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SPOROČILO ZA JAVNOST 

Bratislava, 26. avgust 2021 

Praznujte svetovni dan psov z Dedolesom. Naj bo vaš ljubljenček ves čas z vami 

 

BRATISLAVA – So predani, lahko nam privabijo nasmeh brez besed in veljajo za najboljšega 

človekovega prijatelja. Govorimo o štirinožnih srčkih, katerih ljubezen ne pozna meja. Številne 

kulture že stoletja častijo pse in zdaj je napočil čas, da ob svetovnem dnevu psov slavimo njihov 

temperament, duh in igrivost. Praznujte 26. avgust z Dedolesom in pokažite, kako vam je mar za 

svojega ljubljenčka. 

Čeprav je svetovni dan psov razmeroma mlad praznik, je njegov pomen globlji, kot si mnogi mislite. 

Za vsem tem stoji priznana ameriška strokovnjakinja Colleen Paige, ki je svoje življenje posvetila 

štirinožnim hišnim ljubljenčkom in zagovarjala njihove pravice. Vprašanja prenatrpanih zavetišč, 

močno razširjenih vzrejališč in grozljivega ravnanja s psi so jo spodbudila, da to neprijetno temo 

približa širši javnosti. Od leta 2004 26. avgust ni le dan čistih pasem, ampak tudi križancev, psov iz 

zavetišča in psov brez rodovnika. In zakaj ta datum? Colleen je na ta dan pri desetih letih dobila 

prvega psa. Vendar pa ni bil kupljen. Njena družina ga je sprejela in tako ponudila dom zavrnjenemu 

malemu bitju.  

 

 

Skupaj z Dedolesom cenite edinstvenost in ljubezen, ki nam jo dajejo ta neverjetna kosmata bitja, ter 

se oblecite v pasje tačke in druge potiske. Ne glede na starost bo vsak našel nekaj, kar mu bo 

pritegnilo pogled. V tej ponudbi Dedolesa boste našli bombažne nogavice z igrivim jazbečarjem, 

buldogom ali mopsom. Enak dizajn smo uporabili tudi pri spodnjem perilu, zato vam bodo ti veseli psi 

še bolj polepšali vsako jutro. Uživate v domači idili na kavču s hišnim ljubljenčkom? Potem boste 

zagotovo cenili copate ali natikače z igrivim potiskom psa. In nato se zvečer potopite v sanjski svet s 

spalno masko z enako izvirnim potiskom. 
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Za več informacij se obrnite na: 

Barboro Rusňákovo, višjo 
strokovnjakinjo za odnose z 
javnostmi 

barbora.rusnakova@dedoles.sk  

Tel.: +421 915 843 111 

 

Jano Galero Matúšovo, vodjo stikov z javnostmi 

jana.matusova@dedoles.sk  

Tel: +421 907 805 241 

 

https://www.dedoles.co.uk/ 

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

https://www.facebook.com/Dedoles 
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