
 
 



Asociace chovatelů miniaturních koní 
pořádá 

 
 

Při veletrhu chovatelských potřeb FOR PETS 
 
 

Výstava se koná na výstavišti PVA EXPO PRAHA  
Adresa výstaviště: Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany 

  
Výstava je určená pouze pro členy Asociace chovatelů miniaturních koní. 

 
V kryté hale ( haltrové třídy) jako součást doprovodného programu akce, který pořádá Nadace na 

ochranu zvířat. 
Vypsané performance třídy se konají ve venkovních prostorách. 

 
měření a veterinární přejímka :  12.00  

 
začátek posuzování ve 13:00  

ukončení akce cca 16:00 
 

rozhodčí: Luboš Kozák 
ring steward: Vlasta Taimarová 

show manager + sekretář: Jarmila Podzemská 
 
 

uzávěrka přihlášek : 1. dubna 2015 
do tohoto data je nutné odeslat nejen přihlášku, ale mít zaplacené startovné. 

 
Oceněno bude prvních 5 koní v každé třídě. 

 
 

 
 
 



 
 



Propozice výstavy 
Propagační výstavy pro miniaturní koně, které pořádá Asociace chovatelů miniaturních koní jsou určeny pouze 
pro členy ACHMK. Přihlásit a předvádět koně ve výstavním kruhu může tedy jen člen naší sociace, koně který 
je v majetku také člena naší asociace. Výstava není otevřená pro ostatní majitele. Výstava je přístupná všem 
miniaturním koním, bez ohledu na příslušnost k plemenné knize ( může být AMHA, NMPRS , BMP,MH a 
podobně) , nebo to zda je minihorse s rodokmenem nebo bez rodokmenu.  
 
Propagační výstava je obvykle pořádána na atraktivním místě, s velkým množstvím diváků. Účelem je 
představit plemeno minihorse široké veřejnosti, proto výstavní třídy jsou opravdu velmi jednoduché, které 
zaručují že výstava nebude trvat celý den. 
 
Veterinární podmínky: Účast koní je podmíněna jejich dobrým zdravotním stavem. Veterinární dozor má 
právo nepřipustit koně ve špatném zdravotním stavu nebo bez předepsaných veterinárních zkoušek. Koně musí 
mít platný průkaz koně, platné vakcinační schéma a vyšetření krve na přesun s platností 24. měsíců pro koně s 
2leté a starší. 
 
Vzhled koně: Koně musí být v dobré výstavní kondici, ostříhání ( protože se jedná o prezentaci plemene 
minihorse pro laickou veřejnost, proto není možné představovat medvědy v zimní srsti ) a především čistí  a to i 
v případě že se účastní „pouze“ pracovních tříd. Předvedení na výstavní-show ohlávce, rozhodně není možné 
předvádění na zabahněné stájové ohlávce. Nyní již v České republice jsou výstavní ohlávky bez problémů 
dostupné u hlavního sponzora našeho spolku Jezdecké potřeby Cavalletto ( www.cavalletto.cz ) . 
 
Oblečení vystavovatele : Je doporučeno vhodné , ideálně společenské oblečení ve výstavním kruhu ( pánové – 
oblek, dámy – kalhotový kostým, nebo westernový styl ). Nevhodné oblečení jsou šortky, trička, tílka, sukně a 
otevřené boty. Ring stevard může vykázat vystavovatele ,který bude nevhodně oblečen. 
 
Chování na výstavě : Jakákoliv krutost, hrubé zacházení nebo nehumánní zacházení s koněm ve výstavním 
kruhu, stáji nebo v prostoru výstavy je přísně zakázáno. Totéž platí na parkovištích a přilehlých prostorách. Za 
nevhodné chování je považováno i používání neslušných nadávek svému nebo dokonce cizímu koni, vše bude 
mít za následek vykázání z stavy a odejmutí třeba již získaného ocenění – výstavních titulů. 
Používání povzbuzujících přípravků nebo drog ovlivňující vystavování koně je zakázáno. 
 
Odpovědnost pořadatele: Pořadatel výstavy nebere žádnou zodpovědnost za nehody, poškození nebo ztrátu 
osobních věcí nebo koní na výstavě. 
 
