Všem přejeme krásný rok 2012…
Těšíme se na setkání s Vámi – ať již na osobních
procházkách nebo na výstavách… ale hlavně doufáme,
že se uvidíme na Setkání přátele bostonského teriéra
v červnu v Jičíně….

•

Shrnutí roku 2011 očima bostonkáře…
Tak jak to ve zkratce popsat? Rok plný změn a překvapení – ať již
milých a nebo nemilých…zkrátka to co život sebou přináší ať již
v osobním životě, tak i v tom chovatelském :O)
První polovinu roku nám úspěšně zakončil 3. Ročník Setkání přátel
bostonského teriéra v Jičíně, který se velmi povedl a jsem moc ráda,
že ve spolupráci s Gabkou se nám daří pořádat setkání, na které
jezdí stále více bostonků i páníků. Také, že jsou nám nakloněni
sponzoři - ale hlavně máme chuť a nápady na další setkání a také
podporu bostončích kamarádů :O)
V druhé polovině roku jsem se hlavně těšila na nové přírůstky v naší
bostončí rodině… Holky mi udělaly obrovskou radost a k mým
zářijovým narozeninám mi nadělily štěňátka…Angelka opět
přirozeně, v klidu a s přehledem 4 bostončí mimina a Gwendulka o
pár dní na to 5 miminek :O)
Všechny informace, fotky i videa jsou na našich stránkách v sekci
odchovy a jsem moc ráda, že všechna štěnátka mají super nové
rodiny a dělá mi radost každá fotka, která dorazí ….takže se těším na
fotky a info, které budeme přidávat na naše stránky. A jak skončit
shrnutí lépe, než novinkou, kterou jsme neplánovali ? Takže na konci
roku přibyly do naší smečky dvě slečny: Delphi a Electra Balader…..

Rok 2012 jsme začali velmi hezky
testem patelly (luxace češky) u
našeho Lexe. Výsledek 0/0 tedy
vše v pořádku a jsme moc rádi.
Lexe teď čeká bonitace a
chystáme se i na výstavy.

No a samozřejmě provětráme i
naše miminka ve smečce – Elišku
(Electru) a Delphinku.
Eliška zůstala u nás doma a
Delphinka bydlí u našich kamarádů
na Ostravsku. Jsme zvědaví jak si
holky povedou a jestli je budou
výstavy bavit :O)

LEDEN 2012

Potvrzení březosti
LEX – vyšetření patelly
• ÚNOR 2012
Čekáme štěňátka!

• BŘEZEN 2012
Valná hromada našeho
klubu a také bonitace Lexe

CO SE CHYSTÁ?
Společně s Gabkou Trýzubskou chystáme
další setkání přátel bostonského teriéra.
V letošním roce již 4. Ročník!
Moc se těšíme - jak na staré milé známe tak i na ty nové, kteří se za námi přijedou
podívat. Věříme, že se bude líbit stejně
jako předcházející roky a že si víkend
všichni patřičně užijeme…

Titulek popisující obrázek nebo grafiku

Setkání začíná už od pátku a trvá až do
neděle a záleží jen na účastnících jestli
přijedou na celý víkend, nebo na sobotu +
neděli a nebo jen na sobotu, kdy je
připraven hlavní program ;o)
Již brzy přidáme přihlášku
informace na stránku setkání:

a

bližší

www.bostonterrier.webnode.cz
Těšíme se!

V letošním roce nás čeká pár příjemných
událostí v podobě štěňátek…
V únoru čekáme štěňátka a moc se
těšíme na překvapení ;o)
No a na podzim se nám snad narodí
první štěňátka našeho Lexe a věříme, že
budou vyvedená po rodičích a budeme
mít dům plný malých klauníků ;o))

Pokud máte zájem o bližší
informace, napište, zavolejte. Velmi rádi
Vás uvítáme i u nás doma, kde se
můžete s našimi bostonky blíže seznámit.
P.S. štěňátka prodáváme pouze na
základě osobního kontaktu a nebo
doporučení
a
s novými
majiteli
zůstáváme v kontaktu…
Marta Procházková - BALADER
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