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15.11.2014 Klubová výstava italských chrtíků Praha
Posuzovala Libuše Ubrová. V sobotu 15.11.2014 jsme se vydali na Klubovou výstavu italských chrtíků do
Prahy. Přiznám se, že D1 mne trošku strašila. Ale zvládli jsme to v pohodě. Měla jsem přihlášenou Blackii
a z naších odchovů Harley Next Level, Cheron Next Level a Gwen Next Level. Výstava byla v hotelu...tak
pro nás příjemné prostředí. Musím pochválit organizátory výstavy. Vše klapalo jak má být. Harley (náš
odchov) byl na své druhé výstavě a zvládl to na jedničku. Dostal ve třídě mladých Výborná, CAJC.
Náš odchov Cheron Next Level dostala zámku výborná a Gwen Next Level taky výborná. Také pro ně
druhá výstava. Naše Blackie letos ukončila výstavní sezonu s parádním výsledkem Výborná1, CAC,
Nejlepší fena, BOB – vítěz plemene. Byli jsme i v soutěži chovatelské skupiny a skončili jsme na prvním
místě. Naše černá smečka měla úspěch. Sponzorům děkujeme za krásné dárky, hlavně za první místo
pelech od DG DogGear. Celá naše smečka si ho doma hned oblíbila. Tak naši italáci doporučují :-)

24.10.2014 Evropská výstava psů Brno
Tak ještě teď vydýchávám tu krásu. Počet přihlášených chrtíků 109. Předvedení všech chrtíků bylo
opravdu skvělé. Tak by měla vypadat všechny výstavy! Měla jsem radost, že z naší chovatelské stanice ze
zúčastnil náš odchov DAG NEXT LEVEL ve třídě otevřená a získal známku VÝBORNÁ. Dále CHARLAINE
NEXT LEVEL ve třídě mladých a získla známku VD. Pro mne taky úspěch, protože bylo přihlášeno 21
mladých fen a vybrat úplnou špičku mezi tou krásou je opravdu náročné. Velkou radost mi udělala i naše
BLACKIE NEXT LEVEL. Z počtu přihlášených 16 získala známku VÝBORNÁ. Blackie ukázala, že je ve
skvělé výstavní kondici ve svých 4 letech a to byla 3 měsíce po porodu štěňátek. Jsem ráda, že na takové
výstavě se zúčastnili z naší chovatelské stanice 3 odchovy. Měla jsem i krásné pocity, protože na výstavě
nepanovala špatná nálada a bylo vidět na ostatních, že úspěchy druhým přejí. Nutno podotknout, že
organizačně perfektně zvládnutá. Myslím, že si organizátoři zaslouží pochvalu.Posuzoval pan Jipping
Gerard a zhostil se posuzování opravdu výborně a neměl to opravdu vůbec jednoduché. Perfektně byla
zvládnuta i práce vedoucí v kruhu. Při tomto počtu je opravdu náročné posuzování a perfektní práce
vedoucích v kruhu je důležitá.
Byla to opravdu krásná přehlídka nádherných chrtíků!!

23.10.2014 Národní výstava psů při Evropské výstavě 2014 v Brně
23.10.2014 jsme se zúčastnili Národní výstavy psů při Evropké výstavě. Bylo přihlášeno 42 chrtíků.
Převážná většina byli zahraniční účastníci. Naše Blackie byla přihlášena ve třídě šampionů a z počtu 4 se
naše Blackie umístila na druhém místě , kde získla V2, Res. CAC.
Ve třídě šampionů jsme bylo ze zástupců z ČR a ze SK jenom my.

20.10.2014 Všechny naše štěnda mají své domovy :-)

19.9.2014 Máme volné štěňátka :-)
Matka Blackie NEXT LEVEL a otec Nario SACRAMENTO IS NOVELES. K zadání jsou 2 fenky. Jolie Next
Level je barvy černé a Jacqueline Next Level je barvy modré. Štěňátka jsou vhodné jen pro ty, kteří
hledají kvalitu a především nejlepšího přítele s duší dítěte pro společně strávený život.

2.8.2014 Máme štěňátka
Narodily se dvoje štěňátka.

Vrh I (1.8.2014) otec: Kuba Libre na Klínkách & matka: Casiopea Next
Level
1 štěně: Issey Next Level

Vrh J (2.8.2014) otec: Nario Sacramento is Noveles & matka: Blackie
Next Level
2 štěňata: Jolie Next Level a Jacquline Next Level

8.6.2014 Klubová výstava chrtů v Náměšti nad Oslavou
Blackie Next Level - Výborná 2, Res. CAC
A naše odchovy:
Dag Next Level – Výborná 3
Cheron Next Level – Výborná 4

7.6.2014 Speciální výstava chrtů v Náměšti nad Oslavou
Naše odchovy se zúčastnily výstavy:
Dag Next Level – Výborný 1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy chrtů
Cheron Next Level - Výborná 3

3.5.2014 Štěňata
Narodily se štěňátka po našem Quo Vadisovi

12.4.2014 NVP Ostrava
Blackie Next Level: Výborná 1, CAC, Národní vítěz, BOB
Cherry Next Level: Velmi nadějná 2
Zúčastnily se i naše odchovy :-)
Dag Next Level - Výborná 1
Harley Next Level – Velmi nadějná

23.3.2014 MVP Katowice (PL)
Blackie Next Level Výborná1, CAC, CACIB, BOB

22.2.2014 MVP Brno
Posuzoval pan Fintora Oleg ze Slovenska. Blackie Next Level Výborná 1, CAC, CACIB, BOB – vítěz
plemene
23.2.2014 Posuzoval pan František Bouček Blackie získala Výborná 2 a res. CAC
Víkend v Brně byl pro nás úžasný. Vystavoval se i naše štěndo Henry Next Level a musím říct, že mu to
šlo krásně. Charlaine Next Level se vystavovala taky a oba dva dny získala Velmi nadějnou. Pěkně se učí.
Cherry její sestřička byla jak já říkám na čumendu, aby příště věděla jak na to :-) a hlavně fandit
Crewkovi, Henrymu, Charlaine a své mamce Blackii.

Na ty naše holky a na Henryho i Crewka se byli podívat i Bolero a Rustik s Martinkou :-)

Náše štěndo…teď už dospělý kluk Crew Next Level dokončil v Brně ČESKÉHO ŠAMPIONA. Máme z něho
radost. Krásně se předvádí v pohybu. Evě Mizerové děkujeme za krásné fotky našich miláčků.

30.1.2014 MVP Trenčín
MVP Trenčín Blackie Next Level Výborná 2, R.CAC, R. CACIB

10.1.2014 Začal Nový rok
Zapoměla jsem doplnit výsledky ze Speciální výstavy chrtů v Nitře, která se konala 29.11.2013 Byli jsme
s Blackii Next Level a její dcerou Charlaine Next Level a Hanelore Next Level. Charlaine i Hanelore získaly
ve třídě štěňat Velmi nadějnou Blackie se krásně předváděla a získala Výborná 1, CAC, BOB.

