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ROZUMÍME ŘEČI ZVÍŘAT

Prémiové granule Pet Royal
nová receptura, různé druhy, od 2,7 kg

od299 Kč

NOVINKA!

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

Víte,  
že...

SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ
Německý ovčák (plemeno, které je 
známo od roku 1899) je náchylný 
na nemoci pohybového aparátu. 

Předejděte artritidě s granulemi 
speciálně vyvinutými pro 

tyto psy! 
Superprémiové 

granule Advance
různé druhy, 800 g 

Kapsičky Friskies 
různé druhy, 100 g

Superprémiové 
granule Advance 
speciálně vyvinuté pro 
německé ovčáky, 12 kg

Miska na vodu 
i krmivo Build 

stabilní miska z kvalitního 
materiálu, různé velikosti

 Hračka 
Huhubamboo 
látková hračka ve 
tvaru melounu, 
18 cm

Superprémiová 
konzerva 
Wellness Core
lahodné složení 
s 95 % masa, různé 
druhy, 400 g

Granule Purina Pro 
Plan OptiDigest
různé druhy, od 12 kg

od109 Kč

 od 149 Kč 

−27 %

od149 Kč

 od 219 Kč 

−32 %
až

999 Kč

 1 499 Kč 

−33 %

99 Kč

 149,90 Kč 

−34 %

13,90 Kč

 17,90 Kč 

−22 %

CO TO MOJE UCHO SLYŠÍ? 
GRANULE ADVANCE VE 

SLEVĚ? TAK TO BERU 
VŠEMA ČTYŘMA!

VĚDCI SE JIM PODÍVALI 
NA ČUMÁK

 Výzkum psích čenichů zkoumal, proč jsou 
vlhké. Zjistilo se, že právě jejich vlhkost 

pomáhá absorbovat pachové chemikálie. 
Jejich nos proto vylučuje speciální hlen, 

který pomáhá s absorpcí pachů. Psi 
si pak olizují nos, aby ochutnali, 

o jakou vůni přesně jde.

Víte,  
že...

89,90 Kč

 109 Kč 

−18 %

od1 199 Kč

 od 1399 Kč 

−14 %
až



Před plánováním jakékoliv cesty je rozumné zvážit možnosti 
vašeho parťáka. Kočky většinou nenesou změny prostředí 
moc dobře. Najdeme však i výjimky.

OBLÍBENÉ HRAČKY S SEBOU, PROSÍM
Při cestování potřebuje váš chlupáč více pozornosti než v domácím 
prostředím, protože se pro něj stáváte jednou z mála jistot. Pro delší 
dovolené se vyplatí vzít pejskovi jeho pelíšek a oblíbené hračky. 

IDEÁLNÍ ČAS NA VÍCE PAMLSKŮ! 
Období dovolené rozhodně není vhodným časem pro změnu krmi
va. Přidat naopak můžeme s pamlsky, protože pes ocení energii 
navíc při dlouhých túrách. Důležitý je i stálý přístup k vodě. Pro ten
to účel skvěle slouží cestovní lahve, které jsou uzpůsobeny tak, aby 
se z nich pes mohl i napít. 

Přepravka 
Ferplast Atlas

pro bezpečné cestování 
malých zvířat, 58 × 37 × 32 cm

Postroj do auta 
Huhubamboo

kvalitní materiál 
lehký na údržbu, 

různé velikosti 

Vydejte se 
s námi na 
cesty! 
Jak si užít prázdniny 
společně se svým 
psím parťákem?
Se psem si užijete volné dny klidně i na cestách! 
Psi většinou snáší změny prostředí i cestování 
lépe než kočky. Poskytněte jim při cestování 
komfort a bezpečí. Ty nejlepší tipy pro cestování za 
hranicemi nám svěřil cestovatel Slávek Král. 

MYSLETE I NA 
TO, ŽE CHLUPÁČI 

POTŘEBUJÍ ČASTĚJŠÍ 
PŘESTÁVKY NA 

VENČENÍ NEŽ MY. 

Slávek Král  
(a border kolie Corrie)

cestovatel a autor knih 
o cestování se psem

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
Při cestování autem se vyplatí myslet na bezpečnost. Pes volně 
se pohybující autem může být nebezpečím pro všechny pasažéry. 
Pokud se vám nelíbí představa psa vzadu v kufru odděleného od 
ostatních pevnou 
sítí, nebo klecí, 
zvolte psí bez
pečnostní pás. Ten 
ochrání jak psa, 
tak vás. Pokud 
psovi bývá v  autě 
nevolno, nekrmte 
ho před cestou 
příliš a  proberte 
s  vaším veter
inářem možnosti, 
jak zklidnit jeho 
žaludek.

