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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Bratislava, 26. srpen 2021 

 

Oslavte Mezinárodní den psů s Dedoles. Mějte svého miláčka stále při sobě 

 

 BRATISLAVA – Jsou oddaní, dokážou vykouzlit úsměv bez jediného slova a považují se za 

nejlepšího přítele člověka. Řeč je o čtyřnohých miláčcích, jejichž láska nezná hranic. Psi jsou už po 

staletí uctívaní nejednou kulturou, a i my máme možnost ocenit jejich temperament, osobnost či 

hravost díky Mezinárodnímu dnu psů. Oslavte s Dedoles 26. srpen a ukažte, že i vám záleží na 

vašem domácím mazlíčkovi.  

Navzdory tomu, že Mezinárodní den psů je poměrně mladým svátkem, jeho význam je hlubší, než si 

mnozí z vás myslí. Za vším stojí uznávaná americká odbornice Colleen Paige, která svůj život zasvětila 

čtyřnohým mazlíčkům a obhajobě jejich práv. Problematika přeplněných útulků, rozšířených 

množíren a otřesného zacházení se psy jí podnítilo k tomu, aby se toto nelichotivé téma dostalo k 

širší veřejnosti. 26. srpen je tak od roku 2004 dnem nejen čistokrevných plemen, ale i kříženců, 

„útulkářů“ či pejsků bez rodokmenu. A proč právě toto datum? Collen totiž v tento den dostala ještě 

jako desetiletá jejího prvního psa. Nebyl však kupovaný, její rodina ho adoptovala a poskytla tak 

domov odvrženému tvorovi.  

 

 

Oceňte spolu s Dedoles výjimečnost a lásku, kterou nám dávají tyto němé tváře a oblečte se do psích 

tlapek a motivů i vy. Ať už jste malí nebo velcí, každý si přijde na své. V Dedoles nabídce najdete 

bavlněné ponožky s hravým jezevčíkem, buldočkem či mopslíkem. Stejný design jsme přenesli i na 

spodní prádlo, se kterým udělají veselí pejsci ráno ještě krásnější. A pokud si domácí idylku rádi 

užíváte doma na gauči spolu s vaším domácím miláčkem, určitě oceníte papuče či pantofle s hravým 

nezbedníkem. Hlavu do snů zas můžete ponořit díky masce na spaní se stejně originálním potiskem. 
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Víc informací vám poskytnou: 

Barbora Rusňáková, Senior PR 
specialista 

barbora.rusnakova@dedoles.sk  

Tel.: +421 915 843 111 

 

Jana Galera Matúšová, PR Manager 

jana.matusova@dedoles.sk  

Tel: +421 907 805 241 

 

https://www.dedoles.sk/ 

https://www.instagram.com/dedoles/ 

https://www.facebook.com/Dedoles 
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