
„ ROK 2019 „ 

 
03. január 2019 .... no ako krásne nám ten rok začal priatelia ... 

 

Podľa aktivity Thora a Morrigan sa môžem domnievať, že v marci sa náš gang 

rozrastie o chlpaté guličky.... 

 

13. január 2019 ..... aktualizácia : Morrigan nám krásne priberá čo naznačuje, že 

môžeme zvýšiť percento úspešnosti krytia už na 80 percent  

 

01 február 2019 ..... aktualizácia : Morrigan viditeľne je v očakávaní chlpatých 

guličiek. 

 

 

 

10 február 2019 ....S dovolením majiteľky nášho odchovaného kocúra dávam na 

známosť, že BENN BLUE by Thor diamond*SK sa zúčastnil na svojej prvej výstave 

v Beroune (CZ) 09.02.2019 v triede mladých kastrátov. Hodnotenie má na moje 

potešenie vynikajúce a aj ocenenie CAP plus nominácia do konečnej súťaže svedčí o 

jeho kvalite.  Teším sa spolu s jeho majiteľkou Terezkou a držím palce v ďalšej 

výstavnej kariére ... 



 

01. marec 2019 ..... 58 deň gravidity našej Morrigan . Deň D sa blíži .... 

 

08.marec 2019 .... Big mama Morrigan sa nikam neponáhľa .... dnes je už síce 

65 deň gravidity, ale ešte stále je v norme. 

 

10. marec 2019 ..... nové info o mačiatkach Morrigan a Thora nájdete v sekcii 

" Mačiatka " .... 

 

15. marec 2019 .... Morrigan je starostlivá mama, no Cristian, Clayton, Cersei, 

Connor a César si už pomaly zvykajú aj na ľudskú prítomnosť a pohladenie. Sú 

síce ešte slepé, ale pohladenie ich ukľudňuje a tým pádom je ľahké ich 

kontrolovať bez zbytočného stresovania ich maminy... 

 

 

 



19. marec 2019 .... drobci nám krásne rastú a v galérii si môžete postupne 

prezerať ich fotografie. Ako to už býva, u novorodencov je obtiažne určiť 

presne pohlavie. Ja som síce počkala pár dní a zistila, že máme 4 chlapcov a 

jedno dievčatko. Minulosť však varuje, že ešte nie je všetko 100 percentné .... 

Nie som jediná chovateľka, ktorej sa už stalo, že z dievčatka bol o pár týždňov 

chlapec. Tentoraz však dúfam, že Cersei ostane Cersei. wink. O tom, či je 

mačiatko voľné alebo rezervované si môžete vždy prečítať pri informáciach 

fotoalbumu konkrétneho mačiatka. A čo sa týka Connora : nakoľko je toto 

posledný vrh mojej Morrigan, rozhodla som sa ponechať v CHS jej gén v 

budúcich mačiatkach práve v Connorovi... 

 

23. marec 2019 .... s radosťou Vám oznamujeme, že v prvej polovici apríla sa 

narodia malé chlpaté guličky našej Freyi. Otcom je nikto iný ako Thor.... Viac 

info o vrhu " D ", keď príde ten veľký deň.... 

 

 

05. apríl 2019 .... Freya a Thor oznamujú, že sa dnes skoro ráno stali rodičmi 

4 nádherných chlpatých guličiek ..... zatiaľ môžem povedať, že máme dve 

červené  a dve čierne mačiatka. Pohlavie zistím až oveľa neskôr nakoľko si ich 

mamina ale že až veľmi stráži.... 

 

09. apríl 2019 ..... VRH C ..... 31 dňoví drobci sa majú výborne. Šantia, 

poniektorí už používajú wc, papajú kašu z baby granuliek a baby kapsičky. Keď 

už budú papať všetci , pridáme mäsko, tvaroh .... vajce. Voľné mačiatka k 

rezervácii sú : Cristian, César a Clayton .... 

 



                           VRH D ..... 5 dňoví drobci rastú ako z vody. Mama 

Freya je už prívetivejšia, takže čoskoro sa objavia aj ich prvé fotky. 

 

15. apríl 2019 .... VRH C ....úspešne sme absolvovali prvé odčervenie. Až na 

jednu potvorku, všetci používajú wc a dokonca sa už dobývajú do veľkého wc . 

Zatiaľ papajú baby granulky, neskôr pridáme nejaké dobrotky ako je tvaroh, 

vajíčko...Pribináčik, len musíme ísť na to pomaly, poniektorý majú citlivé 

trávenie... Vrh C je pripravený, aby mohli prebiehať rezervácie voľných 

mačiatok....Cristián, César a Clayton - je o nich zatiaľ priebežný záujem. 

Rezervovaní sú až po zložení zálohy. 

 

                          VRH  D .... dovoľte, aby som Vám predstavila mačiatka 

našej Freyi a Thora. Ich fotografie si môžete prezrieť v ich fotogalérii. 

