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TémÄ›Å™ tÅ™i Ä•tvrtiny Ä•eských domácností chová doma nÄ›jaké zvíÅ™e jako domácího mazlíÄ•ka. NejÄ•astÄ›ji jde o psy (
procent), koÄ•ky (31 pct.) a hlodavce (17 pct.). Domácí mazlíÄ•ky podle studie nadprÅ¯mÄ›rnÄ› Ä•asto chovají domácnosti s
dÄ›tmi, lidé s vy&scaron;&scaron;ím vzdÄ›láním, s prÅ¯mÄ›rnými pÅ™íjmy a z men&scaron;ích obcí do 5000 obyvatel. PrÅ¯mÄ›
vÄ›k chovaného psa je 6,5 roku, váÅ¾í pÅ™ibliÅ¾nÄ› 17 kg, je nekastrovaný a nemá prÅ¯kaz pÅ¯vodu.
A teÄ• pozor, kamarádky a kamarádi - Ä•eská rodina, která má psa, za nÄ›j roÄ•nÄ› utratí pÅ™ibliÅ¾nÄ› 13.000 KÄ•. Z to
10.000 KÄ• dá za krmivo a zbytek za doplÅˆky jako jsou pelí&scaron;ky, obojky, vodítka, hraÄ•ky Ä•i psí kosmetika. A to je
pejsek zdráv. Nemluvím o tom, pokud s ním musíte k veterináÅ™i!!!
U chovatelÅ¯ koÄ•ek jsou výdaje niÅ¾&scaron;í, v prÅ¯m
za nÄ› domácnosti za rok dají pÅ™es 9000 KÄ•, z toho 7000 KÄ• za krmivo. (Vyplývá to ze studie GfK Pet Food & Pet Care
2016.)
Chovatelé psÅ¯ jsou pÅ™i nákupu krmiva vÄ›rní prodejnám, ve kterých utrácí nejvíce, i znaÄ•kám, které kupují.
NejÄ•astÄ›ji lidé nakupují pro psy suché krmivo, mokré krmivo hraje jen doplÅˆkovou roli. PÅ™i výbÄ›ru hraje primární roli
kvalita, sloÅ¾ení a to, jestli krmivo pes vÅ¯bec jí. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e lidé, kteÅ™í "barfují", tedy svému pejskovi pÅ™edkláda
syrovou Ä•i vaÅ™enou, kupují mu rozliÄ•né maso, zeleninku, pÅ™ílohy, vitaminy... atd., ti utratí je&scaron;tÄ› o nÄ›co více.

Jo - takÅ¾e my, milovníci na&scaron;ich zvíÅ™ecích spoluobyvatelÅ¯, roÄ•nÄ› utratíme za krmivo pro domácí mazlíÄ•ky
sedm miliard korun. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e je to zas jen prÅ¯mÄ›r - poÄ•ítá se pÅ™eci jak vychrtlý a hladem trpící pes Ä•i
opu&scaron;tÄ›né koÄ•iÄ•ky, tak nádherný a blaÅ¾ený pejsek, stejnÄ› jako zmlsaná Ä•íÄ•a.
Docela by mne zajímalo, kolik j
prÅ¯mÄ›rný vÄ›k dvounohého partnera Ä•i partnerky, kolik pÅ™ibliÅ¾nÄ› váÅ¾í, (o kastraci se zmiÅˆovat nebudu), a o prÅ¯kaz
pÅ¯vodu? O tom je nejspí&scaron; úplnÄ› zbyteÄ•né psát. A jestli na toho svého dvounohého miláÄ•ka vydáte roÄ•nÄ› taky
tÄ›ch tÅ™ináct tisícovek? Tak to zcela váÅ¾nÄ› pochybuju... d@niela
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