ABY SE NIKDY A NIKDE NEZTRATIL
Od ledna roku 2020 platí povinnost mít psa označeného 
mikročipem, který v  případě ztráty usnadní dohledání majitele. 
Přesto je dobré přidat na obojek psí známku s adresou a aktuálním 
telefonním číslem i s českou předvolbou (+420). 

• Žádný pes nemá rád vedro, v tropickém počasí 
je pak potřeba s sebou nosit vodu pro oba. 

• Vyraz raději do hor než k moři. 

•  Někteří psi jsou zvyklí na své granule – což 
může být problém, protože granule jsou 
maso a maso nemůžete převážet 
přes hranice některých států

•  Pes by měl být v pohodě při 
krmení jinými granulemi. 

• Barfování jde, ale bude to náročnější. 

• Některé rasy nesmí za hranice – 
týká se to především tzv. „bojových 
plemen“, takže prověřte i tento aspekt. 

• Pro cestování se psem nedoporučuji Asii. 
Neříkám, že to nejde, ale je to náročnější. 

• Prober cestování se svým psem 
s veterinářem a poraď se na facebooku... 
pak si to stejně udělej po svém!

•  Pro cestování je lepší psí pas než očkovací 
průkaz. Ideálně však s sebou vezmi oboje. 

•  Některé země vyžadují serologické vyšetření, 
buď na to připraven. Zařízení trvá přes měsíc. 

•  Nedoporučuji se psem létat. Vlak, auto 
nebo ideálně karavan je daleko lepší. 

•  V České republice může pes do vlaku, autobusu, 
MHD, taxi, restaurace, obchodního centra, hotelu, 
kempu, na pláž i do národního parku. V zahraničí 
to tak ale být nemusí. Prověřte si před cestou 

•  Poslední rada: Ten pes to zvládne 
a bude to milovat! 

rad pro  
cestování
od cestovatele Slávka Krále13

Poznej svého pejska – vědět co mu vadí 
a s čím je v pohodě je základ. 

NEZAPOMEŇTE NA 
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY!

IDENTIFIKACE – od veterináře mikročipem 
splňujícím normy pro čtecí zařízení: ISO 11784 
a ISO 11785.

OČKOVÁNÍ – povinné je proti vzteklině. 
PAS – vystavuje veterinář. Cena za 

vystavení pasu pro zvíře se pohy
buje kolem 500 Kč. 

Náš 
tip

EPIDEMIE ZMĚNILA CESTOVÁNÍ
„I  když epidemie možná zkomplikovala ces
tování do zahraničí, mohu vřele doporučit 
cestování po České republice. Během posled
ního roku jsem s  Corey projel velkou část. 
Momentálně pořádám společné psí výlety 

a  srazy. Najdete nás na facebooku ve 
skupině: Cestování se psem – Sir

Fogg,” doporučuje Slávek 
Král.

Víte, 
že,

od399 Kč

 od 599 Kč 

−38 %
až

ABYCH BYL PŘI 
CESTOVÁNÍ VŽDY 

COOL, NEZAPOMĚŇ DO 
KUFRU PŘIBALIT TAKY 
MOU CESTOVNÍ LÁHEV! 

499 Kč

 599,90 Kč 

−17 %

www.petcenter.cz



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

Víme, co milují!www.petcenter.cz

Superprémiové granule Advance 
různé druhy, 400 g

Dobrůtky Paradise 
rybky s masem, 45 g

 Silikátová podestýlka 
Huhubamboo 

s mentolovou vůní, 7, 2 l 

Superprémiové konzervy 
Wellness Core
různé druhy, 79 g Superprémiové 

granule 
Wellness Core
různé druhy, 4 kg

Kapsičky 
Felix

maso v želé 
nebo v omáčce, 
vybrané druhy, 

85 g 

Víte,  
že...

KOČKA JE STRATÉG
Kočka si umí sama jídlo rozvrhnout 
a k misce během dne přijde i dvacetkrát. 

Nechce se totiž přejíst, ale ráda ochut
nává. Kočky milují změnu chuti 

kapsiček, tedy pokud se jim 
trefíte do vkusu.