Bezpečnost : Vzhledem k tomu, že se výstava koná v prostorách s větší počtem návštěvníků, dbejte prosím 
zvýšené bezpečnosti. Pokud víte, že Váš koník není zrovna přátelský  (což u minihorse pochybuji  ale přeci 
jen )  stůjte s koněm, mimo posuzování v ringu, více stranou. Jistě by k prezentaci plemene nepřispělo nějaké 
kopnuté nebo kousnuté dítě.  
 
Ustájení a ubytování: Pořadatel nezajišťuje ustájení pro koně a to ani výstavní ohrádky, rovněž ani ubytování. 
Vzhledem k tomu že předpokládaná doba trvání výstavy je krátká, není toto nutné. Koně proto na ruce nebo na 
vleku. Zajistěte si dostatečný počet pomocníků pro své koně. 
 
Výšky koní : Koně se  posuzují v sekci A – do 34 inch ( do 86,36cm)  a sekci B od 34inch do 38 inch 
(86,37cm- 96,52cm ) . 1 inch = 2,54cm 
Koně je nutné mít změřeného před uzávěrkou výstavy. Výška koní bude na každé výstavě orientačně, nebo 
v případě potřeby kontrolována. 
Pro správné zařazení je třeba se držet následujícího. 
Sekce A: • Odstávčata do 30 inch • Ročkové do 32 inch • Dvouletí do 33 inch • Tříletí  do 34 inch , čtyřletí a 
starší do 34inch 
Sekce B • Odstávčata 30-32 inch • Ročkové 32-36 inch • Dvouletí 33-37 inch • Tříletí 34-38 inch, čtyřletí a 
starší 34-38 inch. 
 
 

http://www.cavalletto.cz/


Poplatky na výstavu:  Poplatek za přihlášku každého koně je 500kč , bez ohledu na to, jestli se zúčastní jedné 
haltrové třídy, nebo i pracovní třídy. Přihlášení koně v den výstavy není možné ! 
 

Bankovní účet / kam zaslat poplatky  
Číslo účtu  107-7408240237  

Kod banky  0100  

Variabilní symbol  11042015  
Identifikace platby  Zároveň s přihláškou zasílejte 

potvrzení o zaplacení výstavního 
poplatku! Do poznámky k platbě uveďte 
jméno toho, kdo je vystavovatelem koně‘! 
Pokud platíte z účtu na jiné jméno, uveďte do 
poznámky v přihlášce také, nelze jinak 
idedentifikovat!  

Přihlášky  
a způsob platby  

S přihláškou každého koně je nutné zaslat 
jeho úplnou kopii rodokmenu! ( část kde je 
uvedeno jeho celé jméno, životní číslo atd, dále 
otec matka, a především strana, kde je uveden 
majitel koně! Pokud hlásíte koně do 
amatérských tříd, potom kopii nájemní 
smlouvy + potvrzení o zaplacení poplatku za 
nájem koně )  
Platba je možná pouze na bankovní účet 
klubu do data uzávěrky!  
Platba v den výstavy je možná pouze u 
dohlášených koní, nebo dohlášených tříd v den 
výstavy!  

 
Ocenění a tituly :  Bude oceněno prvních 5 koní v každé třídě ( stužkou).  Dále pak každý Grand šampión a 
Supreme šampión získá cenu). 
Vítěz každé třídy ( samozřejmě zvlášť hřebci+valaši a zvlášť klisny)  získá titul ŠAMPION Praha 2015 
Držitelé šampiónů se po skončení posuzování všech v pohlaví ( například všechny klisny s titulem šampión) 
nastoupí k posouzení o Nejlepší klisnu – obdrží titul GRAND ŠAMPION PRAHA 2015 V každé sekci ( tedy 
v sekci A i sekci B ) se vždy oba Grand šampióni utkají o titul SUPREM CHAMPION PRAHA 2015 
Názvem ocenění s místem konání  se tyto oddělí od titulů užívaných na námi pořádaných výstavách, které jsou 
otevřené pro všechny i nečleny našeho spolku. 

