
Našim hlavním přáním je, aby se štěňátka u majitelů měla dobře a prožila krásný a plný 

život.  

 

Štěňátka jsou odchována v domácím, láskyplném prostředí a s péčí celé rodiny a dalších 

pejsků. Jsme malá rodinná chovná stanice, není problém se na štěňátka kdykoli před odběrem 

přijet podívat, můžete zhodnotit, v jakých podmínkách žijeme, jak s námi bydlí naši miláčci a 

jak pojímáme chov psů jako takový. 

 

V mnoha ohledech jsem, co se týče chovu psů, stále naivní. Stále věřím, že tak, jako si lidé 

koupí kvalitní obuv, značkové oblečení, kvalitní elektroniku nebo automobil, tak stejně budou 

uvažovat také při koupi pejska, který je bude doprovázet po mnoho let (určitě déle než 

televize nebo lednička).  

Tak jako při koupi jakéhokoli „spotřebního zboží“ hledíte na kvalitu materiálů, servis, záruku, 

přístup prodejce i značku jako takovou, tak byste měli (podle mého názoru) přistupovat i 

k nákupu pejska. Rodiče štěňátka, jejich vzhled i zdravotní stav, prostředí, v němž je štěňátko 

odchováno i chovatel sám by pro Vás měl být určitým vodítkem kvality.  

Jako odstrašující případ, jak lze za „pár tisíc“ přijít k rádoby čistokrevnému a „skoro“ 

zdravému pejskovi doporučuji shlédnout nedávno vysílanou reportáž o množírnách psů: 

http://prima.stream.cz/soukroma-dramata/571775-soukroma-dramata-2011-12 

 

Naše chovné feny podstoupují vyšetření očí na dědičné změny (výsledky vyšetření k 

nahlédnutí v sekci "naše feny") a také vyšetření luxace pately. Naše chovné fenečky netrpí 

žádnými potravinovými ani kožními alergiemi. 

 

V naší stanici vám zdarma a po celý život pejska poskytneme nadstandardní chovatelský 

servis: 

 

- trvalý kontakt, pomoc při výchově, úpravě srsti apod. 

 

- pomoc a poradenství po telefonu nebo mailu kdykoli budete potřebovat 

 

- možnost hlídání pejska po dobu vaší dovolené - holčičky kdykoli, pejsky 

po předchozí domluvě v závislosti na hárání feneček !!!  

 

- řádnou kupní smlouvu 

 

- průkaz původu 

 

- Petpasport EU 

 

- budoucím majitelům posíláme průbežně mailem fotky a videa jejich budoucího 

mazlíčka  

 

- krmivo do začátku 

 

- v případě zájmu o výstavy rádi pomůžeme a poradíme v začátcích, 

možnost dohody ohledně střihové úpravy pejska  
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