PESTRÝ OSTROV AMAZONKY V
 JOZEF ŠUSTER
Nech už idete do obchodného centra Danubia v Bratislave Petržalke zámerne, alebo sa len zastavíte náhodne, možno pri
ceste domov z Rakúska, nemôžete prehliadnuť kynologickochovateľský raj, ktorý nesie názov AMAZON PET SHOP.
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a výhodu parkovísk pred nákupnými centrami sme si už zvykli.
Ponúkajú komfort pri bezproblémovom odstavení železného tátoša a pri
nákupe väčších, objemnejších, a prípadne
ťažších tovarov, si práve tento výdobytok
pochvaľujú mnohí z nás najviac. Bezpochyby je tak tomu aj pri nákupe krmív alebo
iných chovateľských potrieb, z ktorých časť
nepatrí medzi najmenej objemné. Nevieme
si už ani dosť dobre predstaviť, a asi ani
veľmi nechceme, ako sa s dvoma vrecami
krmiva v chovateľskom balení predierame
preplneným ulicami mesta niekoľko desia-

senú inšpekciu“ vykonali len niekoľko dní
po otvorení predajne, ktoré sa uskutočnilo
28. januára tohto roku, mohli sme vidieť
sortiment neuveriteľnej ponuky. Priznáme
sa, že sa nám nechcelo počítať ich množstvo, a tak sme sa vedúceho predajne

tok, možno i stovky metrov. Aj
preto voľba umiestnenia jednej
z najväčších predajní na Slovensku, najmä v prípade
veľkomesta, má svoj veľký, a
možno až strategický význam.
Pri vstupe do predajne,
ktorej otváracia doba je na
naše pomery dosť neobvyklá,
a to až do 21. hodiny, nás na
ploche približne 500 m2 privítalo niečo, čo sa bežne na
Slovensku nevidí. I napriek
tomu, že sme našu „neohlá-

Mateja Šveca pri žiadosti o možnosť urobiť
zopár fotografií na túto informáciu opýtali.
Číslo niečo vyše 8 000 potrieb a krmív pre
psov, mačky, akvárijné rybičky, terárijné
zvieratá, hlodavce a vtáky nám vyrazilo
trocha dych, a to sme boli ubezpečení, že
sortiment nie je konečný, a stále sa rozširuje. Napríklad o literatúru, ktorá mala v dobe
našej návštevy už vyhradené čestné miesto.
Návštevníkov aj s výhradne kynologickým
zameraním istotne nadchnú vynikajúce zariadené teráriá s krásnymi zvieratami, alebo
akváriá s celkovou kapacitou 9 000 litrov,
ako aj pestrofarebné vtáky alebo zaujímavé
hlodavce.
Vrátiac sa však k tovaru súvisiacemu s
kynológiou tu snáď nájde každý všetko, na
čo si zmyslí. Nech sú to už granulované
alebo konzervované krmivá známych
značiek, vodítka a obojky špičkovej kvality,
a to domácich i zahraničných výrobcov, cez
ležoviská, kozmetiku pre psov či ďalšie
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pohľad na akvária či terária,
či exotické vtáky, ktoré symbolizujú napriek tomu, že sú
pôvodom z rôznych kontinentov našej planéty, aj
názov odvodený od dažďového pralesa v južnej
Amerike, ktorý v nás
bezpochyby umocňuje pocit
pestrosti a rôznorodosti
života nielen v džungli.
❑

doplnky. Súčasťou bohatej ponuky
je aj luxusný tovar, ktorý aj v
zahraničí môžeme kúpiť len v
špičkových predajniach. Nuž, a
bezpochyby medzi také AMAZON
PET SHOP patrí. Znesie tie najprísnejšie kritériá a porovnať ju môžete
kdekoľvek s čímkoľvek...
Nevieme, kto a ako, ale my, ak
zablúdime do obchodného centra
Danubia, nevynecháme návštevu
AMAZON PET SHOP-u. Či si už
pôjdeme zaobstarať to, čo inde
nemajú, alebo sa len rozhodneme
pokochať v kráse, ktorú ponúka
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