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.......zhrnutie všetkých udalostí, ktoré sa u nás udiali ...... 

 



 

 

05 december ..... V mene občianskeho združenia MAČKY KOŠICE a ako aj v mene Federácie 

felis Slovakia Vás srdečne pozývam na dve Medzinárodné výstavy mačiek v dňoch 15 a 16 

júna 2019, ktoré sa budú konať v priestoroch na Jedlíkovej ulici (vysokoškolské internáty) v 

Košiciach. O programe Vás budem informovať neskôr. Môžem Vás však ubezpečiť, že tam 

budú členovia mojej stanice, možno nie všetci , ale budú. Rovnako aj moja maličkosť. Už 

teraz sa na Vás tešíme.... 

 

 

  

03. december .... Vážení priatelia, do pozornosti Vám dávam ponuku od 

spriatelenej chovnej stanice Amber Wald, CZ. Jej ponuku nájdete v sekcii " 

MAČIATKA "... 

 

 

 

23. október .... dnes prebehla činnosť, ktorú gang nemá veľmi rád, zvlášť keď sa robí v čase 

oddychu . Podľa nového váženia to vyzerá, že Thor sa už " prebúdza" z hormonálneho 

oddychu. Yoko si váhu drží, takže ona ešte hormonálne oddychuje a užíva si kľud Pod 

odkazom VRH B a aj VRH A v sekcii Fotogaléria nájdete fotky mačiatok z nášho odchovu. 

Vystihujú ich život v novej rodine....   

 

 

14. október .... čas letí rýchlo a ja som sa dočkala môjho ďalšieho člena rodiny a gangu.... Je 

ňou krásna čierno bodkovaná "kočka" s bielou kresbou... Hel je veľmi prítulná a na nové 

prostredie si zvykla neuveriteľne rýchlo. Ešte trochu syčí na Brutusa (predsa je to jej prvý 

pes v živote), ale aspoň môže mať istotu, že neskôr jej dá Brutus pokoj. Brutus dobiedza iba 

do Thora - ten na neho nikdy nesyčal... Všetky ostatné syčali a teraz majú pokoj alebo stačí 

zdvihnúť labku a dať mu jednu 

výchovnú                                                             

 

 

 



 

 

 Bärbel Amber Wald,CZ... aka HEL - vládkyňa Helheimu 

 

 

 

25. september 2018 .... tak sa zdá, že človek mieni , no príroda mení... Vyzerá to tak, že naša 

Freya nie je v očakávaní, no aj ruja je v nedohľadne. Mony sa tiež akosi nechce do toho ísť, 

takže ešte nie je isté, či sa jeseň bude niesť v znamení malých chlpatých 

guličiek.                                                                                  Thor podstúpil lokalizáciu čipu 

Suprelorin, no zdá sa, že sa už úplne vstrebal, takže už len čakať na vzostup hormónov, 

ktoré boli potláčané viac ako rok...  

 

 

19. september 2018 .... Mám nové správy z našej chovnej stanice ... Jedna nie je príliš 

pozitívna a to , že naša Freyia s veľkou pravdepodobnosťou nie je v očakávaní. Pre Freyiu je 

všetko prvý krát, takže z nezdaru nie som veľmi smutná... Pokúsime sa o reparát pri 

najbližšej ruji.... Ak sa to opäť nepodarí, počkáme si na 

Thora.                                                                                                                       Ďalšia 

novinka je : rozhodla som sa odstrániť antikoncepčný čip Suprelorin môjmu Thorovi. Kedy 

však nastane jeho " plná sila " je zatiaľ ťažko odhadnúť. Podľa získaných informácii to môže 

trvať aj pol roka....                                                   Novinkou posledných dní je však to, že 

čoskoro k nám pribudne nová členka rodiny, nová parťáčka do gangu .... Bärbel Amber 

Wald*CZ (úplné predstavenie Bärbel prebehne až keď príde do nového domova, no už teraz 

môžem prezradiť, že je to krásne mačiatko prírodných farieb...) 

 

 

 



 

 

09.august 2018 .... v týchto dňoch prebieha krytie našej Freyi ( HU* Nordic Verden Janet 

Fraiser) s kocúrom z nášho odchovu Aresom ( Ares Puzelson Thor diamond*SK) Už len 

čakať, či bolo úspešné. Počkajme si do druhého septembrového týždňa ...... 

 

 

23. júl 2018 ..... genetické testovanie našej Freyi a Aresa máme úspešne za sebou. Už nám 

nič nebráni k úspešnému (dúfame) krytiu. Neostáva už nič iné, ako len čakať na deň, keď 

Vám oznámim radostnú novinku ..... krásne leto priatelia  

 

 

08. jún 2018 .... v poslednej dobe som zaznamenala zvýšený záujem o naše mačiatka a preto 

som sa rozhodla, že túto jeseň bude mať mačiatka Mony a aj naša Freya (Janet ). 

