
1 MOOIRA
Obojky a vodítka od této fi rmy má 
každý náš pes. Někteří naši psi vlastní 
samozřejmě více modelů – se jménem, 
tematické (co by to bylo za bordery 
bez vodítek s ovečkami, že?). Za roky 
jsem nikdy neřešila žádný problém, 
závadu, naopak jsou snad nezničitelné. 
Tedy jedno vodítko nyní umřelo, neb je 
překousal sedmiměsíční Sam. Bohužel 
to bylo vodítko, které bylo v soupra-
vě s obojkem a motýlkem, a tudíž jej 
samozřejmě musím zakoupit znovu. 
 www.mooira.cz

2 HRAČKY – FLÍSÁCI
Originální hračky z fl eecu Eliška Rypová

a Janie4Pets, www.piskacipotvurky.cz
Daleko víc než podle vzhledu vybírám hračky podle funkčnosti. Malému Samíkovi, 
kterému padaly první zuby, jsem samozřejmě musela koupit malou myšku s ocás-
kem a pískátkem. Akorát tak do „měkké“ psí tlamky, kamkoli se vešla a za ocásek se 
šlo i přetahovat. Sam s vyměněným chrupem si zasloužil už větší berušku na amor-
tizéru, protože přetahování už stojí za to! Nu a podle podobného modelu jsem 
vždy vybírala hračky i ostatním psům – podle jejich velikosti, stáří, temperamentu 
a osobních preferencí. Třeba jezevčice Pepina miluje hračky obsahující králičí kůži, 
pískátka ale vždy ihned preparuje. Moskevák Burák nemá rád pískací hračky, vzbu-
zují v něm pocit soucitu s umírajícím, a tak se o ně odmítá přetahovat. Původně 
jsem chtěla hračky od této značky spočítat, ale proč si to dělat, že?jsem chtěla hračky od této značky spočítat, 

dně
?

3 Lehátko pro psy ANADI
Jak dopadl gauč pro psy po jedné z bojovek našich psů, vidíte na fotografi i. I lehátko 
ANADI za ním, které přežilo. Představte si, že už rok je u nás v naprosto nezměněné 
podobě! Chápete to? To množství psů, moskevák Burák váží přes 90 kilo a všichni psi 
si na lehátko od prvního dne chodí rádi lehat, hrát. Občas jim na lehátko dám deku 

či látkový pelech, ale to jen podle počasí 
a nálady. Hned uschne a opravdu na něm 
nepoznáte, jak často je psy navštěvované. 
Navíc u našeho psa, který trpí hotspoty 
v srsti, vím, že na něm krásně prosychá doslova ze všech stran. Pokud jsem 
kdysi přemýšlela o výši investice, dnes vím, že se mi mnohonásobně vrátila, 
a to nemluvím o pohodlí psů. Zkrátka – rozhodně nezůstaneme u jediného. 
Od této fi rmy mám i kožený obojek se jménem na moskeváka Buráka – 
i po 5 letech nošení je jako nový.  www.lehatkapropsy.cz

Hovínko na amortizéru prý
bude HIT letošních Vánoc!

fl ísáci

Náš milovaný mravenec – tři páry 
nohou a až 3 pískátka v tělíčku! 

pískací
potvůrky



4 FOTOGRAFIE
V době, kdy bez problémů kdykoli vyfotíme telefonem cokoli, býváme 
přesvědčeni, co fotografi í svých psích parťáků máme. Ale vězte, že když 
někomu napíšu o fotografi e do časopisu, nastává zděšení. Najednou 
fotografi e vidíme jiným okem, a to ani nepíši o jejich velikosti a ostrosti. 
Což takhle darovat poukaz na kvalitní fotografi e do fotoateliéru? Tento 
Kateřiny Černické mohu jen doporučit! 

