
ezinárodní v˘stava psÛ se letos
konala uÏ po devûtatfiicáté, za tu
dobu se poãet zde vystavovan˘ch

psÛ pfiiblíÏil sto tisícÛm! âasy, kdy Brno
b˘valo jedin˘m místem u nás, kde bylo
moÏno nav‰tívit mezinárodní v˘stavu
psÛ, jsou na‰tûstí nenávratnû minulostí,
pfiesto urãitá v˘luãnost brnûnské v˘stavû
zÛstala. Nejen díky nádhernému veletrÏ-
nímu areálu, tradiãnû vysok˘m poãtÛm
vystavovan˘ch zvífiat a sehranému orga-
nizaãnímu t˘mu, ale pfiedev‰ím díky pro-
pojení s dal‰ími „zvífiecími aktivitami“.

...A JE·Tù VÍC 
Vezmûte si jen leto‰ní roãník: od v˘stav-
ních kruhÛ se psy jste se mohli zajít podí-
vat na soutûÏ v agility nebo v tancování
se psy, ve vedlej‰í hale se v klecích pfied-
vádûly u‰lechtilé koãky a ãistokrevná
morãata jakoÏ i dal‰í hlodavci, na volné
plo‰e venku poletovali cviãení draví ptá-
ci, v kruhovém pavilonu Z cel˘ den pro-

bíhal pestr˘ program toãící se kolem
koní. KaÏd˘ musel ocenit dynamiãnost
pfiedvedení: v rychlém sledu se stfiídaly
ukázky koní pod sedlem i v rÛzn˘ch
typech zápfieÏe, drezura i voltiÏ, skoky
i pfiedvádûní ve volnosti. SoubûÏnû probí-
hající veletrh potfieb pro domácí zvífiata
PROPET dal v‰em náv‰tûvníkÛm nejen
moÏnost nahlédnout do pestré nabídky
tohoto rychle se rozvíjejícího odvûtví
obchodu, ale také pfiivézt miláãkÛm, kte-
fií museli zÛstat doma, nûjakou hmatatel-
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Prázdniny začínají v Brně
Prázdniny se pro mnoho milovníkÛ zvífiat z celé republiky otevírají kaÏd˘ rok úplnû 
stejnû: na brnûnském v˘stavi‰ti. První ãervencov˘ víkend si zde totiÏ uÏ tradiãnû dávají
dostaveníãko milovníci psÛ, koãek, koní, drobn˘ch hlodavcÛ, ptákÛ..., zkrátka v‰eho Ïivého.
âeká je tady pfiehlídka domácích mazlíãkÛ a potfieb pro nû, která u nás nemá konkurenci. 

Posuzování
morãat 

V˘tvarná
soutûÏ 
pro dûti

O stánek na‰eho
vydavatelství byl mezi
náv‰tûvníky zájem 

M

Chladnokrevníci v zápfieÏi
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nou pozornost. Sehnat se dalo v‰echno:
od nejrÛznûj‰ích pochoutek a vitaminÛ
pfies klece, pfiepravky a pelí‰ky aÏ po
ochoãené, ruãnû dokrmené papou‰ky. 

BYLI JSME VIDùT 
Jsme rádi, Ïe ke spokojenosti náv‰tûvníkÛ
i dobrému v˘slednému dojmu z celé akce
v˘raznou mûrou pfiispûlo i na‰e naklada-
telství MINERVA CZ, s. r. o. Hned u vcho-
du dostal zdarma kaÏd˘ náv‰tûvník
(a také kaÏd˘ vystavovatel) k platné vstu-
pence speciálního prÛvodce Propetem,
kter˘ navíc obsahoval i mnoho zajíma-
v˘ch ãlánkÛ a informací o zvífiatech. Po
celou dobu konání v˘stavy se na‰e vyda-
vatelství podílelo na organizování kultur-
ního programu probíhajícího na pódiu
(po oba dny byli mil˘mi prÛvodci povídá-
ní a soutûÏí na‰i pfiátelé a kolegové
Libu‰ka Brychtová a Honza Musil), pro-
bûhly halové závody v agility O pohár
ãasopisu Svût psÛ, Ná‰ miláãek zase zor-

ganizoval posuzování mazlíãkÛ z fiad hlo-
davcÛ. KaÏd˘ zájemce, kter˘ je majitelem
„bezpapírového“ zvífiete, mûl moÏnost
nechat si bezplatnû posoudit své morãát-
ko, kfieãka nebo potkánka... âtenáfii v‰ech
na‰ich ãasopisÛ (Ná‰ miláãek, Svût psÛ,
Na‰e koãky, Svût koní) mûli moÏnost
zakoupit si chybûjící ãísla nebo pohovofiit
s jejich tvÛrci u stánku nakladatelství 
– a také ji v hojné mífie vyuÏili. Majitelé
vítûzn˘ch psÛ pak ocenili novinku, která
není bûÏná ani na velk˘ch zahraniãních
v˘stavách. V na‰em studiu (za jehoÏ pfií-
pravu a profesionální vedení patfií velk˘
dík zvlá‰tû ing. Brychtovi a pracovníkÛm
Zoner studia) si mohli nechat bezplatnû
vyfotografovat svého psa a obrázek do-
stali po pár minutách na místû.
Zkrátka zaãátek prázdnin se opût vydafiil.
Pokud jste letos zÛstali doma, protoÏe
jste nevûdûli kam jet, vûfiíme, Ïe pfií‰tí rok
to napravíte. Budeme se na vás tû‰it!
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Pracovnice brnûnské
zoo s ochoãen˘m arou

Vítûzní psi se
mohli nechat

bezplatnû vyfotit

Na pódiu se
ochotnû pfiedvádûl
ochoãen˘ nosál
z brnûnské zoo

Po celou dobu v˘stavy
probíhaly soutûÏe v agility

Venku
probíhaly
ukázky
sokolnického
v˘cviku (kánû
Harrisova)

Ukázky
canisterapie
aneb Jak psi
mohou
pomáhat
postiÏen˘m
dûtem 
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