Mačiatka napredujú rekordným tempom aj čo sa týka socializácie... 

 

 

27. apríl 2019 ...... 

 

                             VRH " C " ..... mačiatka 28.4. budú mať už 7 týždňov 

a majú sa výborne. Traja chlapci si však ešte stále hľadajú budúce rodiny. 

Hľadáme rodiny, do ktorých chlapci zapadnú ako súčasť rodiny. Sú vhodní nielen 

do chovu ale aj ako miláčikovia - kastráti. Teší ma priebežný záujem, no pokým 

nie je zložená záloha, chlapci sú VOĽNÝ !!!!! 

 

                             VRH " D " ...... mačiatka včera prekročili tretí týždeň 

a darí sa im úžasne. Freya je výborná mama. Mačiatka si zvykajú na ľudskú 

prítomnosť a hlavne dotyk. Napredujú úžasným tempom aj čo sa týka ich váhy. 

Budú to veľké a silné mačiatka. Zvlášť DEAN Rod vyzerá akoby ani nepatril do 

tohto vrhu. Dean váži úžasných 520 gramov a pohybovo je najzdatnejší .... 

Čoskoro pribudnú nové fotografie , aby ste si mohli vybrať svojho šampióna 

alebo sa Vám zapáči Daenerys Dronning, ktorá má neskutočné zafarbenie.... 

 

25. máj 2019 .... oba vrhy výborne prospievajú čo si môžete všimnúť na ich 

váhach. Jedia všetko čo môžu zjesť. Až na jednu potvorku z vrhu D všetci už 

používajú wc toaletu. Toho jedného sa mi nedarí odhaliť, ale ono sa tiež naučí 

chodiť do toalety.... Predsa majú ešte len 7 týždňov. No aj tak už začíname 



hľadať budúce rodiny, do ktorých budú patriť naše mačiatka ako súčasť 

rodiny... Mačiatka sú kľudnej , vyrovnanej povahy a pokým nemajú vrtuľku v 

zadku tak aj prítulné. Ich mami tak senzačne spolu vychádzajú, že nakrmia aj 

drobca tej druhej ..... Kto túži mať doma úžasnú Nórsku lesnú mačku, nech 

neváha a kontaktuje nás... 

 

 

04.jún 2019 .... mačiatka napredujú raketovou rýchlosťou. Zvykli si na pamlsky, 

takže ak ich potrebujem mať niekde pokope, stačí keď začujú, že niečo padá na 

zem a pribehnú všetci..... ešte aj ich maminy , len aby sa ušlo niečo aj im. 

 

V poslednej dobe sa stretávam s názorom, že tieto mačky sú drahé. Položila 

som si otázku, čo je na nich také drahé ? Myslím, že je to ich úžasná povaha a 

že ich je málo. Môj čas a zapálenie pre odchov zdravých mačiat je na 

nezaplatenie. Málo kto si uvedomí, že starostlivosť o drobcov začína už počas 

gravidity. Maminy rodia pri mojej asistencii, len aby si oddýchli aj počas 

pôrodu. Veď porodiť 8 drobcov nie je zas len tak... potom zaúraduje príroda a 

sme šťastné obe ,že ich je 5. 

 

Čo tým chcem povedať? Ak niekto chce mať doma úžasnú Nórku, nemal by 

pozerať na jej cenu, ale odkiaľ pochádza, či pochádza zo zdravej línie, v akom 

prostredí vyrastá.... Poprípade nájsť majiteľov mačiat z predošlých vrhov a 

opýtať sa na názor ... Ja som svojich parťákov hľadala tiež podľa recenzií, 

teda až na Morrigan - tá bola a aj je láska na prvý pohľad .... 

 



20. jún 2019 .... VRH C : Clayton Maximus a Cristian Maximus si ešte stále 

hľadajú tie najlepšie rodiny kde by zapadli ako členovia rodiny. Sú pripravený 

presťahovať sa a užívať si rodinný život.... 

 

 

VRH D : celý vrh D si už začína hľadať nové rodiny . O chvíľu podstúpia svoje 

druhé očkovanie a bude im zavedený identifikačný čip, budú vystavené pet pasy 

a prebehne zdravotná kontrola celého vrhu , aby mohli byť vystavené preukazy 

o pôvode PP.... 

 

 

EMMETT Cullen by Thor diamond *SK ...15.07.2019 

 

16. júl 2019 ..... VRH E : Dovoľte, aby som Vám predstavila náš nový 

prírastok do rodiny. Yoko na druhý pokus po antikoncepcii priviedla na svet 

krásneho veľkého chlapca . Dostal meno EMMETT Cullen by Thor diamond*SK. 

Narodil sa 06.07.2019 a v súčasnej dobe má už úctyhodných 315 gramov... 

EMMETT Cullen bude nádherným prototypom Nórskej lesnej mačky. 