 
 
Obecná pravidla pro posuzování hatrových tříd: Třídy jsou vypsány společně pro hřebce i valachy, a dále 
pro klisny. V rámci toho, že výstava má mít pěkný rychlý spád rozhodčí neposuzuje zuby koní ani nekontroluje 
varlata hřebcům ( rozhodčí nemá vědět který kůň v dané třídě je který, natož aby věděl kdo je valach a kdo 
hřebec, a protože valaši nemusí mít standardní zuby ( často bývají valachy právě proto), proto urychlení se 
neposuzují zubů u všech koní).  
Koně nastoupí do své třídy podle pokynů ringstevarda podle katalogových čísel, na pokyn se všichni ve třídě 
předvedou v pohybu. Po té se postaví stranou a předvedou se každý jednotlivě. Rozhodčí určí pořadí prvních 5ti 
koní ve všech třídách.  Při posuzování o titul Grand šampión, nebo Supreme šampión je na rozhodnutí 
rozhodčího, zda se koně proběhnou jen  společně a rozhodne o pořadí, nebo zda bude požadovat koně předvést 
znovu jednotlivě. 
Pokud to bude možné a pořadatel akce umožní, budou Grand šampióni a Supreme šampióni ( nebo jen Supreme 
šampióni) slavnostně dekorováni v hlavním programu dané akce.  
 
 
 



Vypsané třídy :   Haltrové  
 
sekce A do 34 inch 
 

1. Klisny – hříbata pod matkou ( nejméně 3 týdny staré vystavují se společně s matkou) 
2. Klisny – odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce – vystavuje se 

bez matky) 
3. Klisny – roční 
4. Klisny – dvouleté 
5. Klisny – tříleté 
6. Klisny- čtyřleté a starší 

 
 
 
      7.   Hřebci a valaši – hříbata pod matkou  ( nejméně 3 týdny staří vystavují se společně s matkou) 
      8.   Hřebci a valaši - odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce –  
            vystavuje se bez matky) 

9. Hřebci a valaši – roční 
10. Hřebci a valaši – dvouletí 
11. Hřebci a valaši – tříletí 
12. Hřebci a valaši – čtyřletí a starší 

 
sekce B  více než  34 do 38 inch ( platí pro dospělé jedince, podívejte se výše, například dvouletý jedinec 
výšky 33 inch patří již do sekce B !!!) . 

13. Klisny- hříbata pod matkou ( nejméně 3 týdny staré vystavují se společně s matkou) 
14. Klisny odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce – vystavuje se bez 

matky) 
15. Klisny – roční 
16. Klisny – dvouleté 
17. Klisny – tříleté 
18. Klisny - čtyřleté a starší 
19. Hřebci a valaši – hříbata pod matkou  ( nejméně 3 týdny staří vystavují se společně s matkou ) 

Hřebci a valaši – odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce –  
            vystavuje se bez matky) 

20. Hřebci a valaši – roční 
21. Hřebci a valaši – dvouletí 
22. Hřebci a valaši – tříletí 
23. Hřebci a valaši – čtyřletí a starší 

 
 



 

 



 
 

Vypsané třídy :   Performance 
 
Mini parkur- jumping 
V této soutěži se soutěží dvoukolově, kategorie jsou rozděleny podle výšek. Soutěží zvlášť koně s juniorským 
handlerem a seniorem. Kůň smí startovat maximálně s jedním juniorem a s jedním seniorem. Juniorem se 
rozumí předvádějící do 18 let ( včetně) , hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. Senior handler se rozumí 
předvádějící starší 18ti let Do druhého kola postupuje kůň, který přešel parkur čistě v kole prvním. V druhém 
kole rozhoduje rovněž čas . Tušírka povolena, není dovoleno ale nadměrné používání biče. Při druhém 
odmítnutí je kůň diskvalifikován, shozením překážky se rozumí shození koněm, ale i předvádějícím. Pokud 
dvojice neprojde označeným startem a cílem je diskvalifikována. Oblečení dle uvážení předvádějícího, může 
být i sportovní, vždy čisté. 
 

