BEST FRIENDS 2016
I. Národní výstava adoptovaných psů

Historicky první ročník Národní výstavy adoptovaných psů BEST FRIENDS 2016
proběhne na Výstavišti Praha Holešovice v rámci programu Světového dne zvířat 2016
pod FESTIVALEM ZVÍŘAT 2016, jehož pořadatelé jsou: Incheba Expo Praha spol. s.  r.   o.,
Nadace na ochranu zvířat, časopis HAF & MŇAU a Cool Cats .
V České republice je ročně pořádáno bezpočet výstav psů s PP od těch nejnižších, jako jsou krajské a oblastní,
přes národní až po nejvyšší, mezinárodní. Kluby pro jednotlivá plemena pak pořádají své vlastní speciální
a klubové výstavy, známé a velmi oblíbené jsou ale i tzv. voříškiády, kterých se mohou zúčastnit psi s PP,
bez PP a všichni kříženci.
Záměrem neziskové organizace Home 4 Pets jako pořadatele výstavy BEST FRIENDS je ale upozornit cíleně
na bezpočet úžasných psích originálů různých povah, velikostí, barev i věkových kategorií, které kratší či delší
dobu, někdy i v zapomnění, tráví svůj život za mřížemi útulkových kotců. Svými jedinečnými osudy a charaktery
přitom dokážou neskutečně obohatit život člověka, dají mu nový rozměr a dokonale doplní osobnost svého
osvojitele. Přišli na svět nebo byli opuštěni povětšinou v důsledku lidské nezodpovědnosti a jejich osudy jsou
více než pestré – v dobrém i ve zlém, stejně jako některé osudy nás lidí. Přes veškerou osvětu se stále
setkáváme se zakořeněnými obavami mnohých adoptovat dospělého psa s nejasnou minulostí a tato výstava
by měla být jedním z kroků, které by mohly pomoci tuto bariéru prolomit . . .
Na rozdíl od prakticky všech psích výstav nebude tato o kráse, eleganci a roztomilosti vystavovaných jedinců,
ale hlavním kritériem odborného posuzování bude úroveň předvedení psa v pohybu a postoji
s důrazem na souhru mezi psem a psovodem, jejich vzájemný vztah a spolupráci.
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