*** PSÍ DOMOV LUKAVICE & OS PES SENIOR ***
SCOOBY - černý krátkosrstý
jezevčík s pálením. Je středního
věku a milé povahy. Hodný
a velký mazel. Je aktivní a hravý.
Hodil by se do domku se
zahrádkou, ale mohl by bydlet
i v bytě. K ostatním pejskům
nekonfliktní. Není lovecký, může
bydlet i ve společnosti kočky.

s

JESS – 6letý ovčák. Je to velký
mazel. Má rád lidskou
společnost, ale nemusí ostatní
pejsky. Vyhovovalo by mu
bydlení na zahrádce a časté
mazlení.

ATIM - 3letý kříženec sibiřské
husky. Pejsek je hodný, zvyklý
bydlet v kotci s fenkou, není
zvyklý na samotu. Je aktivní,
hravý. Hledáme pro něj páníčka,
který má zkušenosti s těmito psy.
Je vhodný k domku se zahradou.

ANGIE – 3,5letá
kříženka. Fenečka
je středně velká. Je
to mazlivka, která
může i do rodiny
k dětem. Ale není
zvyklá na domácí
zvířectvo.
Je vhodná i do
bytu.

BUDDY – asi 4letý,
dlouhosrstý jezevčík.
Je hodný, mazlivý,
se psy snášenlivý.
Pravděpodobně bydlel
doma v bytě. Vhodný
i do rodiny s dětmi. Již
jednou byl umístěn, ale
vrátil se, jelikož se
nekamarádil s kočkou.

PLÁNOVANÉ AKCE V PSÍM DOMOVĚ LUKAVICE:
14. září 2013 – Den otevřených dveří & veřejné venčení pejsků
28. září 2013 – Pejsci z Lukavice v Babiččině údolí - Svatováclavské posvícení na „mlejně“
5. října 2013 – Pejsci z Lukavice opět v Ratibořicích – Podzim na zámku (opět na „mlejně“)
říjen 2013 – Den otevřených dveří & veřejné venčení – oslava Mezinárodního dne zvířat
listopad 2013 – stavba psích domečků pro naše pejsky a veřejné venčení
prosinec 2013 – Vánoce v Psím domově Lukavice

Širší nabídka pejsků je na: www.psidomovlukavice.cz a na facebooku:
„PES SENIOR“ nebo „ÚTULEK LUKAVICE“.
Kontakt:
Psí domov Lukavice
516 03 Lukavice 222 (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Jana Lemfeldová – tel. 608 524 973; utuleklukavice@seznam.cz