24. Jumping junior 1  pro 3leté a starší koně výšky do 30 inch = 76,1cm ! Předvádějící je junior do 18 let, 
přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. 
výška překážek pro první kolo je 45cm 
výška překážek pro druhé kolo je 50cm + čas 

25. Jumping junior 2   pro tříleté a straší koně výšky do 34 inch = 86,54 cm Předvádějící je junior do 18 
let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. 
výška překážek pro první kolo je  55cm  
výška překážek pro druhé kolo je 60cm + čas 

26. Jumping junior 3  pro 3leté a starší koně výšky více než 34 inch do 38 inch = do 96,52cm 
Předvádějící je junior do 18 let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let 
výška překážek pro první kolo je 65cm 
výška překážek pro druhé kolo je 70cm + čas  
 

27. Jumping 1  pro 3leté a starší koně výšky do 30 inch = 76,1cm ! Předvádějící je handler starší 18 let. 
výška překážek pro první kolo je 45cm 
výška překážek pro druhé kolo je 50cm + čas 

28. Jumping 2   pro tříleté a straší koně výšky do 34 inch = 86,54 cm Předvádějící je handler starší 18 let. 
výška překážek pro první kolo je  55cm  
výška překážek pro druhé kolo je 60cm + čas 

29. Jumping 3  pro 3leté a starší koně výšky více než 34 inch do 38 inch = do 96,52cm 
Předvádějící je handler starší 18 let 
výška překážek pro první kolo je 65cm 
výška překážek pro druhé kolo je 70cm + čas  
 

 
 
Klasik driving 
V této třídě soutěží koně zapřažení  v lehkém dvoukolovém vozíku. Soutěž netrvá déle než 5 minut. Rozhodčí 
posuzuje ochotu koně při změně rytmu chůze ( krok, klus, pracovní klus) změny směru, zastavení. Pokud 
rozhodčí požádá o změnu směru tu bezpečně udělají předvádějící co nejdříve ( ne všichni v jednom místě!) 
Pokud nemá rozhodčí jasno v pořadí, může žádat o zacouvání koně ( 2-3kroky zpět a vrátit se bez pokynu do 
výchozí pozice) a to i u juniorů. Neplatí pro multi-spřeží. Každý vozataj musí mít zajištěného pomocníka ( a to 
i dospělý) ten nemusí sedět s ním v sulce, ale po zastavení všech koní přichází pomocník a postaví se před 
koně, kterého může přidržovat na místě ( bez penalizace) než dojde řada na posouzení daného koně. Nemůže 
koně ovlivňovat-pomáhat při couvání. Bič je povinnou součástí, vozataj jej musí mít po celou dobu. 
Doporučené je vhodné oblečení ( společenské) a pokrývka hlavy ( klobouk, cylindr a podobně). Rozhodčí 
v celkovém hodnocení zhodnocuje jak čistotu vozíku, výstroje, i koně, tak vhodnost oblečení vozataje. 
 
 
 
 
 



      30.   Driving junior A  pro 3leté a straší koně výšky do 34 inch, které předvádí junior do 18 let. Junioři do  
             12let musí být v doprovodu dospělé osoby. Hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. 
      31.   Driving junior  B  pro 3leté a straší koně výšky přes34 inch do 38 inch, které předvádí junior do 18 
let.     
              Junioři do 12let musí být v doprovodu dospělé osoby. Hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. 
      
      32.   Driving A   pro 3leté a straší koně výšky do 34 inch, které předvádí vozataj starší 18 let. 
      33.   Driving B   pro 3leté a starší koně výšky vyšší než 34 inch do 38 inch. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT 

 
Týraná  a  opuštěná  zvířata,  množírny  psů,  populace  toulavých  koček,  nepřijatelné  životní  podmínky 
hospodářských  zvířat  ve  velkochovech,  nelegální  obchod  s exotickými  zvířaty,  ničení  životního  prostředí  a 
zranění volně žijící živočichové, kteří si v přírodě sami nepomohou. Různorodé problémy, které by společnost 
neměla ignorovat.  
 

O NADACI 
 
Nadace na ochranu  zvířat, nevládní nezisková  organizace, byla  založena  v  roce  1994 paní Marcelou  Lund, 
prezidentkou.  Patronkou  nadace  je  paní  Marta  Kubišová,  zpěvačka.  Nadace  dlouhodobě  usiluje  o  trvalé 
zlepšení vztahu člověk – zvíře – životní prostředí, hájí zájmy a práva zvířat a zasazuje se o jejich životní pohodu.  
 

