
R
aw, či dokonce paleo food ve výživě 
nebo například psí ubytování po-
dobné celosvětovému fenoménu  
Airbnb, to jsou příklady trendů, které 
nyní prostupují do zvířecího světa. 

Samozřejmostí se stávají pet friendly kanceláře, 
vznikají celé módní kolekce se psími oblečky pro 
jednotlivá plemena... Kde je hranice? A jsou tyto 
trendy vůbec zvířatům ku prospěchu? 

Dietáři z donucení
Ačkoliv se různé diety a výživové trendy dostá-

vají i do psích jídelníčků, drtivá většina zvěroléka-
řů od nich majitele odrazuje. Není totiž zaručeno, 
že při nich pes dostane správný poměr minerálů, 
vitaminů a dalších nezbytných živin. „Strava pro 

Trendy ovlivňují 
životní styl nás 
lidí, ale i výcvik 
a výživu našich 
mazlíčků. O čem 
se momentálně 
mluví v psím 
světě?

baví nás

xy
Naše dětičky

Narozeninová 
oslava 
❋ Začátek školního roku není to, 
na co by se děti zrovna těšily. 
Zpříjemněte jim ho zábavným 
výletem. A můžete ho spojit i s os-
lavou. Park Mirakulum totiž 8. září 
slaví šesté narozeniny. Těšit se 
můžete nejen na všechny atrakce, 
kterých je v parku víc než dost, 
ale i na narozeninový program 
v amfiteátru či výtvarné dílničky. 
Děti si budou moci 
nechat pomalovat 
obličej či pořídit 
dočasné 
tetování. Vše 
o parku a celý 
narozenino-
vý program 
si přečtěte 
na www.mira-
kulum.cz.

psa by měla být kompletní a vyvážená, to zname-
ná, že k ní kromě pitné vody již není potřeba nic 
doplňovat a že pes dostane vše, co potřebuje, aby 
byl zdravý a plný energie. Pokud je potřeba nasadit 
speciální stravu neboli klinickou dietu, je vhodné 
se vždy poradit s veterinářem na základě zjištěné 
diagnózy, zdravotního problému nebo problému 
s nadváhou. Pokud majitel chce zvolit nějaký alter-
nativní typ krmení, např. BARF, domácí vařenou 
stravu nebo speciální granule, měl by se poradit 
buď s chovatelem, který má s touto stravou zku-
šenosti, případně opět s veterinářem, který může 
doporučit, zda je tato strava pro konkrétního psa 
vhodná,“ upozorňuje MVDr. Petra Miklišová, spe-
cialistka na výživu psů ve společnosti Purina. Velmi 
diskutabilní možností je veganská varianta, která 
se čím dál častěji objevuje především u mladých 
lidí, kteří se jí chlubí na sociálních sítích. „Přesto-
že jsou psi díky dlouholetému soužití s člověkem 
schopni poměrně dobře trávit i rostlinnou stravu 
a teoreticky se mohou stát vegany či vegetariány, 
nutit zcela zdravé zvíře přijímat pouze rostlinnou 
stravu nedoporučujeme. 

Parťák do nepohody
Častým trendem také je, že se pes stává členem 

rodiny se stejnými „právy“ jako lidé. Zvíře ale potře-
buje výcvik. Jednou z trendy variant, jak při poříze-
ní psa správně začít s výcvikem, jsou štěněcí školky. 
Nejde o tradiční „cvičák“, ve školce se štěňata naučí 
základním pravidlům, socializaci mezi ostatními 
psy, navíc přijdou i do prvního kontaktu s veteri-
náři, takže až spolu vyrazíte na první prohlídky, 
nebude se pes bát. Školky jsou určeny pro štěňa-
ta od narození do 5 měsíců. Je důležité věnovat 
výchově pejska patřičnou pozornost a trpělivost. 
Odměnou vám bude poslušný parťák, kterého se 
nemusíte bát vzít na výlet, na návštěvu ke známým 
ani ho usadit vedle stolu v oblíbené restauraci.P
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Musíte mít!
Nová řada 

krmiv Beyond 
Simply 9 ctí 

nejnovější trendy 
ve výživě psů. 

Beyond Dog Simply 9 
Lamb, od 200 Kč

Miska pro 
vašeho pejska 
může být hezkým 
designovým 
kouskem. www.
westwing.cz, 599 Kč

Takhle ne! 
Pes ke stolu 

opravdu 
nepatří, i když 
ho máme rádi 

sebevíc.

inzerce

Co se 
projet na
toboganu? Ten pes je in!
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