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AKTUÁLNù

Vybíráme z nov˘ch knih

Chov psÛ ZDENùK PROCHÁZKA

Nové knihy

PSI CHOV, V¯CVIK , NEMOCI,

ZDRAVOTNÍ PÉâE, PRVNÍ POMOC
Obsáhlá publikace s více neÏ 800 kvalitními fotografiemi
a ilustracemi byla sestavena z pﬁíspûvkÛ mnoha znám˘ch
svûtov˘ch veterináﬁÛ, chovatelÛ a v˘cvikáﬁÛ. Není proto zatíÏena jednostrann˘m autorsk˘m pohledem a péãi o psa se
vûnuje v celé její komplexnosti. Cenné je, Ïe se nevyh˘bá ani
problematick˘m stránkám souÏití se ãtyﬁnoh˘mi pﬁáteli ãlovûka. Napﬁíklad ve
struãném pﬁehledu
padesáti nejroz‰íﬁenûj‰ích plemen popisuje i negativní vlastnosti jednotliv˘ch
z nich (‰tûkavost,
hrabání, kousavost,
nedÛtklivost
vÛãi
mal˘m dûtem apod.).
Nezku‰eného majitele kniha dobﬁe pﬁipraví pro Ïivot se psem
po boku a v praktické
ãásti se opût nevyh˘bá ani neÏádoucím
projevÛm psÛ a jejich
nápravû. Mnoho cenn˘ch informací pﬁinese i zku‰enûj‰ím
majitelÛm.
Vûdûli jste tﬁeba, Ïe cibule mÛÏe b˘t pro va‰eho psa nebezpeãná, jaká mÛÏe b˘t souvislost mezi miskou na krmení
a zdravotním stavem va‰eho psa, co opravdu znamená, kdyÏ
má pes studen˘ nos, jaká je úloha psího otce pﬁi odchovu ‰tûÀat nebo zda psi potﬁebují kontaktní ãoãky? Kniha PSI je seriózní kynologickou pﬁíruãkou. I kdyÏ vychází z reálií v anglicky
mluvících zemích, její ãetba nebude pro Ïádného pejskaﬁe
ztrátou ãasu.
HODNOCENÍ REDAKCE: ❖ ❖ ❖ ❖
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Pes a lidská du‰e
ELEANORA M. WOLOY
Struãná broÏovaná pﬁíruãka zab˘vající se povahou vztahÛ mezi ãlovûkem a psem. Z psychologického hlediska rozebírá povahu vztahÛ lidí
a psÛ, zab˘vá se postavením psa
v mytologii a pﬁi náboÏensk˘ch obﬁadech. Znaãn˘ prostor je vûnován
v˘kladu snÛ t˘kajících se psÛ.
HODNOCENÍ REDAKCE: ❖ ❖ ❖

PSI DESMOND MORRIS

Autor slavné knihy Nahá opice, v níÏ se zab˘vá ãlovûkem z hlediska zoologa, tedy jakoÏto Ïivoãichem,
se tentokrát – moÏná trochu pﬁekvapivû – pustil do
napsání encyklopedie psích plemen. Tato kniha je
neobvyklá sv˘m rozsahem a zábûrem: zatímco vût‰ina autorÛ kynologick˘ch atlasÛ se spokojí se jednou nebo dvûma stovkami nejznámûj‰ích psích
plemen nebo, pokud jsou mimoﬁádnû dÛkladní,
s necel˘mi ãtyﬁmi stovkami uznávan˘mi FCI,
Morris sepsal encyklopedii více neÏ tisícovky plemen! ¤adí mezi nû nejen plemena oficiálnû
registrovaná a mezinárodnû uznávaná, ale také
neuznaná, jejichÏ pﬁedstavitelÛm se nikdy nepodaﬁilo proniknout do v˘stavních kruhÛ.
Nezapomíná ani na kﬁíÏence psa a vlka, pﬁírodní a zdivoãelá plemena, vûnuje se mj. i takov˘m
zvlá‰tnostem, jako jsou lamí, rybáﬁ‰tí nebo jateãní psi. Kniha není nijak
v˘pravná – je doplnûna pouze ãernobíl˘mi pérovkami – zato velmi rozsáhlá (703 stran),
a tak by mohla potû‰it pﬁedev‰ím ãtenáﬁe s hlub‰ím zájmem o kynologii a svût psích plemen.
HODNOCENÍ REDAKCE: ❖ ❖ ❖ ❖