Známé ochranářské heslo Poznej a chraň!, na němž je založeno i poslání naší 
nadace,  vyjadřuje  základní  předpoklad,  nezbytný  k tomu,  aby  naše  práce 
měla dlouhodobý smysl a dosáhla svého cíle. Často si klademe otázku, proč 
je  v současném  světě  stále  mnoho  lidí  neschopných  soucítit  se  zvířaty. 
S živými  bytostmi,  které  jsme  k sobě  připoutali  pro  jejich  nesmírnou 
užitečnost, schopnost přátelství a věrnosti a další vlastnosti, které obohacují 
náš  život.  Proto  pořádáme  řadu  osvětových  a vzdělávacích  akcí,  nabízíme 
odborné  poradenství  pro  širokou  veřejnost,  vytváříme  a distribuujeme 
naučné publikace, organizujeme přednášky, petiční iniciativy apod. 
 
Naše  aktivity  a  kampaně  pořádáme  zejména  na  území  České  republiky, 

podílíme se však také na významných celosvětových projektech. Mezi hlavní kampaně a projekty Nadace patří:  
SOS Zvíře, 
Pomozte naplnit misky v útulcích, 
Pes ve městě, 
Pomozte s námi zvířatům na portálu levneELEKTRO.cz, 
Kilometry pro zvířata.  
 
Jakožto  Nadace  získáváme  a přerozdělujeme  finanční  prostředky,  kterými  pravidelně  podporujeme  jiné 
neziskové  organizace  působící  v přímé  i nepřímé  ochraně  zvířat.  Pohotově  a účinně  pomáháme  i v případě 
živelních katastrof, kdy organizujeme materiální a finanční sbírky. 
S naším záměrem nám můžete pomoci i Vy. 
Přispějte na ochranu zvířat, která se bez naší a Vaší pomoci neobejdou. 
Předem Vám děkujeme, že spolu s námi pomáháte zvířatům! 
 
Více  informací  o  Nadaci  na  ochranu  zvířat  a  jak  nám  můžete  pomoci,  najdete  na  našich  stránkách 
www.ochranazvirat.cz  
 
 
 
 
 

http://www.ochranazvirat.cz/


      
      34.   Tandem driving junior A  pro dva 3leté a straší koně , zapřažené za sebou , oba koně výšky do 34 
inch,  
               které předvádí junior do 18 let. Junioři do 12let musí být v doprovodu dospělé osoby. Hřebce smí  
               předvádět junior starší 12ti let. 
      35.   Tandem driving junior  B  pro dva 3leté a straší koně , zapřažené za sebou , oba koně vyšší než 
34inch  
              do 38 inch, které předvádí junior do 18 let. Junioři do 12let musí být v doprovodu dospělé osoby.  
              Hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. 
      36.   Tandem driving A  pro dva 3leté a straší koně , zapřažené za sebou , oba koně výšky do 34 inch,  
               které předvádí vozataj starší 18 let. 
      37.   Tandem driving junior  B  pro dva 3leté a straší koně , zapřažené za sebou , oba koně vyšší než 
34inch  
              do 38 inch, které předvádí junior vozataj starší 18 let. 
 
       
       38.   Dvojspřeží junior A pro dva 3leté a straší koně , zapřažené vedle sebe ,doporučený je 4 kolový lehký  
              vozík,  oba koně výšky do 34 inch, které předvádí junior od 12 do  18 let. 
       39.   Dvojspřeží junior  B pro dva 3leté a straší koně , zapřažené vedle sebe ,doporučený je 4 kolový lehký  
              vozík,  oba koně vyšší než 34 inch do 38 inch, které předvádí junior od 12ti do18 let. 
       40.   Dvojspřeží  A pro dva 3leté a straší koně , zapřažené vedle sebe ,doporučený je 4 kolový lehký  
              vozík,  oba koně výšky do 34 inch, které předvádí vozataj starší 18 let. 
       41.   Dvojspřeží junior  B pro dva 3leté a straší koně , zapřažené vedle sebe ,doporučený je 4 kolový lehký  
              vozík,  oba koně vyšší než 34 inch do 38 inch, které předvádí vozataj starší18 let.  
 

