mít nízký obsah magnesia a fosforu.  

Typy  
psích diet

může připadat jako problém s trávením, totiž ve skutečnosti 
může být například poškození jater a podobně.  
 
KDY DIETU VYSADIT 
Stejně jako tomu je při nasazení veterinární diety, také její 
vysazení je nutné konzultovat s veterinářem. Upravení meta-
bolických procesů a mikroflóry často trvá déle, než je schopen 
majitel rozeznat. Některé typy diet se přitom podávají i  ce-
loživotně – například diety při selhávajících ledvinách nebo 
hypoaler genní krmivo při potravinových alergiích.  

Veterinární dietní krmiva Advance
od 800 g, k dostání pouze na e-shopu  

www.petcenter.cz

ní komplikace 
a  působit pre-
ventivně. 

DŮLEŽITÁ JE SPRÁVNÁ DIAGNÓZA 
Veterinární diety stojí mezi léčivy a krmivy, a pomáhají tak podpořit 
léčbu přirozeným způsobem. Nasadit ji může vždy jen veterinář 
po důkladném klinickém vyšetření. To, co na první pohled laikovi 

V tomto článku vám radí  
MVDr. Vladimír Steinbauer 
veterinární lékař společnosti PetCenter

www.petcenter.cz

od189 Kč

k dostání 
na e-shopu

TIP



Kočičí tipy
Získejte kočičí lásku díky granulím, pamlskům 
a hračkám! V PetCenter je výběr obrovský!

MŮJ TRIK NA 
SKVĚLOU NÁLADU? 
DO KAŽDÉ KAPSY SI 
BERU KAPSIČKU OD 

WELLNESS CORE.

Víme, co milují!www.petcenter.cz

Podestýlka Biokat's Natural 
100% přírodní, od 5 kg

od89 Kč

 od 109 Kč 

−25 %
až

od246 Kč

 od 329 Kč 

−25 %

29 Kč

 39 Kč 

−26 %

od49 Kč

 od 55 Kč 

−17 %
až

25 Kč

 32 Kč 

−22 %

KOLIK KOČEK, 
TOLIK ZACHODŮ!

V domácnosti, kde žije víc koček pohromadě, 
by každá z nich měla mít svůj zachůdek. Pach 
jiné kočky může kočkám vadit natolik, že 
společnou toaletu odmítají používat. Některé 
kočky jsou dokonce tak rozmazlené, že 

i když jsou v rodině kočičím jedináčkem, 
vyžadují pro sebe dva záchody - 

třeba na velkou a  malou 
potřebu. 

Víte,  
že...

Pamlsky 
Felix 
Party mix
různé druhy, 
60 g

Konzerva Gourmet Gold
různé druhy, multipack, od 4 ks

Pamlsky 
Pet Royal
trhaná kuřecí 
a kachní prsa, 
60 g

Kapsička Wellness 
Core Tender Cuts
superprémiová kvalita 
lahodných kousků 
v omáčce, různé druhy, 
85 g

Granule Purina 
Pro Plan Cat 

různé druhy, 400 g

Granule Advance Cat
různé druhy, od 1,5 kg

169 Kč

cena za kus

1 + 1
zdarma

49 Kč

 75 Kč 

−35 %



Staňte se členem věrnostního programu Věrný páníček, získejte extra slevy 
na zboží z našeho letáku a užívejte si i další skvělé výhody! 

Pro Věrné páníčkyvěrnostní 

program

ZAREGISTRUJTE SE  
NA VERNYPANICEK.CZ 

 ZVLÁDNETE TO 
LEVOU ZADNÍ!

