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JARNÍ MLSÁNÍ
- Zelené saláty: Zdravý a chutný 
pamlsek z mladých rostlinek obsa-
huje zelený oves, zelenou pšenici, 
naťovou petržel a zelenou vojtěš-
ku, obohacený je sušenými květy 
a bylinkami, ovocem nebo zele-
ninou. Díky šetrnému sušení jsou 
zelené rostlinky bohatým přiroze-
ným zdrojem vitaminů, minerálů 
a aminokyselin.
- Brit pamlsky se superovocem: 
Nové příchutě oblíbených maso-
vých pamlsků v uzavíratelných 
nádobách přinášejí kombinaci 
jehněčího masa s kokosem a ja-
blky, sledě s rakytníkem a jablky 
a hmyzu s kokosem a šípky.
- Sušené kuřecí a krůtí krky: po-
skytují zábavu, podporují přiro-
zené potkaní chování a obsahují 
mnoho důležitých minerálů.

Zajímavosti
VÁLKA A POTKANI
 V únoru do našich životů bohužel zasáhla válka na Ukrajině, kte-
rá se negativně projevuje na dostupnosti i ceně krmných surovin. 
Obáváme se, že se situace bude v průběhu roku nadále zhoršovat. 
V případě dlouhodobých výpadků některých komodit budeme je-
jich zastoupení v krmných směsích nahrazovat adekvátně vzhledem 
k výživovým hodnotám i ceně. 
 Spolu s ukrajinskými uprchlíky dorazil do naší republiky také 
nespočet zvířat, mezi nimi samozřejmě i potkani. Bylo nám ctí po-
moci v zajištění jedné potkaní rodinky, která se přímo na útěku roz-
rostla o 11 mláďat. Poskytli jsme nejen krmivo, podestýlku a paml-

Rodentia na výstavě
 S šeříkovým prodejním stánkem jsme se účastnili desátého ročníku 
tradiční výstavy potkanů Česká myš, která proběhla 23. 4. 2022 v eko-
logickém areálu Toulcova dvora v pražské Hostivaři. Celou výstavu do-
provázelo krásné jarní slunečné počasí. Návštěvníci kromě obdivování 
potkaních šampionů mohli u nás zakoupit kvalitní krmné směsky, su-
šený hmyz, extrudované pamlsky Candies i autorské pelíšky, hamaky, 
plecháčky, misky a puzzle. Rádi jsme vás viděli naživo. :)
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Jehněčí od Britu

Bylinky s ječmenem

Fotografie chvíli po příjezdu do ČR

sky, ale i něco pro radost ukrajinským 
majitelům těchto zvířátek. Naše pomoc 
tím samozřejmě nekončí a dál se aktiv-
ně zajímáme nejen o potkany uprchlíků, 
ale i o situaci přímo na Ukrajině.

Fotografie mláďat z nového domova



Sběratelské
předměty
 Máj je lásky čas… Připra-
vili jsme pro vás krásné autor-
ské magnetky, placky i samo-
lepky v růžových a fialových 
tónech.

Soutěž
 K máji patří neodmyslitelně jedna z našich nejoblíbenějších směsí – 
Májové mámení. Tipnete si, kolik kilogramů směsi MÁJOVÉ MÁMENÍ 
se prodalo za celý rok 2021? 
 Pokud bude váš tip nejblíže skutečně prodanému objemu, získáte od 
nás 1 kg této výborné směsi zdarma. Svůj tip vkládejte do poznámky 
k objednávce a označte ho heslem SOUTĚŽ. Počet objednávek, a tedy 
ani tipů, není omezen. Podmínkou je, aby hodnota objednávky (bez do-
pravy) byla nejméně 400 Kč. Soutěž bude probíhat do 30. 06. 2022.

Něco pro zasmání
Baví se tři potkani v laboratoři.
První si stěžuje: „Dneska jsem zjistil, že když nosem šťouchnu do toho 
pravého tlačítka, tak dostanu ránu elektrikou.“
„Já zjistil něco lepšího,“ chlubí se druhý. „Když nosem šťouchnu do toho 
tlačítka vlevo, dostanu dobrotu.“
Třetí potkan se jen ušklíbne: „To já zjistil, že když zmáčknu obě tlačítka 
najednou, dostane ránu ten laborant.“

Vyhodnocení 
soutěže
 V roce 2021 se ručně při-
pravilo a následně prodalo 
711,5 kg krmné směsi Potka-
ní polibek. Svým tipem byla 
nejblíže paní Lea Š. s tipem 
625 kg a získává tak jeden 
kilogram této výborné krm-
né směsi k příští objednávce 
zdarma. Gratulujeme!

Lákadlo na závěr
TŘEŠŇOVÉ ŠTĚPKY
 Kvalitní podestýlka z třešňo-
vého dřeva je dostupná ve dvou 
hrubostech, výborně pohlcuje 
vlhkost, pachy a krásné voní po 
dřevě.

Autorské misky na krmivo
 Nově v našem sortimentu objevíte kvalitní keramické misky na krmivo 
s autorským potiskem. Dostupných je aktuálně pět vzorů od baštících pot-

KRMNÁ SMĚS POTKANÍ POLIBEK
 První várka krmné směsi Potkaní polibek spatřila světlo světa 5. 1. 
2015. Vyvážené krmivo obsahuje kromě tradičních obilek a semínek lyo-
filizované jahody, maliny a višně, které si díky sušení mrazem zachovávají 
nejen krásnou barvu, vůni a chuť, ale hlavně mnoho vitaminů. Pro zpestře-
ní ve směsce najdete masová jehněčí srdíčka, jahodové sušenky, šunkové 
těstoviny, jogurtové dropsíky a plátky kokosu i mandlí. Nadýchaný vzhled 
směsky působí kombinace pšeničného popkornu, rýžových burizonů, ja-
helných a pohankových pukanců. Potkaní polibek po všechny roky patřil 
mezi první tři nejoblíbenější krmné směsi v naší nabídce.
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Krmná směs POTKANÍ POLIBEK

Směs Potkani polibek

kanů přes májové potkany i má-
jové naháče po čtvero ročních 
dob a velkou hlodavčí rodinu. 
Průměr misky je 16 cm a objem 
650 ml. Počet misek je omeze-
ný, jde o limitovanou edici.

Na své si přijdou i milovníci 
ostatních hlodavců.


