
Botky do nepohody 
Psí botiãky mohou na první pohled
pÛsobit jako zbyteãnost. Odsudek v‰ak
v tomto pfiípadû nemusí b˘t namístû.
V ulicích pln˘ch rozbfiedlého snûhu smí-
chaného se solí nebo tfieba pfii poranûní
tlapky mohou poskytnout velmi uÏiteãné
sluÏby. Ostatnû boty sv˘m psÛm bûÏnû
nasazují mushefii na závody psích spfieÏe-
ní – a ty jistû z Ïádné zmûkãilosti ani pfie-
hnané fintivosti podezírat nelze. 

Pro psy golfisty
Na golfové hfii‰tû vás se psem, pokud ne-

jste v˘jimeãná celebrita, pravdûpodobnû
nepustí. Pfiitom mnoho nad‰en˘ch golfis-
tÛ by rádo dopfiálo poÏitek z této stále
populárnûj‰í hry i sv˘m ãtyfinoh˘m pfiáte-
lÛm. Ov‰em jak zabránit tomu, aby se psi
na míãek poloÏen˘ na zemi nevrhli dfiív,
neÏ by se ãlovûk staãil
pofiádnû rozmách-
nout? ¤e‰ení
se na‰lo.

Golfová sada pro psy obsahuje hÛl
a míãek. Ten lze bez namáhavého oh˘bá-
ní holí pohodlnû sebrat, uchopit a ‰vi-
hem odpálit do libovolné vzdálenosti. 

Pro sbûratele
Na veletrhu se toho na‰lo dost i pro sbû-
ratele známek, nálepek, plakátÛ a dal‰ích
pfiedmûtÛ s kynologickou tematikou.
Nabídka byla skuteãnû pestrá, více
i ménû vkusná...

Libo koláãek? 
Mnoho psÛ má rádo sladké a po koláãích
se mÛÏe utlouct. Kámen úrazu tkví
v tom, Ïe takové pochoutky psímu orga-
nismu zrovna dvakrát neprospívají.
A ejhle: uÏ se na‰li v˘robci, ktefií pro psy
vyrábûjí psí koláãe obsahující jen to, co je
pro nû zdravé a uÏiteãné. Otázkou zÛstá-
vá, zda psi skuteãnû ocení, kdyÏ jejich
super vyváÏená, dokonalá psí strava (kte-
rou ostatnû dostávají kaÏd˘ den), bude
mít lákav˘ tvar koláãe. Obávám se, Ïe se

tak snadno o‰álit ne-
nechají...  Les
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Interzoo 2006

STŘÍPKY z Norimberku
VÏdy jednou za dva roky se v Norimberku koná nejvût‰í
evropsk˘ veletrh potfieb pro zvífiata Interzoo. Jeho
v˘znamná ãást je pfiirozenû vûnována i na‰im pfiátelÛm
nejvûrnûj‰ím – psÛm. ·kála nabízen˘ch v˘robkÛ je vÏdy
obrovská a sahá od krmiv a potravinov˘ch doplÀkÛ pfies
obojky, vodítka, postroje, hraãky, misky a vÛbec „psí
v˘baviãku“ aÏ po pelí‰ky, boudy, pfiepravky a kotce.
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Psí koláã
na pohled
trochu
pfiipomíná
medovník

Míãek s úchytkou
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