MŮJ ČUMÁČEK CÍTÍ 
9KRÁT AŽ 16KRÁT LÉPE, 
NEŽ TEN LIDSKÝ. VŮNI 
GRANULÍ S LOSOSEM 

CÍTÍM, UŽ KDYŽ JE 
PÁNÍČEK PŘINESE DOMŮ 
V TOM HEZKÉM BALENÍ.

Pozor,
akce!

KE GRANULÍM PRAKTICKOU 
ODMĚRKU! 

Nakupte jakékoliv kočičí granule Advance 
a  dostanete jako dárek praktickou 

odměrku na krmivo zdarma! Akce 
platí v prodejnách Pet Center 

do vyčerpání zásob.

od79,90 Kč

 od 109 Kč 

−27 %
až

39,90 Kč

 59,90 Kč 

−33 %

od799 Kč

 od 899 Kč 

−11 %
až

13,90 Kč

 19,90 Kč 

−30 %

249 Kč

 349 Kč 

−29 %

32,90 Kč

 41,90 Kč 

−21 %

Granule 
Purina Pro 
Plan 
různé druhy, 
10 kg

1 399 Kč

 od 1 500 Kč 

−13 %
až



Staňte se členem věrnostního programu Věrný páníček, získejte slevy až 50 % 
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!

Hračka pro ptáky 
Featherland
barevná hračka pro ptačí 
zábavu a aktivitu, 17 cm

Konzerva pro kočky 
Shiny Cat Filet 
vybrané druhy(kuře ve 
vývaru, kuře s krevetou, 
kuře s mangem), 70 g

Pamlsek pro 
psy Paradise 
Dog
s příchutí rybí 
sandwich, 45 g

Dentální pamlsky 
Huhubamboo Teeth

různé druhy, 50 g

34,90 Kč

 74,90 Kč 

−53 %

19,90 Kč

 49,90 Kč 

−60 %

Víme, co milují!

Zboží  
se sníženou 

expirací

59,90 Kč

 129,90 Kč 

−54 %
29,90 Kč

 59,90 Kč 

−50 %
XXX

Kč

Pro Plan® granule pro kočky 400 g
různé druhy

Chytrá výživa 
pro dlouhý báječný život

Jemná paštika s lahodným tekutým středem

Ve třech variantách: s hovězím, s kuřetem a s lososem

XXX
Kč

PURINA-PPcat-inz215x140mm-proPetCenter-CZ-ČERVENEC2021 - 5-21.indd   1 26.05.2021   5:08:59

Dopřejte svému 
štěněti skvělý start 

Do života

poDporuje 
jeho Dobré trávení 

a chuť Do života

WITH

Pro Plan® 
OptiSTART 7 kg, 3 kg
různé druhy

XXX
Kč

s kolostrem 
Pro Posílení 

imunity

Pro Plan® 
OptiDIGEST 3 kg
s jehněčím
různé druhy

XXX
Kč

FrISKIES® 
DEnTal 
FrESH
180 g

XXX
Kč

FrISKIES® 
bEggIn STrIPS
slanina
120 g

XXX
Kč

XXX
Kč

 
laHoDnÉ žvýKací 

PocHouTKy!
různé druhy

FrISKIES® 
FunTaSTIX
slanina a sýr
175 g

PURINA-PPdog-inz215x140mm-proPetCenter-CZ-ČERVENEC2021 - 5-21.indd   1 26.05.2021   5:18:26

499 Kč
AKČNÍ CENA

129 Kč
AKČNÍ CENA

15,90 Kč
AKČNÍ CENA

od399 Kč
AKČNÍ CENA

49,90 Kč
AKČNÍ CENA

49,90 Kč
AKČNÍ CENA

49,90 Kč
AKČNÍ CENA



Antiparazitika
Klíšťata a blechy? Nedejte jim šanci! Nejlepší obranou je prevence 
a nejlepší ochranou před parazity jsou antiparazitika.