Písek a grit 
pro ptáky 
Apetit
různé druhy, 
500 g 

Textilní hračka pro 
psy Huhubamboo
vtipná hračka ve tvaru 

kukuřice, 17 cm 

Kapsička pro kočky 
Pet Royal Cat  
různé druhy, 80 g

Pamlsek pro 
hlodavce 
Pet Royal

okusovací tyčky, 
různé druhy, 2 ks

www.petcenter.cz

65 Kč

 129 Kč 

−50 %

15 Kč

 19 Kč 

−21 %

od39 Kč

 59 Kč 

−34 %
až

45 Kč

 69 Kč 

−35 %

Jehněčí Wellness Core - krmivo přátelské k zažívání

Koupíte ve všech 
prodejnách 
a v dobrých e-shopech

Protože oba milujeme 
začít den správně

Koupíte ve všech 
prodejnách 
a v dobrých e-shopech

Koupíte ve všech 
prodejnách 
a v dobrých e-shopech

WellnessCore-psijakolidi-Lamb-215x280.indd   1WellnessCore-psijakolidi-Lamb-215x280.indd   1 28.01.2021   11:4028.01.2021   11:40



www.petcenter.cz

Volnost 
i bezpečí pro 
vašeho psa
Dopřejte si oba nové vodítko, 
lehká a praktická vodítka od 
značky Flexi umožní pejskovi 
volnost ve chvílích, kdy je 
potřeba, a naopak zajistí bezpečí 
v situacích, které by mohly být 
rizikové. Nyní jsou tato vodítka 
ve speciální akci. Stačí v jakékoliv 
prodejně PetCenter ukázat 
slevový kód nebo aktivovat kód 
na našem e-shopu. 

SLEVOVÝ 
KÓD PRO 
E-SHOP: 

FLEXI

-20 %
na vybraná vodítka Flexi

Platí od 3. 10. do 2. 11. 2021. Sleva platí jen na 
vybraná vodítka značky Flexi. Slevu je možné 

uplatnit jen jednou a není možné ji  
kombinovat s jinými slevami  

a akcemi. 

EXTRA 
SLEVA

Pro Plan® 
kapsičky pro kočky 85 g
různé druhy

Pro Plan® 
granule pro kočky 400 g
různé druhy

Chytrá výživa 
pro dlouhý báječný život

PURINA-PPcat-inz215x140mm-proPetCenter-CZ-ŘÍJEN2021 - 8-21.indd   1 19.08.2021   15:59:37

Pro Plan® 
Mobility PRO Stick
pochoutky 
pro štěňata
126 g

Pro Plan® 
Mobility 
PRO Nuggets 
pochoutky 
pro dospělé 
psy 300 g

Pro Plan® 
OptiSTART 
7 kg, 3 kg
různé druhy

Pro Plan® 
Adult Dog Biscuits 
losos
400 g

pochoutky pro chutné 
a zdravé mlsání 

dopřejte svému štěněti 
skvělý start do života

PURINA-PPdog-inz215x140mm-proPetCenter-CZ-ŘÍJEN2021 - 8-21.indd   1 19.08.2021   16:00:33



MVDr. Marie Kadeřávková 
veterinární lékařka společnosti PetCenter

štít chránící zdraví  
Rady a tipy, jak o imunitu správně pečovat a přečkat podzim 
bez zdravotních komplikací, přímo od veterinářky MVDr. Marie 
Kadeřávkové.

Správná činnost imunitního systému je extrémně důležitá ne-
jen u  lidí, ale i  u  zvířat. Imunitní systém je složitý komplex 
mechanismů chránících organismus proti vnějším i vnitřním 

škodlivým vlivům. Je-li o něj správně a pravidelně pečováno, pak 
funguje jako ochranný štít, který především na podzim a  v zimě 
přijde vhod.   Imunitu, jednodušeji schopnost těla odolávat in-
fekci, ovlivňuje řada faktorů. Některé z nich lze změnit a  jiné 
ne. Vrozená náchylnost k poruchám, nemocem nebo vadám je 
geneticky dána a  změnit nelze, je ale možné obtížím daným ge-
netickou zátěží předcházet – včas je zachytit a efektivně tlumit.  

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ IMUNITU  
Podporovat a  pečovat o  zvířecí imunitu je do-
bré tak, jako bychom pečovali o tu vlastní.   

Základem je:   
• kvalitní strava   
• minimum stresu   
• zdravý životní styl a prostředí  
• dostatek pohybu  
•  dodržování preventivních 

veterinárních kontrol 
• znát anamnézu předků  
  
Kvalitní strava je velmi důležitá 
a  měla by se řídit především 
věkem, zátěží zvířete a jeho zdravot-
ním stavem. Jiné nároky bude mít pes 
pravidelně sportující a jiné ten, který žije 
na zahradě. Samozřejmě více náchylný 
na různá onemocnění bude například starý 

pes s nadváhou, který je krmený stravou neodpovídající věku, či 
jeho aktivitě. Případně takový, který trpí na některá onemocnění, 
například zubů, nebo ledvin...  
  
