Z LÁSKY KE ZVÍŘATŮM!
Majitelé domácích mazlíčků svoje zvířátka milují jako členy rodiny.

V roce 2016 žilo v Evropské unii celkem1
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milionů -

68
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74
milionů
koček

malých savců

72.9

To je víc, než kolik je domácností sezdaných párů a
dvakrát tolik, než domácností
rodin s dětmi.2

milionů amerických
domácností vlastní
mazlíčky.

Bustere, už jsi
vynesl odpadky?

37%

dotázaných přiznává, že si občas
pletou jména svých mazlíčků se
jménem svého partnera nebo dětí.3

27%

1 ze 3

1 ze 3 majitelů psů a
koček má fotografie
svých zvířátek
vystavené doma.4

majitelů mazlíčků přiznává,
že svého chlupáče dali
profesionálně nafotit.4

Foťák tě miluje, zlato!
Pojď, ukaž se, jde ti to
skvěle.

*(a na tom není nic špatného)

PRVOTŘÍDNÍ ZACHÁZENÍ

Domácí mazlíčci dostávají od svých majitelů nejen spoustu lásky, ale i dárků.

50%

Chcete to dárkově zabalit,
pane?

chovatelů říká, že svým
mazlíčkům občas (nebo
dokonce často) kupují
dárky.5

25%

Polovina

chovatelů rozmazluje
své zvířecí kamarády
dlouhou koupelí a
fénováním.4

majitelů psů a koček
dává svým zvířátkům
vánoční dárky.6

Sheilo, koukej
odtamtud slézt!

Deset let péče o německého
ovčáka

stojí víc
peněz

vyberte jednu
možnost

než nákup Volkswagenu Jetta
z roku 2011.2

54%

Když v roce 2007 zemřela
slavná podnikatelka Leona
Helmsley, odkázala

12 milionů
dolarů

chovatelů by svoje
mazlíčky uvedlo v závěti
jako dědice.3

svému maltézáčkovi jménem
Trouble (Problém). 2

GENERACE INTERNETOVÝCH MAZLÍČKŮ
Stále více mazlíčků se stává novými hvězdami internetu.
Mají na kontě miliony "lajků" i zhlédnutí svých videí.

27%

Po celém světě žije až

23 milionů
mazlíčků s vlastním profilem na
Facebooku. 20 % z nich má
50 - 100 online přátel či sledujících7

majitelů psů si založilo
YouTube kanál pro videa se
svým chlupáčem.7

CATBOOK
Sheila adde
d
a picture.
Why is
there a
tree in
our house?
#lolhumans

8 out of 10

Nejlepší jsou ty
legrační nehody.

cats like this

Mrzutá kočka „Grumpy Cat“ je se svými

37.8 milióny

Závidíte?

zhlédnutí na YouTube nejslavnějším zvířetem
internetu. Překonává dokonce i kanály jako
Newsweek (9,8 milionů zhlédnutí).7

PSI VERSUS KOČKY - SOUBOJ MAZLÍČKŮ
Psi a kočky mají velmi rozdílné vlastnosti - a díky nim jsou tak jedineční.

Nikdo vás nemá rád.
Běžte si olizovat boty!

Psi mají asi 100 různých výrazů tváře a většinu z
nich vyjadřují hlavně pomocí uší.8
Štěňata zvyšují svým majitelům hladiny "hormonů štěstí"
serotoninu a dopaminu, čímž jim pomáhají snížit stres a
zlepšit paměť a soustředění. 10

Psi používají asi 10 různých hlasových projevů.11

Všichni dalmatinové se rodí bílí. Černé skvrny se jim
objeví až v prvních týdnech života.11
Psi se ve spánku choulí do klubíčka kvůli prastarému
instinktu, který jim velí udržovat teplo a chránit životně
důležité orgány.12

Psí čich je víc než milionkrát citlivější než lidský (pes
má přes 220 milionů čichových receptorů, zatímco
člověk pouze 5 milionů).12

Páteř koček je ohebnější než páteř většiny ostatních zvířat, protože
jejich obratle mají speciální, pružné, elastické tlumicí zařízení na
discích mezi obratly, což je důvod, proč jsou kočky tak ohebné a
mrštné.9

Kočky stráví asi 30 % času, kdy jsou vzhůru, péčí o
srst.9

Kočky používají až 100 různých hlasových projevů. Na jiné
kočky nemňoukají - tento zvuk jim slouží pro získávání
pozornosti (a samozřejmě jídla) od lidí.11

Kočky jsou buď leváci, nebo praváci. Samice koček
používají spíš pravou tlapku, kocouři zase levou. Tak
jako někteří lidé, i některé kočky mají stejně šikovné
obě strany.11

Domácí kočky spí v průměru 16 hodin denně. Jejich velké
příbuzné v divočině, které vydávají mnoho energie na lov, spí
ještě déle. Víc času prospí už jen lenochodi.11
Kočky došlapují na předních tlapkách na 5 prstů, ale na
zadních pouze na 4.6
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