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Pokud uvidíš v knížce tuto značku, napsal text sám Kulíšek.
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Pejsek se dožívá 10-15 let!
Budeš se o něho starat po celou dobu?

Souhlasí s pejskem celá rodina?
Není někdo v blízkém okolí alergický na psí chlupy?

Mít pejska stojí peníze!
Za jídlo, lékaře, očkování, poplatky, pojištění...
Budeš s ním chodit ven i v dešti, mrazu,
větru a také když se ti vůbec nebude chtít?
Pejsek může občas při svých průzkumech po svém domově
něco zničit...

Za pejska poneseš odpovědnost,
aby nikoho nepokousal!
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Pejsek nemůže být dlouho sám.
Bude doma vždy někdo, kdo ho vezme na procházku?

Pejskové jsou nejvěrnější kamarádi!

Vždy tě budou vítat a mít rádi!

Prožiješ s nimi spoustu dobrodružství!

Každý den tě čeká procházka venku, spousta hraní a pohybu!

Nikdy nebudeš sám!

Najdeš si díky nim mnoho nových kamarádů.

Můžeš chodit do klubu, kde se scházejí další páníčkové
s pejsky.
Naučíš se odpovědnosti
a starání se o druhé.
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Hra, při které
pejsek přináší
házené předměty.

Doktor, který se
stará o zvířátka.

Doklad
o ošetření
pejska.
Místo, kde si
můžeš hrát
s pejskem
a cvičit ho.

Překážková dráha
pro pejsky.

Sem hodíš psí
bobek, aby do něho
nikdo nešlápl.
Na něm držíš pejska,
aby ti neutekl.
ZÁKAZ VSTUPU SE PSY!
Sem pejsci nesmí.
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Nejlepším řešením je sehnat pejska od
zkušeného chovatele. Budete mít záruku zdravého štěňátka, průkaz o jeho
původu a majitel vám jistě rád poradí,
jak se o pejska starat. Nevýhodou je
pouze vyšší cena. Vybrané štěně si
můžeš domů odvézt po šesti týdnech
od narození.
Je spousta pejsků, kteří neměli štěstí
na hodné páníčky nebo se už o ně jejich rodina nemohla postarat a museli
být umístěni do psího útulku. Vybrat
si zde pejska je moc pěkné, nikdy se
ale úplně nedozvíš, co zažil v minulosti. Nech si proto v útulku poradit,
který z pejsků se k tobě hodí nejvíce.
Dobrým řešením je také najít si psího
kamaráda přes inzerát. Zkus třeba na
internetu zadat do vyhledávání název
plemene, které jste si vybrali. Objeví
se ti spousta odkazů na chovatele,
spolky, inzeráty. Vždy se ale na pejska
jeďte všichni podívat a nespoléhejte
se jen na fotografie.
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Určitě jste již na ulici potkali prodejce
malých štěňátek. Jsou roztomilá, za
malou cenu a je vám jich na té špinavé zemi líto. Taková štěňátka však
raději nekupujte, podpoříte tím lidi,
kteří je chovají jen pro peníze. Nebudou nejspíš odčervena a nemáte jistotu, jaký pejsek z nich jednou vyroste.

Knížka je určena dětem od 3 let,
které touží po pejskovi. Obrázky
srozumitelnou formou ukazují,
jak se o pejska starat, co všechno
potřebuje ke spokojenému životu
a na co si dát pozor.

