KNIHOVNA PSÍ ŠKOLY SÍRIUS
Pro děti:
Heine-Lore Kluckhohnnová

„Můj kamarád pes“ Seznámí nejmenší čtenáře se světem psů. Obrázky,
testy, zajímavosti.
Martin a Lea Smrčkovi „Hrajeme si se zvířaty“ Je jedno zda máte doma psa, kočku či králíčka, tato
kniha vám nabídne spoustu nápadů, jak si se zvířátky hrát. Doporučuji i dospělým.

O zdraví:
Zdeněk Sova: „Nemoci psů“
Richter-Werner-Bähr: „Zdraví zvířat“ Základní veterinární údaje všech domácích zvířat.

Pro myslivce:
Jan Báča: „Výcvik loveckých psů pro praxi“ Stará, ale na svou dobu velmi dobrá kniha o výcviku.
C. Rakušan a kol. „Základy myslivosti“ Učebnice pro žadatele o lovecký lístek.

Pro majitele aktivních psů:
Alice Drábková: „Agility skok za skokem“ Učebnice agility pro začátečníky.

Zajímá vás canisterapie?:
Lenka Galajdová „Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie“ První oficiální publikace o canisterapii.

Všeobecně:
Eberhard Trumler „Pes mezi lidmi“ Známý autor nabízí řešení některých potíží ve vztahu člověk – pes.
„Rozumíme psům?“ Ten, kdo to myslí se psy vážně, najde v této knížce mnoho
poučení i podnětů.
David Appleby „Aby nezlobili“ Skvělá příručka slušného chování pro rodinné psy.
Vladimíra Tichá „Malá škola pro chovatele psů“ Velmi pěkně napsaná knížka vhodná pro každého
kdo má doma pejska.
Vladimír Mikulica „Poznej svého psa“ Kniha etologii a psychologii psa, v současné době asi jediná u nás.
Karel Hartl „Výchova a výcvik psa“ Návod pro úspěšný chov, výcvik i využití psů služebních plemen.
Ivo Eichler „Problémové chování psů“ Zkušený praktik radí, jak zvládnout některé obtíže při výchově a
výcviku psa.
Viktor Dostál „Přirozená komunikace a život se psy“
Stanley Coren „Inteligence psů“ Kniha, která (prý) naprosto změní náš pohled na nejlepšího přítele
člověka. Průvodce myšlením, emocemi a vnitřním životem psů.
E. Tylínek, Z. Samková, J. Kňákal, K. Trojan „Já pes“ Stručný atlas psů s popisem plemen a
praktickými radami pro chovatele.
Dr. Bruce Fogle „Poznej svého psa“ Rady pro společný život psa a člověka. Velká kniha s pěknými
obrázky.
David Taylor „Veľká kniha o psoch“ Velký atlas psů s pěknými fotografiemi a tipy pro péči o psa.
Mgr. Věroslav Herian: „Rhodesian ridgeback africký lví pes“
Stig Carlson: „Rhodeský ridgeback“
Brigitte Schneidermannová: Retrívr – porozumění a správná péče
I. Stuchlý – M. Císařovský:

„Teriéři“

Časopisy:
„Pes přítel člověka“ ročník 2004, číslo 4 – 12, k tomu 4 různá čísla
„Světa psů“
„Pes přítel člověka“ kompletní ročník 2005
„Pes přítel člověka“ a „Svět psů“ ročník 2006
DVD:
„Psí škola“
Půjčení 1 knížky nebo svazku časopisů na 2 týdny: Dospělí 10,- Kč, děti 5,- Kč.
Půjčení DVD na 1 týden: Dospělí 30,- Kč, děti 15 Kč.

