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Bája Little Bull

rodokmen

Bája se narodila na&scaron;í Cindy 12.5.2009 jako prvorozená a nejtÄ›Å¾&scaron;í ze v&scaron;ech osmi &scaron;tÄ›Åˆátek.
To,Å¾e si z celého vrhu ponecháme právÄ› ji rozhodlo ale její zbarvení,manÅ¾el si velmi pÅ™ál barevnou následnici
na&scaron;í první fenky Chocolate a Bája jí byla ze v&scaron;ech miminek nejpodobnÄ›j&scaron;í. VyrÅ¯stala tedy se svou
mamkou Cindy ve spoleÄ•né domácnosti a my jsme mÄ›li opÄ›t dvÄ› fenky jak jsme byli zvyklí. Bája se zúÄ•astnila nÄ›kolika
výstav s výsledky V a V1 - CAC a velmi úspÄ›&scaron;nÄ› pro&scaron;la chovným svodem. Absolvovala testy srdce, ledvin,
BAER test sluchu a vy&scaron;etÅ™ení patelly.Stala se tak plnÄ› testovanou fenou s nejlep&scaron;ími výsledky. Máme z ní
radost,vyrostla z ní velice pÅ™átelská a milá fenka.KdyÅ¾ jsme vidÄ›li jak pÅ™epeÄ•livÄ› se stará o mlad&scaron;í
sourozence,rozhodli jsme se Å¾e bude mít Bája i své potomky.Tak se i stalo a 2.Ä•ervence 2011 se stala maminkou narodilo se jí 6 mimin - 2 pejskové a 4 fenky...Bája je drÅ¾itelkou Certifikátu zdraví,v roce 2012 vyhrála 2x v SoutÄ›Å¾i
testovaných jedincÅ¯ AlÅ¾bÄ›tin pohár.Po &scaron;tÄ›Åˆatech si 2 roky uÅ¾ívala prázdnin,a v Ä•ervnu 2013 se jí narodilo 9 mim
pejskové a 5 fen) coÅ¾ je ná&scaron; rekord v poÄ•tu narozených &scaron;tÄ›Åˆat.
Elizab
se narodila na&scaron;í Báje 25.6.2013. Po del&scaron;í dobÄ› 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™ipustit je&scaron;tÄ› jednou - 25.6., v den jejích 5.narozenin se
narodily dvÄ› fenky. Rodilo se u nás poprvé císaÅ™ským Å™ezem a hned pÅ™i porodu jsme nechali maminu vykastrovat aby jí
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.

http://www.littlebull.cz
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