Encyklopedie psÛ JULIETTE CUNLIFFEOVÁ
Prav˘ opak pﬁedchozí knihy: reprezentativní dárková barevná publikace s tisícovkou
obrázkÛ pro ‰irokou veﬁejnost, postavená na kvalitních
barevn˘ch fotografiích. Zajímavé jsou zvlá‰tû ty kapitoly,
které se zab˘vají psy ve v˘tvarném umûní, v literatuﬁe, ve filmu a v divadle, rolemi, které plnili v lidském svûtû a historií
jejich chovu. Druhou, jiÏ tradiãnûj‰í ãást knihy tvoﬁí atlas
psÛ doplnûn˘ pﬁehledn˘mi piktogramy znázorÀujícími konkrétními nároky jednotliv˘ch plemen a jejich struãnou charakteristikou. Nechybí ani struãné kapitoly o v˘Ïivû, v˘cviku, zdraví, péãi a chovu. Kniha je vhodná spí‰e pro zaãínající
pejskaﬁe, kteﬁí se se psy teprve seznamují. Pﬁístupn˘m zpÛsobem ho seznámí se v‰emi základními informacemi a je‰tû
pﬁi tom potû‰í jeho oko pûkn˘mi obrázky.
HODNOCENÍ REDAKCE: ❖ ❖ ❖

Foto archiv, pﬁipravila les, hodnocení redakce: ❖❖ ❖❖ ❖ = v˘borné, ❖❖❖❖ = docela dobré, ❖❖❖ = dobré, ❖ ❖ = jde to, ❖ = nic moc

JiÏ sama skuteãnost, Ïe kniha vychází bûhem pomûrnû krátké doby
potﬁetí, svûdãí o tom, Ïe se jedná o velmi úspû‰nou publikaci. Ba co
víc: od svého prvního vydání v roce 1987 se stala jedním z pilíﬁÛ
pÛvodní ãeské kynologické literatury. Její autor doc. MVDr. Zdenûk
Procházka, dlouholet˘ pedagog Veterinární a farmaceutické univerzity, má dlouholeté praktické zku‰enosti s chovem psÛ, pﬁedev‰ím kníraãÛ, a cel˘ Ïivot je také aktivní v kynologii. Právû díky
jeho v‰estranné vûdecké, pedagogické i chovatelské praxi se mu
mohlo podaﬁit tak dobﬁe skloubit teoretické a praktické poznatky a vytvoﬁit skuteãnû Ïivé, komplexní dílo. V jednotliv˘ch kapitolách se zevrubnû zab˘vá biologick˘mi základy chovu psÛ
vãetnû základÛ genetiky, chovn˘m psem a chovnou fenou
a její pﬁípravou na odchov ‰tûÀat jakoÏ i odchovem samotn˘m. Samozﬁejmû se vûnuje také v˘Ïivû psÛ, moÏn˘m onemocnûním matky i ‰tûÀat a na závûr i organizaci kynologie
a chovatelství psÛ u nás.
Chov psÛ se tak stal základním vodítkem pro mnoho, ne li vût‰inu ãesk˘ch chovatelÛ. Kolik porodÛ se jiÏ uskuteãnilo, kolik vrhÛ jiÏ bylo odchováno právû s touto pﬁíruãkou otevﬁenou na patﬁiãn˘ch místech! Tﬁetí vydání,
které nedávno vy‰lo, bylo zãásti pﬁepracováno v souladu s nejnovûj‰ími vûdeck˘mi i praktick˘mi poznatky.
Díky tomu Chov psÛ udrÏuje kontakt se souãasn˘m
stavem vûdûní v kynologické oblasti a po letech
zÛstává aktuální a cennou pomÛckou na‰ich chovatelÛ.
HODNOCENÍ REDAKCE: ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