Na podzim a v zimě s přibývajícím chladem je třeba počítat i s tím, 
že pes žijící venku bude mít větší výdej energie, kterou potřebu-
je na udržení tepla. Zvíře, které žije v bytě nebo v domě a chodí 
ven jen občas, bude vlivem střídání teplot, deště, a  občasných 
prochladnutí náchylnější na virová a bakteriální onemocnění.  
  

Obecně jsou k infekcím nejnáchylnější mláďata a starší 
jedinci, případně fenky v období březosti a  ko-

jení.   
  

PREVENCE, PREVENCE, 
PREVENCE  

U  imunitního systému je 
ale hlavně důležitá pre-
vence. Pravidelné návštěvy 
veterináře, které zahr-
nují klinické vyšetření 
(komplexnější geriatrické 
prohlídky, pokud se již jed-
ná o  starší zvíře), pravidel-
né očkování proti infekčním 

nemocem, stejně tak jako 
preventivní odčervení (vždy 

vhodné zvážit individuálně dle 
stavu pacienta, prostředí a  výše 

rizika infekce), by měly být součástí 
běžné péče.   

  

Imunita:

ČESNEK A CIBULI 
POUZE NA SVŮJ TALÍŘ 

„Doporučila bych i  konzultaci různých doplňků 
stravy pro zvířata s výživářem či veterinářem. Stále 

ještě se setkáváme například s podáním česneku 
nebo cibule zvířatům v domnění, že jim může pomo-
ci se zbavit střevních parazitů, ale pravda je taková, že 
mohou způsobit vážné obtíže, respektive nedostatek 
červených krvinek.“    Pokud je vaše zvíře nemocné, 

vždy je vhodné se poradit, případně zvíře vyšetřit 
veterinárním lékařem. „Závěrem přeji jak vám, 

tak vašim zvířatům, ať přečkáte nastu-
pující podzim a  zimu ve zdraví,“ 

vzkaz uje veterinářka.

Náš 
tip

Víme, co milují!www.petcenter.cz

KDYŽ SE VĚDA 
SNOUBÍ 
S PŘÍRODOU

FUNKCNÍ BENEFITY PRO 
RUZNÉ POTREBY PSA

ˇ
ˇ̊

JEDINECNE INGREDIENCE 
PRIRODNIHO PUVODU

ˇ ́
́ ̊́ˇ

PRO ZDRAVÉ 
TRÁVENÍ 

OBSAHUJE ANANASOVÝ 
EXTRAKT A DALŠÍ 
100% PŘÍRODNÍ PŘÍSADY

PROGRAM 5+1 :
NAKUPTE V PETCENTER 
5 BALENÍ KRMIVA 
TRAINER (12 KG) 
A ZÍSKEJTE 12 KG 
ZDARMA! 

NEOBSAHUJE

BARVIVA

KONZERVANTY

PŘIDANÉ CUKRY

trainer_dog_215x280_5+1.indd   1trainer_dog_215x280_5+1.indd   1 06.09.2021   9:4306.09.2021   9:43



Koupíte v každé prodejně  
 nebo na 

www.petcenter.cz

Objevte optimální řadu
pro vaši kočku

V ADVANCE jsme odborníky na moderní 
výživu zvířat a dělíme se s vámi o všechny naše 
poznatky. Můžete tak kdykoliv sáhnout po tom 
nejlepším krmivu, které vyhoví aktuálním 
potřebám vaší kočky.

advance_cat_280x215_1/2.indd   1advance_cat_280x215_1/2.indd   1 02.09.2021   23:5502.09.2021   23:55

Hranolky 
Huhubamboo 
French fries
nejlepší příloha 
k hamburgeru, 75 g

Žvýkačka 
Huhubamboo 

Bubble Baff
různé druhy, 80 g

Víme, co milují!www.petcenter.cz

Hamburger 
Huhubamboo

Amerika v tlamě, různé 
druhy, 90 g

29 Kč

 75 Kč 

−61 %

55 Kč

 89 Kč 

−38 %

35 Kč

 75 Kč 

−53 %

129 Kč

 249 Kč 

−48 %
Chipsy 
Huhubamboo 
Gold Edition 
Quality
luxus v misce, různé 
příchutě, 75 g

