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Ná&scaron; spoleÄ•ný Å¾ivot s anglickým bulteriérem zaÄ•al v roce 1994. My&scaron;lenka na nÄ›ho mÄ› ale pronásledovala ji
od &scaron;kolních let, kdyÅ¾ jsem si o nÄ›m pÅ™eÄ•etla v atlase psÅ¯. Zaujal mÄ› jeho vzhled. Byl tak jiný! A to jsem je&scaro
netu&scaron;ila nic o jeho povaze.

A tak plynuly roky, pÅ™i&scaron;lo manÅ¾elství, dÄ›ti a my&scaron;lenka na pejska byla odsunuta do pozadí. Jednou se manÅ
vrátil domÅ¯ a s obrovským nad&scaron;ením mi vyprávÄ›l o psu, který prý vypadá jako tapír kÅ™íÅ¾ený s prasátkem a
je&scaron;tÄ› ke v&scaron;emu je stra&scaron;nÄ› milý. A tím bylo rozhodnuto : AÅ¾ si jednou poÅ™ídíme pejska, bude to
bulteriér....

V roce 1994 mi manÅ¾el pÅ™ipravil nejvÄ›t&scaron;í pÅ™ekvapení v Å¾ivotÄ› &ndash; aniÅ¾ by mi nÄ›co Å™ekl, rozjel se do
DÄ›Ä•ína k panu MrkviÄ•kovi, který mÄ›l chovatelskou stanici anglických bulteriérÅ¯ &bdquo;Bitevní pes&ldquo;. PÅ™ivezl malou
bulteriéÅ™í sleÄ•nu jménem Chocolate Bitevní pes. Å˜íkali jsme jí "ÄŒokoládo&ldquo;, zkrácenÄ› &bdquo;ÄŒoko&ldquo;. S ÄŒ
jsme absolvovali pár výstav, chovný svod a v roce 1996 jsme si zaloÅ¾ili chovatelskou stanici Little Bull.

Po úspÄ›&scaron;ném krytí se ÄŒokoládÄ› narodilo sedm &scaron;tÄ›Åˆátek &ndash; dva kluci a pÄ›t holek. DvÄ› fenky z vrhu
jsme si nechali, a tak jsme mÄ›li doma smeÄ•ku tÅ™í fen : Å¾íhanou ÄŒokoládu a její dvÄ› holky, Ä•ernou Amálku a bílou Amy
del&scaron;í dobu jsme potom odchov nemÄ›li,tÅ™i buliny v domácnosti nám plnÄ› postaÄ•ovaly,nehledÄ› na na&scaron;i
pracovní vytíÅ¾enost....V roce 2006 nám ode&scaron;la Amálka, rok poté i Amy. ÄŒoko zÅ¯stala sama a bylo nám
v&scaron;em moc smutno.

Tak jsme se rozjeli k Brnu a od pana Fikra jsme si pÅ™ivezli bulí holÄ•iÄ•ku Cindy od VýÅ™í skály. ÄŒokoládÄ› bylo v té dobÄ›
let a popravdÄ› Å™eÄ•eno, moc nad&scaron;ená z ní nebyla, ale mÄ›la zase co na práci a smutek byl pryÄ•.Zase jsme zaÄ•ali
chodit na výstavy, absolvovali jsme Chovný svod, testy srdce a ledvin. Pomalu jsme zaÄ•ali vyhlíÅ¾et Å¾enicha pro Cindy. V ro
2008 nám ode&scaron;la do psího nebe Chocolate a Cindy zÅ¯stala sama. ProtoÅ¾e jsme zvyklí mít alespoÅˆ 2 fenky
spoleÄ•nÄ›,zaÄ•ali jsme po letech pracovat zase na &scaron;tÄ›Åˆátkách. V&scaron;e dobÅ™e dopadlo a v kvÄ›tnu 2009 se Cin
narodilo 8 krásných miminek - 4 kluci a 4 holky...Abychom mÄ›li zase Å¾íhanou fenku,volba padla na Báju,kterou jsme si
ponechali aby Cindy nebyla úplnÄ› sama.Po roce jsme pro úspÄ›ch vrhu "B" krytí opakovali se stejným tatínkem a v Ä•ervenci
2010 se stala Cindy podruhé maminkou /2 kluci a 5 holek/.Tím pro Cindy rodiÄ•ovství skonÄ•ilo,jiÅ¾ si bude jen uÅ¾ívat Å¾ivot
kdyÅ¾ má stále síly a elánu na rozdávání.

My jsme se dal&scaron;í rok pomalu zaÄ•ali poohlíÅ¾et po Å¾enichovi pro Báju která mezitím absolvovala kompletní zdravotní
testy a úspÄ›&scaron;nÄ› bodovala na výstavách.V&scaron;e dobÅ™e dopadlo a v roce 2011 pÅ™i&scaron;la na svÄ›t první
"Bájata" - dva pejskové a tÅ™i fenky. Bája tak udÄ›lala sebe výbornou matkou a Cindy babiÄ•kou....V roce 2012 jiÅ¾ podruhé
buliny úspÄ›&scaron;nÄ› absolvovaly zdravotní testy a obÄ› získaly Certifikát zdraví. V roce 2013 se stala Bája podruhé
maminou (9 &scaron;tÄ›Åˆátek) a z tohoto vrhu jsme si nechali fenku Elizabeth takÅ¾e máme doma zase tÅ™i feny jako kdysi.
Bulíci se u nás mají jako v bavlnce,jsou plnohodnotnými Ä•leny rodiny.Za celou dobu nepoznaly na&scaron;e feny jiné neÅ¾
domácí prostÅ™edí,nikdy nezÅ¯staly ani na okamÅ¾ik u cizích lidí,nebo v cizím prostÅ™edí,nikdy jsme je ani na chvíli
neopustili.Nezabýváme se intenzivnÄ› chovem, snaÅ¾íme se dÄ›lat fenkám Å¾ivot hrou a Ä•as od Ä•asu mít buliÄ•í miminka pr
radost v&scaron;ech.....Nové páníÄ•ky pro na&scaron;e odchovance peÄ•livÄ› vybíráme aby se mladá bulíÄ•ata nedostala
do &scaron;patných rukou a s páníÄ•ky chceme být pravidelnÄ› minimálnÄ› v písemném kontaktu. O na&scaron;e mimina se
velice zajímáme po jejich celý Å¾ivot a jsme kdykoliv pÅ™ipraveni poradit nebo pomoci kdyÅ¾ se vyskytne problém. PÅ™ejeme
si,aby se název na&scaron;í chovné stanice stal zárukou kvality a mluvilo se o nás jen v dobrém.

http://www.littlebull.cz
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