05.august 2019 .... máme za sebou rušné dni. Druhého augusta odišiel do 

nového domova červený kocúrik DEXTER Rod a na moje potešenie ostal tu v 

Košiciach. Hneď na druhý deň si úžasná rodinka prišla pre svoju princeznú 

DAENERYS Dronning a tá bude pokračovať v chove a odchove v Starých 

Hodějoviciach (CZ)..... Som nadšená, že sa ešte nájdu takí, ktorí sa chcú 

venovať chove a odchove takého úžasného plemena ako je NFO. Do ďalšieho 

chovu nám odišli : César Maximus, Cersei Morrigan a Daenerys Dronning. Ešte 



keby sa Cristian Maximus dostal do tohto programu, bolo by to super. No čas 

ukáže ako to bude.... 

 

16. september 2019 .... a náš gang sa zmenšuje. Včera odišiel do nového 

domova posledný kocúrik našej Freyi. Dylan Svart odcestoval so svojou novou 

rodinou do Ružomberka. Ešte tu ostáva nájsť úžasné rodiny pre Claytona a 

Cristiana. Clayton  je už kastrát a preto nová rodina si už nebude 

musieť robiť starosti s kastráciou. Snažím sa pre neho nájsť rodinu, kde 

zapadne . Má rád nášho Brutusa ( NO ) a vyhľadáva jeho spoločnosť. Preto som 

presvedčená , že je vhodný do rodiny so psom, ktorý má rád mačky alebo ich 

aspoň akceptuje. Clayton je prispôsobivý na náladu psa.      

Cristian  ešte nie je kastrát. Stále dúfam, že nájde svoje miesto v 

niektorej chovateľskej stanici ako chovný kocúr. Ale ak nie, aj z neho bude 

kastrát. Cristian je povahovo podobný Claytonovi. S Brutusom je však väčší 

kamarát ako Clayton..... 

 

24. september 2019.... jeseň je už za dverami a naši chlpáči si ešte užívajú 

slniečko. Teda aspoň to víkendové... 

Connor si ešte užíva prítomnosť svojich 

bratov Claytona a Cristiana. Ešte stále si hľadajú svoje rodiny, ktoré budú 

zbožňovať ich úžasné povahy. Cristian a Clayton sú mazlivý kocúrikovia, ktorí do 

nových domovov prinesú pokoj sprevádzaný svojim pradením. Obaja majú 

vyrovnanú povahu a veľmi rýchlo si zvykajú na nové podnety..... ich nové fotky 

síce pôsobia akoby boli chlapci v base laugh, ale žiadna z našich mačiek nemá 

voľný pohyb po vonku. Avšak, na mačací postroj je zvyknutá naša Morrigan 

(mama vrhu C) a veľmi rada sa prejde po celej záhrade na pomerne dlhom flexi 

vodítku. Podľa informácii od nových majiteľov nášho odchovu, naše mačiatka 



nemajú problém sprevádzať svoje rodiny na rôzne výlety alebo návštevy. 

Samozrejme je dôležité , aby sa takáto činnosť robila postupne, aby mládež 

nemala chaos z nových podnetov. Chcem pripomenúť, že ak niekto zatúži ísť na 

výstavu , dá sa to aj s kastrovaným mačiatkom. Na výstavách majú kastráti 

svoje súťažné kategórie a dokonca môže v konečnom dôsledku získať aj 

absolútneho grand šampióna kastráta..... dokonca sa môže zúčastniť aj svetovej 

výstavy mačiek, ktorá sa koná raz do roka vždy v inom štáte. Tento rok sa 

uskutoční v Nemecku..... 

 

02. október 2019..... Clayton a Cristian ešte stále hľadajú svoje nové domovy. 

Clayton je už kastrát a je pripravený odísť do nového domova.  Cristian 

podstúpi kastráciu 4 októbra 2019 a do nového domova môže odísť od 11 

októbra 2019... 

 

29. október 2019 ..... Teším sa, že Clayton Maximus si našiel svoju novú rodinu v 

Námestove (SK). Čoskoro sa vyberie do sveta a ja dúfam, že bude šťastný a 

spokojný v novej rodine.... 

 

10. november 2019 .... Tak Clayton Maximus v utorok odišiel do nového domova a 

má sa tam skutočne kráľovsky. Mám radosť , že nový majitelia z neho majú 

radosť. Verím, že takúto úžasnú rodinu si nájde aj jeho brat Cristian Maximus. 

Cristian je vyrovnanej povahy, má základné návyky, rád sa hrá a nemá problém ani 

s naším psom Brutusom..... 

 

12. november 2019 .... tak a je to čierne na bielom. Už aj Cristian Maximus si 

našiel svoj nový domov. O pár dní odcestuje so svojou novou rodinou za svojimi 

súrodencami do Čiech, presnejšie do Plzne. Veľmi sa tomu teším a môžem sa 

sústrediť na výstavy, ktoré pre mňa odštartujú vo februári 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 