Pamlsky Huhubamboo 
Excellent Chipsy

vynikající chipsy, různé druhy, 230 g

49 Kč

 75 Kč 

−35 %

Kočičí toaleta  
Ferplast WC Kitty  

Plastová otevřená toaleta 
pro kočky. Vhodná pro koťata 

a malé kočky. Rozměry: 
41,5 × 30,5 × 10,5 cm

petcenter.cz/znacka/ferplast/

Láska prochází žaludkem! Toto rčení platí i pro naše chlupáče, dopřejte proto 
svému psovi ty nejlepší pamlsky. Víte, které má nejraději? Vyzkoušejte všechny! 

Pro mlsné jazýčky

97 Kč

  139 Kč 

−20 %



Ať už mají pírka, kožíšek, krunýř, nebo šupiny, 
v PetCenter pro ně vždy vyberete to pravé!

Pro vaše miláčky

Víme, co milují!www.petcenter.cz

Krmivo pro 
králíky a hlodavce 
Versele-Laga 
Complete
různé druhy, od 500 g 

Krmivo pro 
loskutáky 

NutriBird Beo 
kompletní 

celoroční extrudy 
pro loskutáky, 

500 g

PARRRÁDNÍ 
DOBRRROTA 

TOHLE PRRROSO! 
U PAPOUŠKŮ 
BY NEMĚLO 

PRRRAVIDELNĚ 
CHYBĚT!

ŽELVY I PAPOUŠCI MAJÍ 
NĚCO SPOLEČNÉHO…

Jejich zobáčky potřebují broušení. Ať už 
jde o želví, nebo ptačí zobáčky je potřeba 
zamezit jejich přerůstání, které může být 

nebezpečné. V  přírodě si je obrousí 
přirozeně, my pro tyto účely 

můžeme nabídnout mine-
rální kameny. 

Víte,  
že...

Senegalské proso 
v klasech Apetit
pochoutka pro 
papoušky, 100 g

Vločkové krmivo pro 
rybičky Haquoss 

základní krmivo, od 100 ml 

Hračka a svačinka v jednom 
pro hlodavce HamStack

tunel se semínky a bylinkami, různé druhy, 
8 cm

od159 Kč

 od 189 Kč 

−15 %

od112 Kč

 od 149 Kč 

−25 %
od59 Kč

 od 79 Kč 

−25 %29 Kč

 49 Kč 

−41 %

119 Kč

 159 Kč 

−25 %



Nabídka z akčního časopisu platí do vyprodání zásob. Některé výrobky se nemusí nacházet ve všech prodejnách. Vyobrazení nabízených produktů je pouze orientační.
Změny a chyby v tisku jsou vyhrazeny. Akční produkty můžete zakoupit také na www.petcenter.cz

  facebook.com/petcenter.cz

 instagram.com/petcentercz

www.petcenter.cz
Blog plný tipů 
pro chovatele:

blog.petcenter.cz

119 prodejen 
po celé ČR

Sledujte nás 
na sítích, 
ať víte o akcích 

a slevách jako první!

125 Kč

 179 Kč 

−30 %

15 Kč

 19 Kč 

−21 %

Dentální pamlsky pro 
psy Whimzees

zubní kartáčky nebo tyčinky, různé 
velikosti, od 7 ks

Kapsička pro psy 
Pet Royal Dog 

lahodná kapsička s hovězím masem 
a zeleninou, 100 g 

MEGA CITLIVÝ ČUMÁK
Zatímco lidé mají 10 až 20 milionů čicho-

vých buněk, naši psí kamarádi se mohou 
pochlubit až 220 miliony!  Potrénovat psí 
čich můžete třeba pomocí „čuchacích her” 
- zkuste třeba oblíbený pamlsek schovat 

do jedné z několika papírových tašek 
a uvidíte, jak rychle ho váš psí 

parťák objeví.

Víte,  
že...