Samozrejme, ešte nie je nič isté, ale dúfam, že po návšteve u nášho Aresa, Vám budem môcť 

zvestovať šťastnú novinku. Dovtedy však Freya aj Ares musia prejsť genetickým testovaním 

a keď bude všetko v poriadku, v auguste spustíme chovný program pre vrh "C" a aj vrh "D". 

Všetky aktualizácie ohľadom mačiatok nájdete v rubrike "Plány....." 

 

Najčastejšie však odpovedám na otázku : Koľko stojí u Vás mačiatko ? No, áno, v podstate 

základná otázka. Lenže bolo by dobré, keby sme si uvedomili, že máme záujem o čistokrvné 

mačiatko z testovaného chovu, kde bolo o neho postarané už v brušku maminy, potom 

prebehol asistovaný pôrod a nastúpila dennodenná starostlivosť.... Toto nie sú mačiatka, 

ktoré mačka porodila niekde v kríku na záhrade. Toto sú mačiatka od mačky o ktorú je 

patrične postarané, aby bola hlavne zdravotne v poriadku. Aby strávila svoj život ako súčasť 

rodiny čo najdlhšie.... a aby jej potomstvo prebralo od nej všetko to pozitívne (negatívne sa 

správnym prístupom dá odstrániť takmer vždy).... 

Ľudia, ak chcete vlastniť mačku len tak pri dome, že jej dáte tzv. voľnosť - dajte šancu 

pouličkám alebo útulkáčkam. Naše mačiatka nie su vhodné do takých podmienok. Iste, 

môžete ich vodiť vonku na vôdzke alebo im zasieťujete balkón alebo ak bývate v dome - 

postavíte volieru.... Voľnosť u NFO je aj to, že môže byť všade tam, kde ste vy... 

Ja verím, že ten čo má skutočne rád svoje mačky, nenechá ich len tak behať po svete... 

Voľnosť áno, ale rozhodne nie vystavenie mačky nástrahám ciest a nevychovaných detí, 

ktoré ukameňujú mačku na smrť... 



 

 

 

03. máj 2018 ..... S radosťou oznamujeme, že naša Mony ( Morgana) na výstave v Žiline 

ukončila svoju púť za titulom INTER CHAMPION. Navyše v súťaži Best in show vyhrala 

prvé miesto ako najkrajšia mačka skupiny II. Veľmi sa tešíme tomuto úspechu, pretože 

porazila 3 veľmi pekné mainky (Maine coon). Náš Thor (Puzel) po veľmi dlhom váhaní porotcu 

skončil vo svojej triede ako druhý. Má veľmi vysoké hodnotenie, no norák z Poľska mal krajší 

límec. No a náš Ares Puzelson napriek výbornému hodnoteniu, skončil ako tretí a to len 

preto, že nezniesol dotyk porotcu. Bol doslova klbko nervov. No nečudujem sa mu. Zrazu nové 

prostredie, veľa mačiek okolo neho. Očakávam, že si zvykne a na ďalšej výstave to už 

zvládne lepšie. Gratulujeme všetkým víťazom aj porazeným, lebo stráviť celý deň v klietke 

alebo na pódiu, to dá poriadne zabrať ..... 

 

 

 



 

 

Do fotoalbumu nášho vrhu B som pridala fotky krásneho BOSSa BLACKa - syna našej 

čerstvej šampiónky.... 

 

BOSS BLACK Thor diamond*SK 

 

 

25. apríl 2018 .... po veľmi dlhej dobe sa ozývam s oznamom, že 29 apríla sa zúčastníme 

Medzinárodnej výstavy v Žiline (tenisové centrum) - samozrejme Vás tam srdečne pozývam. 

Svoje krásne kožuchy tam predvedú Mony (Morgana), Thor (Puzel) a krstom prejde náš 

kocúr z prvého vrhu Ares Puzelson. Veľmi sa tešíme a dúfame v tie najlepšie výsledky  

 

02. marec 2018 .... dnes moja maličkosť konečne dokončila výstižný článok o chorobách 

mačiek, o ktorých by sme mali mať aspoň laické vedomosti. Tieto informácie nás dokážu 

nasmerovať správnym smerom hlavne čo sa týka správneho odčervovania a očkovania našich 

4-nohých členov rodiny... nájdete ho v rubrike Štandard..... 

 

Prvý komentár na našej stránke si môžete prečítať v rubrike venovanej 

kocúrikovi Aresovi Puzelsonovi ..... týmto sa chcem poďakovať našej 

spolumajiteľke Alenke za milé slová , ktoré nás určite posunú vpred 

...  Pre úplnosť musím uviesť, že keď Ares ukončí náš chovný program, 

ostane žiť v Malom Slavkove u pani Aleny ... 

