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Členovia Peidgree partner klubu si už možno zvykli na
skutočnosť, že tento prestížny klub im pripravuje
počas celého roka mnohé výhody. Medzi nimi nechýba,
napríklad, ani malé občerstvenie počas medzinárodných či celoštátnych výstav v stánku Pedigree, praktické darčeky na základe vernostného systému, ale pre
mnohých je najcennejšie to, čo sa nedá chytiť do ruky, a
odniesť. Sú nimi odborné prednášky, ktoré počas
celého roka Pedigree partner klub organizuje.

A

j koncom minulého roka sme mali možnosť zúčastniť sa na jednej z nich. Mala svoje neopakovateľné čaro. MVDr. Leoš
Železný s neskrývanou radosťou urobil skvelú prezentáciu
novým a, dodajme, špičkovým krmivám rady PROFILUM™, ktoré sa stali
súčasťou portfólia koncernu MARS. Nový a, nebojme sa dodať, revolučný pohľad na výživu psov je výsledkom niekoľkoročnej práce
odborníkov na výživu vo svetovej autorite, ktorú poznáme pod slovom

MVDr. Leoš Železný pri prezentácii špičkového krmiva PROFILUM

Waltham®. Tu sa zrodili nové receptúry, ktorých výsledok bol prvýkrát
prezentovaný práve členom Pedigree klubu.
Veľkým prekvapením bola pre nás všetkých istotne, napríklad, skutočnosť, že krmivo pre šteňatá obsahuje kolostrum. Veľmi dôležitá je aj
skutočnosť, že krmivá rady PROFILUM™ psom chutia, a veľmi radi ich
tým pádom prijímajú. Na to však prišli majitelia psov, samozrejme, až
doma, aj keď už pohľad na vzorky krmív prezrádzal, že sa jedná o produkt, ktorý si veľmi rýchlo nájde obľubu u psov. O krmivách rady
PROFILUM™ budeme iste počuť ešte veľa, a preto sa venujme aj ďalšej
časti spoločného stretnutia členov Pedigree® partner klubu.
Prítomnosť špičkového veterinárneho lekára, akým bezpochyby je
MVDr. Tomáš Fichtel špecializujúci sa na dentálne ochorenia psov, bola
prísľubom ojedinelého získania nových informácií z tejto oblasti veterinárnej medicíny. Ten, kto však očakával nezáživnú prednášku, sa veru
nedočkal. Po vyčerpávajúcich jednotlivých témach, ktoré museli zaujať
každého chovateľa a majiteľa psa, MVDr. Fichtel odpovedal na početné
otázky prítomných či už oficiálne, alebo aj neskôr pri spoločnej večeri.
Vôbec nemám pocit, že po takmer troch desaťročiach, počas ktorých
psy sprevádzajú môj život, by som mal patriť medzi „zelenáčov v
kynológii“. Napriek tomu množstvo informácií bolo aj pre mňa nových,
alebo aj takých, ktoré si stálo za to pripomenúť.
Obzvlášť hlboko ma ako chovateľa oslovila myšlienka, že psy nasledujú aj dentálnymi ochoreniami nás ľudí. Tak ako sa čoraz častejšie objavuje zubný kaz u ľudí a oproti obdobiu spred sto rokov je nárast veľmi
výrazný, tak sa postupne začína zvyšovať percento dentálnych ochorení
aj u psov. Iste, môže to byť podobne ako u ľudskej populácie aj následkom podávania nie vhodnej výživy, medzi ktorú patria často sladké
odmeny, ale dovolím si vysloviť myšlienku, že sa jedná aj o problém chovateľský. Dnes upriamujeme pozornosť na dyspláziu bedrových kĺbov,
vyšetrenie lakťov, chrbtice, očí či srdca, ale pred dverami je obdobie,
keď sa budeme musieť zamýšľať aj nad dentálnymi ochoreniami našich
psov, a to aj pri zostavovaní chovných párov. To je však na inú tému.
Možno na tému rozhovoru pri spoločnej večeri členov Pedigree® partner
klubu, hostí a organizátorov tohto spoločného stretnutia, ktorým patrí aj
naša vďaka.
❑

Martin Necpál privítal prítomných členov Pedigree klubu i prítomnných hostí
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