Vodítko Ferplast Amigo 
samonavíjecí vodítko pro psy, 
různé velikosti

Navíc 
DÁREK

KE KAŽDÉMU VODÍTKU
Kupte jakékoliv vodítko Fer

plast Amigo a získejte zdar
ma kryt Amigo!

od249 Kč

 od 311 Kč 

−20 %
až

Víme, co milují!www.petcenter.cz

Antiparazitní 
obojek 
Foresto

různé druhy pro 
psy i kočky, od 

48 cm

Antiparazitní 
spot-on 
Advantix
různé druhy, od 
1 × 0,4 ml

Antiparazitní 
obojek Scalibor

různé druhy, od 48 cm

od399 Kč

 od 599 Kč 

−33 %
až

od259 Kč

 od 319 Kč 

−22 %
až

od699 Kč

 od 899 Kč 

−22 %
až

ONLY FRESH MEAT DOG FOOD

Z cerstveho
masa

pouzepouzepouzepouzepouzepouzeVYROBENO

1 kg kg
1 kg granul í

ˇ̌cerstvého masa  

carnilove.cz
carnilove_intothewild
carnilove

GRANULE Z ČERSTVÉHO MASA 
CARNILOVE TRUE FRESH SE VYRÁBÍ VÝHRADNĚ  

Z ČERSTVÉHO MASA.  
UNIKÁTNÍ VÝROBNÍ METODA ZACHOVÁVÁ  

PŮVODNÍ VLASTNOSTI SUROVIN PRO ZCELA NOVÝ  
A VÝRAZNÝ CHUŤOVÝ ZÁŽITEK, KTERÝ USPOKOJUJE  

PŘIROZENÉ INSTINKTY PSŮ.  
PROTOŽE SE MASO ZPRACOVÁVÁ ČERSTVÉ,  

TRUE FRESH POSKYTUJE EXTRÉMNÍ CHUTNOST  
A VYSOKOU STRAVITELNOST  

A TAKÉ PŘIROZENĚJŠÍ FORMU VÝŽIVY.  
VHODNÉ JAKO ALTERNATIVA KE KRMENÍ  

METODOU BARF.  

ai162247334448_21139_CL_True_Fresh_vizual_215X280mm_PRINT.pdf   1   31.05.21   17:02



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

Postarejte se o dentální hygienu svého psa. Zvolte přírodní 
pamlsky Whimzees, které jsou  bezlepkové a bezobliné.

Pro vaše miláčky Péče o zuby

Víme, co milují!www.petcenter.cz

UŽ SI BROUSÍM 
ZOUBKY NA VŠECHNY 

TY DOBROTY! A TY 
NEZAPOMEŇ PŘIHODIT 
I NĚJAKOU HRAČKU NA 

MÉ NOČNÍ ŘÁDĚNÍ...

Krmné seno 
Limara
pro hlodavce 
a králíky, doplněné 
o bylinky nebo 
zeleninu, různé 
druhy, 15 l

Dentální kartáčky 
Whimzees

různé velikosti, od 7,6 g

Dentální krokodýlci 
Whimzees Aligator

různé velikosti, od 15 g

Dentální pamlsky 
Whimzees Veggie
různé velikosti, od 15 g

Krmivo 
pro ryby 
Sera - Vipan 
Nature
zdroj vysoce 
kvalitních 
bílkovin pro 
rybičky, 250 ml

Pamlsky pro hlodavce 
a králíky Gimborn

zeleninové plněné košíčky, různé druhy

55,90 Kč

 75,90 Kč 

−26 %

199 Kč

 279 Kč 

−29 %

od 34,90 Kč

 od 49,90 Kč 

−33 %

od 15,90 Kč

 od 18,90 Kč 

−20 %
až

od34,30 Kč

cena za kus

4+1
zdarma

od 9,90 Kč

 od 11,90 Kč 

−20 %
až

MALÁ DENTÁLNÍ RUTINA

VELKÝ ÚSMĚV
ZA TŘI, DVA, JEDNA

Čistě přírodní dentální pamlsky

*než konkurence
na základě studií srovnatelných produktů 
provedených nezávislou chovatelskou 
stanicí

Whimzees_280x215_1/2_RUTINA.indd   1Whimzees_280x215_1/2_RUTINA.indd   1 07.06.2021   12:1607.06.2021   12:16



MVDr. Marie 
Kadeřávková 
veterinární lékařka 

společnosti Pet Center

www.petcenter.cz

Jak na přehřátí v létě?

Radí
veterinářka: 
Problémům spojeným s přehřátím je samozřejmě nejlepší se vyhnout a dopředu myslet na chlazení a odpočinek 
ve stínu. Jenže někdy situaci prostě uhlídat nezvládneme. Zeptali jsme se veterinářky MVDr. Marie 
Kadeřávkové na zkušenosti z ordinace. 

