Novinky 2016
18.9.2016 FCI Central EUROPEAN SIGHTHOUNDS SHOW
GRAFENEGG Rakousko
Tino il Fiero is Noveles – EX1, CACA

30.6.2016 Hledáme pro naše krásné 2 italské princezny jen ty nejlepší
páničky
...a skvělé domovy. Rodiče: Cherry Next Level x Antonello Corallo Blue. Jedna černá a a jedna šedé
barvy. Narozené 1.5.2016. Vážné zájemce uvítáme na nezávazné návštěvě. Více fotek najdete na Rajčeti

4.5.2016 Kuk :-)

27.4.2016 Chcete mě?
Jmenuji se Mirelli Next Level a hledám pro sebe ty nejlepší páničky. Jsem černá a narodila jsem se
2.3.2016 nádherné mamce Blackie Next Level a taťkovi Chateauneuf Du Pape King of Ivar.

8.4.2016 Mámě štěňátka
Narodili jsme se 2.3. 2016 mamince BLACKIE NEXT LEVEL a taťkovi CHATEAUNEUF DU PAPE DU PAPE
KING OF IVAR. A máme jména Matteo Next Level, Martini Next Level a Mirelli Next Level.

10.2.2016 Co u nás nového .-)
Nějak jsme se rozrostli. Postupem času u nás z našich odchovů zůstala Blackie, Casiopea, Cherry.
Jezdíme na výstavy, setkáváme se se svými odchovy a užíváme si naší smečky a oni nás. Naše Blackie
(dcera naší Wasabi) se ve výstavních kruzích ukázala nádherně. Její úžasný ladný harmonický pohyb a
krásný vzhled ji dostal mezi špičku. Svou krásu předala i svým potomkům. Máme z toho velkou radost.
Dlouho jsem hledala psa, který by mi typově seděl a měl zajímavý rodokmen. No a myslím, že se mi to
podařilo a opět jsme se rozrostli. Pokaždé říkám u nás je STOP STAV. No a přijel k nám TINO IL FIERO IS
NOVELES.
Byla to láska hned na první pohled. Povaha Tinouše je perfektní do smečky a tak mám radost. Trochu
jsem měla z toho obavy, ale Liudmila věděla co chci a co potřebuji. Děkuji ji moc, že nám Tina svěřila do
naší péče. Celá naše smečka Tina miluje. No a náš 9 letý Kvínek...ten teda ožil. Na zahradě mají s Tinem
dostihy:-) Cherry s Tinem řádí a až někdy trnu hrůzou:-). Cherry je naše kraďoška a naučila i Tina krást.
Tinouše strašně baví mi krást utěrky z kuchyně....má to jak národní sport.
Spousta fotek a novinek máme na Facebooku Level Next a na Rajčeti.

