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PÃ¡tek, 04 Ä•ervenec 2008

Elizabeth Little Bull Elizabeth (Å™íkáme jí Líza) se narodila na&s
se nám narodila fenka celá bílá,bez znakÅ¯ a Å™ekli jsme si Å¾e si ji ponecháme. S Lízou jsme objeli nÄ›kolik výstav s
výborným ohodnocením,absolvovali jsme zdravotní testy a získali Certifikát zdraví.V dubnu 2016 se i z Lízinky stala
máma,narodilo se 6 buliÄ•ích miminek a i ona se projevila po vzoru své maminky a babiÄ•ky jako vzorná máma. Líza je
zdravá,silná,temperamentní a chytrá,Å™ekli jsme si tedy Å¾e bude maminou je&scaron;tÄ› jednou,moÅ¾ná i dvakrát dokud
je mladá a plná síly. A tak se z Lízy stala podruhé matka - 27.kvÄ›tna 2017 se jí narodilo 7 &scaron;tÄ›Åˆátek - 2 pejskové
a 5 fenek.PÅ¯vodnÄ› jsme mysleli Å¾e druhým vrhem Lízy mateÅ™ství skonÄ•í,ale nakonec jsme ji nechali v roce 2018 pÅ™ipu
je&scaron;tÄ› jednou - 25.6., v den jejích 5.narozenin se jí narodily dvÄ› fenky. Rodilo se u nás poprvé císaÅ™ským Å™ezem a
hned pÅ™i porodu jsme nechali maminu vykastrovat aby jí na stáÅ™í nehrozily Å¾ádné zdravotní problémy.Líza která je
na&scaron;ím nejvÄ›t&scaron;ím mazlíkem se tedy bude po zbytek Å¾ivota uÅ¾ jen mazlit.Do smrti Báji v dubnu 2020 Å¾ila se
svojí mámou i dcerou,v souÄ•asné dobÄ› u nás bydlí se svojí dcerou Hellen.
Hele
narodila na&scaron;í Elizabeth 25.6.2018,v den maminÄ•iných 5.narozenin spolu se sestrou HaniÄ•kou. ObÄ› fenky byly velké
a proto pÅ™i&scaron;ly na svÄ›t jako jediné z na&scaron;ich odchovancÅ¯ císaÅ™ským Å™ezem.Nenarodily se tedy doma ale
veterinární klinice. To ov&scaron;em holkám nijak nevadilo,po nÄ›kolika desítkách minut uÅ¾ jsme si je domÅ¯ vezli i s
mámou.Dlouhé dny i týdny jsme zvaÅ¾ovali zda si jednu fenku necháme doma a osud rozhodl Å¾e to bude Helenka .A tak
jsme mÄ›li doma opÄ›t tÅ™i buliny jako za starých Ä•asÅ¯ - babiÄ•ku,maminku a dceru .V dubnu 2020 ode&scaron;la do Psího
babiÄ•ka Bája a Helenka zÅ¯stala s mámou sama.Co bude dál se uvidí,máme toho pÅ™ed sebou je&scaron;tÄ› mnoho.
Helenka je hodná,pÅ™ítulná a relativnÄ› poslu&scaron;ná holÄ•iÄ•ka takÅ¾e snad práci s ní zvládneme v klidu.Zatím byla na
výstavách ocenÄ›na jako Výborná, absolvovala v&scaron;echny zdravotní testy a v Å™íjnu 2020 získala Certifikát zdraví. Na
Klubové výstavÄ› v Choceradech 2020 se HelÄ•a byla seznámit se svým Å¾enichem a 16 prosince se stala maminkou.
Narodilo se jí 6 &scaron;tÄ›Åˆátek,2 kluci a 4 holky.
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