 

 



 

 

 

01. marec 2018 .... tak a je to tu. Náš Benn Blue cestuje do ďalekej Prahy (CZ). Budú mi 

chýbať jeho šibalstvá, ale som rada , že bude robiť radosť v novej rodine. Benn, ako každé 

mačiatko z našej CHS si ukradol kúsok z môjho a preto mu prajem krásny, pohodlný a 

hlavne šťastný dlhý život. 

 

06.február 2018 .... tak to vyzerá, že predsa len si oddýchnem od stresu ako je pôrod 

mačiatok. Nič nenasvedčuje tomu, že by naša Yoko čakala mačiatka..... No jej zmena v 

správaní je prevratná.... ak je to od čipu a mala by sa podobne správať ako keď raz bude 

kastrátka - už sa na to obdobie teším. Pri jej povahe určite. Yoko pochádza z chovu kde síce 

kontakt s človekom je, ale nie taký intenzívny, aký sme mali my s našimi mačiatkami. Som 

prešťastná, že jej synovia sú rozkošne vymojkaní a v nových rodinách sú šťastní nie len oni , 

ale aj ich nová rodina.....  

 

29.január 2018 .... nakoľko mojim plánom nie je odchovávať mačiatka ako na bežiacom páse, 

rozhodla som sa aplikovať antikoncepčný čip Suprelorin môjmu Thorovi ešte v auguste 2017. 

V zakúpenom balení však boli dva čipy. Druhý čip som sa rozhodla dať našej Yoko, no nakoľko 

viem, že v začiatkoch pôsobenia čipu u mačky spôsobuje vyvolanie plodnej ruje, počkala som 

do decembra 2017... Vtedy už Thor neprejavoval žiadne aktivity spôsobené hormónmi. 

Dokonca, keď Yoko po aplikácii čipu dostala o pár dní ruju, neprejavoval o ňu záujem. Potešilo 

ma to, lebo sú zvyknutí byť spolu. Prekvapenie ma však dobehlo na tretiu noc od začiatku 

ruje. Keď som sa zobudila na dianie v dome, neostalo mi už nič, len sa chytiť za hlavu a 

dúfať, že Thor sa iba o niečo pokúsil a nízka hladina hormónov spôsobí, že je momentálne 

neplodný.... Nechala som to už tak, bolo zbytočné ich oddeľovať a "milenci" si užívali ešte 

dve noci . Nakoľko Yoko je veľmi svojská a u veterinára prežíva neskutočný stres, 

rozhodla som sa nebrať ju na sono, či je vôbec gravidná. Podľa jej netypického správania sa 

to však dá predpokladať. Navyše, včera pri hladení som si všimla, že akosi nám mamina 

zhrubla.... Takže, dámi a páni , síce ešte to nie je úplná istota, no dávam už tomu 80 percent, 

že koncom februára maximálne 1. marca privítame nové prírastky do našej rodiny... 

 

 



 

 

24.január 2018 .... prednedávnom som čítala zaujímavý príspevok na fb o ponímaní chovu 

mačiek. Pisateľka bola priama a síce nebudem ju citovať, napísala to veľmi výstižne. Iba 

skutočný milovník mačiek vie čo to všetko v skutočnosti obnáša. Od zdravotných testov 

štvornohých členov rodiny až po odchov zdravých mačiatok. Som však vďačná za ľudí, ktorí 

si vážia prácu chovateľa a pri kúpe ich viac zaujíma, čo všetko bude potrebovať drobec v 

novej rodine ako to , že aká je jeho cena.... jeho cena je totižto nevyčísliteľná. Čas, energia a 

láska daná mačiatku a jeho rodičom sa nedá zaplatiť....  

 

11. január 2018 .... Je úžasné sledovať ako sa deň čo deň drobci menia. Dokonca aj polročný 

Aron Puzelson. Je úžasný, tak veľmi sa zmenil k lepšiemu, že je vhodný aj na ďalší odchov.... 

 

05. január 2018 .... Je tu nový rok a preto všetky udalosti, myšlienky z roku 2017 si môžete 

prečítať v osobitnom odkaze " ROK 2017 "..... 

Náš rozkošný BOSS Black včera (04.01.) odišiel do novej rodiny. Bude bývať s mladými 

ľuďmi v Medzilaborciach ako člen rodiny - maznáčik. Pevne dúfam, že sa bude mať minimálne 

tak dobre ako náš Aslan Puzelson vo Svite. Podľa posledných správ, Aslan sa má ako kráľ a 

ukradol srdcia celej rodine.... Mňa ako jeho "mamu"  to veľmi teší. Všetky mačiatka od 

narodenia prechádzajú mojimi rukami a keď odchádzajú, berú si trošičku aj z môjho 

srdiečka  

 

 