 
 Haltrové Junior třídy  
Předvádějící je junior do 18 let včetně, tedy společné pro všechny mladé vystavovatele, není rozděleno jako na 
klubových akcích do 7 let, od 7-12 let, a od 12 do 18 let.  Všechny věkové kategorie mohou koně předvádět. 
Kvůli bezpečnosti samozřejmě platí, že hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. Výjimka je udělena 
například u mladšího juniora, který bude předvádět hřebce – hříbě pod matkou nebo odstávče. 
Ocenění získané v této třídě je JUNIOR ŠAMPIÓN PRAHA 2015 , totéž JUNIOR GRAND ŠAMPIÓN 
PRAHA 2015  a JUNIOR SUPREME CHAMPIÓN PRAHA 2015  
sekce A do 34 inch 
 

42.Klisny – hříbata pod matkou ( nejméně 3 týdny staré vystavují se společně s matkou) 
43.Klisny – odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce – vystavuje se bez 
matky) 
44.Klisny – roční 
45. Klisny – dvouleté 

      46.Klisny – tříleté 
47Klisny- čtyřleté a starší 

 
      48.   Hřebci a valaši – hříbata pod matkou  ( nejméně 3 týdny staří vystavují se společně s matkou) 
      49.   Hřebci a valaši - odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce –  
            vystavuje se bez matky) 

50,Hřebci a valaši – roční 
51,Hřebci a valaši – dvouletí 
52. Hřebci a valaši – tříletí 
53. Hřebci a valaši – čtyřletí a starší 

 
 





 



 
sekce B  více než  34 do 38 inch ( platí pro dospělé jedince, podívejte se výše, například dvouletý jedinec 
výšky 33 inch patří již do sekce B !!!) . 

54. Klisny- hříbata pod matkou ( nejméně 3 týdny staré vystavují se společně s matkou) 
55. Klisny odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce – vystavuje se bez 

matky) 
56. Klisny – roční 
57. Klisny – dvouleté 
58. Klisny – tříleté 
59. Klisny - čtyřleté a starší 
60. Hřebci a valaši – hříbata pod matkou  ( nejméně 3 týdny staří vystavují se společně s matkou ) 

Hřebci a valaši – odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce –  
            vystavuje se bez matky) 

61. Hřebci a valaši – roční 
62. Hřebci a valaši – dvouletí 
63. Hřebci a valaši – tříletí 
64. Hřebci a valaši – čtyřletí a starší 

 
Výstava začne posouzením haltrových tříd juniorů ( čísla tříd  42. – 64.)  včetně slavnostního dekorování,  po 
krátké pauze, kde bude následovat jiná část doprovodného programu , po té bude pokračovat  posouzení 
haltrových tříd ( čísla tříd 1.- 23 ) včetně slavnostního dekorování.   
 
Performance třídy – mini parkur a drivingové třídy budou hodnoceny na venkovní ploše, ihned po vyhlášení 
haltrových tříd. Po celou dobu výstavy dbejte pokynů pořadatel. Hlídejte si nástup do výstavního ringu, který 
bude pokryt kobercem a bude v něm probíhat po celý den doprovodný program.  
Důležité! Každý vystavovatel bude mít vlastní potřeby po úklid po svém koni!!! Zajistí 
bezprostředně uklid případných koblížků, do vlastních nádob ( kýbl, igelitový pytel a 
podobně. Rádi bychom se na tuto akci vrátili zase za rok! Dbejte na bezpečnost a čistotu 
prosím! 

 
 
 
 



 

Jarní veletrh FOR PETS, to je svátek pro všechna zvířata a jejich 
majitele 

Máte doma zvířecího mazlíčka nebo uvažujete o tom, že si nějakého pořídíte? V tom případě by vám 
neměl uniknout veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata FOR PETS. Ten se bude konat v PVA 
EXPO PRAHA v Letňanech již popáté, konkrétně ve dnech 9. – 12. dubna 2015. 
„Na návštěvníky čeká stejně jako v loňském roce expozice více než osmdesáti vystavovatelů, kteří na veletrhu 
představí vše pro psy, kočky, ale také drobné hlodavce, savce, akvaristy nebo teraristy. FOR PETS však není 
jen místem, kde si lidé mohou nakoupit doplňky nebo krmiva pro své mazlíčky, ale velký prostor je zde určen 
setkání s odborníky, chovateli a dlouholetými přáteli zvířat,“ říká manažerka veletrhu FOR PETS Zuzana Bílá. 
Chovatelé na veletrhu najdou také bohatou nabídku ručně šitých obojků a vodítek, pelíšků, hraček a 
veterinárních doplňků pro zdravou srst a zuby.  
 