5 Knihy nakladatelství PLOT
Co se týče knih pro pejskaře, nemá u nás nakladatelství 
PLOT konkurenci. To je prostě fakt. Osobně jsem nadšená 
jejich překladovou literaturou, ze které čerpáme i v našem 
časopise – Hyperaktivní pes, I prasátka mohou létat... I když 
monografi e českého autora Německý boxer směle obstojí 
vedle výjimečné monografi e a poté i trilogie o border kolii. 
Nabídku nakladatelství PLOT najdete na straně 73 i se spe-
ciální slevou pro naše čtenáře! 

6 Knihy vydavatelství Kazda
Druhé vydavatelství, které u nás sleduji a jehož publikací si vážím, je naklada-
telství KAZDA. Jejich knihy o přírodě jsou podanou rukou, jak mnohé pocho-
pit. Knihy vedoucí k tichému úžasu nad genialitou přírody, naší pokoře i ná-
vodu, jak ji chránit. Doporučím třeba tituly – Husí táta (vězte, že i jako pejskař 
díky ní pochopíte mnohé), Krmíme ptáky – ale správně a VELMI oceňuji jejich 
knihy určené dětem a mládeži, ty u nás opravdu nemají obdoby. Já bych si pod 
stromečkem přála najít jejich novinku Srdce včely má pět komor.

7 PŘEDPLATNÉ
   ČASOPISU

Předplatné našeho časopisu – to je 
vlastně 12 dárků, každý měsíc jeden,  
plus nyní ještě bonus  – nástěnný 
plánovací kalendář, který dostane 
obdarovaný ZDARMA. Objednat si jej 
můžete na www.casopisyknihy.cz.
Zde najdete i další časopisy z naší 
produkce, časopisy pro celou rodinu! 
Střelecká revue, Praktik, Méďa Pusík 
a mnohé další.

DÁRKY pro KAMARÁDY pejskaře
Potřeby a hračky pro jejich psa/psy jsme probrali výše. Dnes není problém 
zakoupit cokoli s portrétem jejich oblíbeného plemene či nechat udělat 
s portrétem konkrétního psa. Hrníčky, pamlskovníky, vesty, trika, puzzle, 
peněženky, kalendáře a určitě jsem na hafo věcí zapomněla.
Ale to vše chce kvalitní fotografi i psa…
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Kompletní průvodce 
zdravím sportovních psů

Poslušnost
i bez vodítka

Leslie McDevittová

Jak vychovat soustředěného
a sebevědomého psa
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Únor / Február

1 So Hynek / Tatiana

Car
MVP DUO CACIB Brno

2 Ne Nela, Hromnice / Erika, Erik

Flíček / Ares
MVP DUO CACIB Brno

3 Po Blažej / Blažej

Black
6. týden/

týždeň

4 Út Jarmila / Veronika

Lajka

5 St Dobromila / Agáta

Žeryk / Luxor

6 Čt Vanda / Dorota

Peggy

7 Pá Veronika / Vanda

Lord

8 So Milada / Zoja

Nora

9 Ne Apolena / Zdenko

Fergie

10 Po Mojmír / Gabriela

Šaryk / Šarik, Šara
7. týden/

týždeň

11 Út Božena / Dezider

Nero

12 St Slavěna / Perla

Arleta

13 Čt Věnceslav / Arpád

Kazan

14 Pá Valentýn / Valentín

Dan

15 So Jiřina / Pravoslav

Pišta

16 Ne Ljuba / Ida, Liana

Lilly

17 Po Miloslava / Miloslava

Azor
8. týden/

týždeň

18 Út Gizela / Jaromír

Argo

19 St Patrik / Vlasta

Velur

20 Čt Oldřich / Lívia

Baf

21 Pá Lenka / Eleonora

Atom
Vychází
Pes přítel člověka

22 So Petr / Etela

Elsa

23 Ne Svatopluk / Roman, Romana

Kikina

24 Po Matěj / Matej

Pajda / Sammy
9. týden/

týždeň

25 Út Liliana / Frederik, Frederika

Dášenka

26 St Dorota / Viktor

Líza / Uzlík

27 Čt Alexandr / Alexander

Fina

28 Pá Lumír / Zlatica

Asir / Cindy

29 So Horymír, Rufi n / Radomír

Polly

www.pespritelcloveka.cz
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