Jak často k vám přijíždí v létě pacienti, kteří se potýkají 
s problémy způsobenými slunečným počasím?
Nejčastěji se potýkáme se zvířaty, která jsou přehřátá. Daleko častěji 
jde o psy. Už jsme ale měli i přehřátou kočku. Domácí kočky už nema
jí tak dobré instinkty jako divoké šelmy. Jedna taková kočka zůstala 
ležet na parapetu v parném dni a přivezli ji apatickou s tím, že zvrací.

Jaká první pomoc čeká zvíře u veterináře? 
Horečka 42 °C u psů znamená nebezpečí pro mozek a  ledviny. Psi 
se totiž nepotí, chladí se jen jazykem a slinami, což je často nedo
statečné. Pak je nutná blesková reakce. Dostane kapačku, konkrétně 
se dávají studené infuze přes kanylu. Chladíme také chladící podlož
kou, mokrou látkou a břicho psa postříkáme 
100% alkoholem.

 Co je nejčastějším prohřeškem páníčků? 
Když zapomenou zvíře v  autě, nebo ho nechají běhat a  aportovat 
v tropických teplotách. Obecně když má zvíře klid a možnost, zchladí 
se samo. Lehne si do stínu, napije se vody, najde si chladný povrch. 
Seberemeli mu tyto možnosti, nastává problém. 

Jak můžeme chladit doma? 
Pokud nám připadá pejsek v létě apatický a unavený po horkém dni, 
určitě ocení, přikrytí mokrým ručníkem. Zchlazení tlapek a spoustu 
čerstvé vody, případně i  mokré krmení v  podobě kapsičky, místo 
granulí. Skvěle fungují chladící podložky. Rozhodně ale nepolévat 
ledovou vodou, to by byl pro tělo moc velký šok. 

Jsou psi, kteří snáší horko opravdu špatně? 
Nejhůř to snáší brachycefalická plemena psů. Ty mívají prob

lémy s dýcháním i sami o sobě, natož ještě v horku. Ry
chleji se dusí a rychleji jsou přehřátí. Jde o fran couzské 

i  americké buldočky, mopse nebo stafordšírské 
teriéry. Měli bychom na ně brát ohled, protože mo

hou snadno zkolabovat. 

Jak je to se spáleninami od 
sluníčka. Co třeba „naháči“? 
Naháči mají relativně odolnou kůži, problém 
mohou mít hlavně albíni nebo psi, kteří mají bílé 

skvrny a my je ostříháme. Stejně jako u lidí s málem 
pigmentu, je snazší se rychle spálit. Pigment a bar

va chrání. Pozor si dejte i na čumáčky, pokud se zač
nou loupat, namažte je vazelínou. 

Cestovní miska 
Ferplast

silikonová skládací miska, 
6,5 cm

Náš 
tip

VODU S SEBOU 
V  parném počasí nikdy ne
zapomeňte mít dost vody pro 
svého čtyřnohého parťáka. Na 

výlety se hodí nosit s  se
bou skládací misku.

199 Kč

 329,90 Kč 

−40 %

  
Zchlaďte ho
a ušetřete!
Kupte vybranou chladící 
podložku pro psa nebo 
kočku a využijte přitom 
naší speciální slevové 
akce. Ušetříte tak 25 % 
z ceny podložky. Stačí 
ukázat slevový kupón nebo 
aktivovat kód na našem 
e-shopu! Užijte si spokojené 
léto bez přehřátí! SLEVOVÝ 

KÓD PRO 
E-SHOP: 

HORKO

-25 %
na vybrané chladící podložky

Platí od 3. 7. do 2. 8. 2021. Sleva platí jen na 
vybrané chladící podložky. Slevu je možné 

uplatnit jen jednou a není možné ji  
kombinovat s jinými slevami  

a akcemi. 

EXTRA 
SLEVA



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!

Granule pro psy Brit 
Premium by Nature

vhodné pro dospělé psy, 15 + 3 kg

Dentální 
tyčinky pro 
psy Dentalife
různé druhy, od 
2 x 18 ks

809 Kč

15 + 3 kg ZDARMA

TIP

Pamlsky 
pro psy 

Huhubamboo 
Pizza

různé druhy, 170 g

79,90 Kč

 149,90 Kč 

−47 %

159 Kč

 199 Kč 

−20 %