Novinky ve výživě zde představí čeští výrobci, jako například VAFO PRAHA s.r.o. se značkou BRIT CARE, 
MAPES spol. s r.o. , společnost Delikan s.r.o. nebo Nativia s.r.o. Distributory krmiv na veletrhu FOR PETS 
zastoupí například společnost Henry Schein s krmivem AATU z Velké Británie určené psům v zátěži. Chybět 
nebudou ani tradiční vystavovatelé se sortimentem krmiv a chovatelských potřeb - Samohýl a.s., CZ Anidis 
(Versele Laga), Royal Canin, ANF, Vitakraft a Pučálka s.r.o. a další. 
Handsfree vodítka a další novinky 
Unikátní novinku letošního roku na veletrhu představí slovenská firma Vagner NGV, a to konkrétně handsfree 
vodítka Lishinu umožňující majitelům mít volné ruce při venčení svého čtyřnohého mazlíčka. „Opět se zde 
představí společnost Farma Python z Ostravy, která spolupracuje s mnoha zoologickými zahradami v Evropě i 
po celém světě, v ČR a na Slovensku, a je oficiálním distributorem značek známých evropských výrobců 
produktů pro teraristiku. Velkým lákadlem bude také výstavní ukázka miniaturních koní od Asociace 
chovatelů miniaturních koní, kteří se představí rovněž v rámci ukázek v doprovodném programu 
v zápřahu a také v disciplíně zvané miniparkur,“ doplňuje Zuzana Bílá. 
Nedílnou součástí veletržního dění bude doprovodný program, nad nímž letos převzala záštitu Nadace na 
ochranu zvířat.  Ta již nyní připravuje doprovodný program na celé čtyři dny, během kterých nabídne 
zájemcům zajímavé přednášky z oboru chovatelství, výživy i výcviku. Stánek Nadace na ochranu zvířat bude 
během celého veletržního dění sloužit taktéž jako výživová poradna a poradna při nevhodném chování zvířátek. 
To vše bude doplněno ukázkami výcviku a první pomoci zvířat od veterinární záchranné služby PET – MEDIC, 
nebo ukázkami Záchranné brigády kynologů.  
Specializované výstavy v rámci FOR PETS 
Již počtvrté se mohou návštěvníci, kteří ještě nemají žádné zvíře, ale rádi by si nějaké pořídili, poohlédnout po 
budoucím mazlíčkovi například na Umisťovací výstavě koček, která proběhne ve spolupráci s časopisem Haf & 
Mňau. V loňském roce našlo na veletrhu svůj nový domov 19 kočiček. Umisťovací výstavy koček se pravidelně 
účastní několik útulků z celé České republiky.  
Po celé čtyři dny bude probíhat taktéž Specializovaná výstava morčat a potkanů, kde budou vystavena všechna 
plemena uznaná českým standardem. Velice populární u návštěvníků jsou například bezsrstá morčata tzv. 
skinny. Svou účast na veletrhu potvrdil i Jindřich Šíp s výstavou zakrslých králíčků. Lada Šípová předvede 
ukázky velmi neobvyklé disciplíny jménem Králičí Hop. 
Veletrh FOR PETS se bude konat souběžně s veletrhem potřeb pro děti FOR KIDS a veletrhem pro 
plnohodnotný aktivní život FOR SENIOR. Více informací o všech veletrzích najdete na stránkách 
www.pvaexpo.cz, aktuality z veletrhu FOR PETS najdete na webu www.for-pets.cz nebo na facebooku 
www.facebook.com/veletrhforpets  

 

http://www.pvaexpo.cz/
http://www.for-pets.cz/
http://www.facebook.com/veletrhforpets

