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Amálka Little Bull
rodokmen

Amálka byla vá&scaron;nivá milovnice balónkÅ¯. V mládí byla hyperaktivní, naprosto k neutahání. MÄ›la sílu jako koník a
také byla Koníkem nazývána.Za balonkem bÄ›hala rychlostí závodního chrta a vÅ¾dy vydrÅ¾ela déle bÄ›hat neÅ¾ my házet.S
ostatníma pejskama se dobÅ™e sná&scaron;ela, ale ona se stejnÄ› poÅ™ád vÄ›novala svému balónku.
ZemÅ™ela v deseti letech na akutní selhání ledvin.Amy Little Bull
rodokmen

Amy byla na&scaron;e sluníÄ•ko. NejvÄ›t&scaron;í mazlík ze v&scaron;ech.Å½ivý a hÅ™ejivý pol&scaron;táÅ™ek pod hlavu.Ve
pohodáÅ™ka a flegmatik. Se v&scaron;ema pejskama byla velký kamarád a pejskové to cítili.PokaÅ¾dé se kolem ní sbíhali
ze v&scaron;ech stran a vesele Å™ádili. Milovala les a stopování zvÄ›Å™e. Jediné co nemÄ›la ráda byly koÄ•ky,ale ty
na&scaron;tÄ›stí vÅ¾dy vÄ•as utekly. ZemÅ™ela rok po Amálce v jedenácti letech na selhání srdíÄ•ka.Chocolate Bitevní pes
rodokmen

ÄŒokoláda byla ná&scaron; první bulíÄ•ek. Ve dvou letech mÄ›la &scaron;tÄ›Åˆátka a stala se z ní vzorná máma. Celý Å¾ivot
milovala legrácky a ka&scaron;paÅ™iny a sama v nich byla pÅ™eborníkem. Po celou dobu nás pÅ™ekvapovala
nejrÅ¯znÄ›j&scaron;íma novinkama. Å½ila s námi více neÅ¾ 14 rokÅ¯ a do posledních dnÅ¯ byla velice vitální a hravá. Se
stáÅ™ím pÅ™ibývalo nemocí, hlavnÄ› kloubová onemocnÄ›ní, srdíÄ•ko a voda na plicích, se v&scaron;ím se ale vypoÅ™ádala
skopiÄ•iny provádÄ›la i nadále. HlavnÄ› oÅ¾ívala po pÅ™íjezdu na chalupu, kde jsme jí mnohokrát museli usmÄ›rÅˆovat aby se
sklidnila a pÅ™estala Å™ádit. Do na&scaron;eho Å¾ivota vnesla mnoho radostných chvil,mnoho nepoznaného jsme díky ní
poznali. BohuÅ¾el,náhlá ataxie zádi a paralýza pánevních konÄ•etin zlomila nejen ji, ale i nás...
Cin
VýÅ™í skály

rodokmen

Cindy jsme si pÅ™ivezli týden po tom, co nám ode&scaron;la Amy. Byli jsme zvyklí na tÅ™i feny a najednou nám zbyla
jedna.Nedalo se dívat na ÄŒoku jak bloumá po bytÄ› a Ä•uchá k misce která patÅ™ila Amy... A tak jsme jí pÅ™ivezli
sedmitýdenního grázla. Z Cindy nám vyrostla mohutná fena, jiÅ¾ v roce mÄ›la váhu 31kg. Byla velmi inteligentní a
chápavá. Absolvovala výstavy a chovný svod, úspÄ›&scaron;nÄ› jsme absolvovali test srdce a ledvin.V kvÄ›tnu 2009 se z
Cindy stala vzorná máma,porodila 8 &scaron;tÄ›Åˆat. Pro úspÄ›&scaron;nost vrhu /viz Na&scaron;e odchovy - vrh B/ jsme
v kvÄ›tnu 2010 krytí zopakovali. &Scaron;tÄ›Åˆátka se narodila 2.Ä•ervence 2010 (5 holek a 2 kluci) a Cindy se tak stala
na&scaron;í dvojnásobnou maminkou.Cindy byla drÅ¾itelkou Certifikátu zdraví II.stupnÄ› díky opakovaným úspÄ›&scaron;ným
zdravotním testÅ¯m. . Svým temperamentem a neuhasínající energií byla zcela mimoÅ™ádná,nemÄ›la konkurenci.Cindy
ode&scaron;la za Duhový most 9.12,2017 ve vÄ›ku 10,5 roku na následky nálezu v hrudníku a zavodÅˆování plic.........
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