
28. december 2020 .... jo, jo, jo :-) už týždeň sa vytešujem z mojej princezničky Symy ( 

SYMPHONIA ELVESTAR ´S*GR). Ešte stále si zvyká na našu rodinu, pravidlá a pracuje na 

svojej pozícii v hierarchii gangu. Na rukách veľmi nechce byť (pracujeme aby sa to 

zmenilo , už len kvôli výstavám), ale pohladenie a škrabkanie sa jej páči a odmení sa 

nekonečným pradením... 

 Vrh H je práve v období podrobnejšieho spoznávania svojich možností a hraníc svojej 

šikovnosti. Sú zdravo zvedaví, nič im neunikne. Hlavne chlapcom nie. Héra keď 

oddychuje, tak oddychuje. 

 

 

15. december 2020 .... tento rok je náročný, no aj tak ubehol rýchlo. Héra, Hercules a 

Hector majú už 10 týždňov, formuje sa im povaha a zvykajú si na starostlivosť ( čistenie 

nosa, strihanie pazúrikov, česanie), ja mačky nekúpem pokiaľ to nie je ozaj potrebné. 

Na prípadné odmastenie srsti som našla super suché šampóny, ktoré nezanechávajú 

stopy .... takže aj toto bolo v tento náročný rok vyriešené.... 

.... a čo je ešte nové ? Nový prírastok SYMPHONIA ELVESTAR´S * GR konečne úspešne 

dorazila do Prahy. Na odvoz do Košíc čaká v domove našej Freyi Goddess by Thor 

diamond*SK . Už aby bolo 21.12 a Syma bude môj pravý vianočný darček  

 

 

01. december 2020 .... neuveriteľné, ako ten čas letí... potvorky chlpaté dnes už majú 8 

týždňov, v tabuľke hmotnosti vyhráva slečna Héra Warrior s hmotnosťou 1.231 gramov, 

potom nasleduje Hercules Warrior s hmotnosťou 1.142 gramov a napokon ich pomaly 

dobieha Hector Warrior s hmotnosťou 1.125 gramov.... Všetci sú neposedné potvorky . 

Dnes prvý krát dostali na odčervenie pipetu ( roztok sa aplikuje pomocou pipety na 

kožu, tesne nad lopatky ). Samozrejme som im dala aj ochranné goliere, čo sa im ale že 

vôbec nepáčilo. Našťastie ich mali na krku iba pol hodiny... 

 

 

19. november 2020 .... naše bábätká už prekročili 6 týždeň. Ten čas veľmi rýchlo letí. 

Hmotnostne sú na tom fantasticky, od 832 po 881gramov. Aaaaaa prečo už zas nemám 

voľné mačiatko ? Okrem toho , že Hector Warrior ostane ako chovný kocúr, Héra Warrior 

a Hercules Warrior si veľmi rýchlo našli nové rodiny. Začiatkom februára 2021 odcestujú 



do Kalinkova pri Bratislave. Teším sa , lebo v oboch rodinách už nejakí chlpáči sú, takže 

super ..... 

 

25. október 2020 .... V poslednom období veľa počúvam o tom, že ktoré rastliny sú a 

ktoré nie sú toxické pre mačky ale aj ostatné domáce zvieratá..... Najprv som sa snažila 

ich dať dokopy sama, ale získať hodnoverné informácie je ozaj ťažko. Samozrejme ja 

pre istotu nemám žiadne ( až na pár kúskov v kuchyni kde mačky nemajú prístup ), no 

sem tam im kúpim mačaciu trávu. Ja osobne ju nemám veľmi v obľube, niektoré mačky 

po nej majú krvavé zvratky alebo si porežú jazyk , ďasno.... Mnohý si myslia, že tráva je 

super proti bezoárom, ale moja skúsenosť hovorí, že mačky ju jedia z nudy alebo pre 

doplnenie kyseliny listovej. Ani raz nevyšiel z nich bezoár. Ja proti bezoárom bojujem 

pomocou krmiva Josera, RC Hairball alebo malt pastou , ktorá je veľmi obľúbená. Kto si 

chce naštudovať, ktoré rastliny sú alebo nie sú vhodné, môže klinúť na odkaz  "ASPCA" , 

ktorý som pridala medzi obľúbené odkazy....  

 

 

23. október 2020 ... Tak naše bábätká krásne rastú a o pár minút sa objavia všetky 

informácie o vrhu H a samozrejme aj nejaké to foto .... Všetky mačiatka z vrhu H sú 

momentálne voľné, no záujem o nich je. Dokonca až z Grécka. Avšak, keďže ešte nie 

som na sto percent rozhodnutá o osude malinkých, užívam si ich ( tí čo ma sledujú na fb 

to videli :-)) . Tentoraz rezervácie budú prebiehať až neskôr. Dala som avízo , že to 

bude okolo 8 týždňa života drobčekov, no možno to bude aj trochu skôr. 

... hotovo, fotky pridané, no ak chcete vidieť viac zo života drobčekov, "navštívte" nás na 

fb profile thor diamond sk 

 

 

16. október 2020 ....  konečne sa dostávam k spísaniu uplynulých dvoch týždňov. 

Náročné dva týždne... Začnem narodením posledného vrhu v CHS tento rok . Vrh "H" sa 

narodil večer 6 októbra v priebehu dvoch hodín čistého pôrodu. Na prvé mimino som 

čakala 7 hodín od prvej kontrakcie. Stalo sa to, čoho sa obávam počas každého pôrodu . 

Tentoraz sme dva dni po pôrode prišli o dievčatko , krásne korytnačinovej farby. No pri 

jej problémoch bolo lepšie , že už netrpí a prešla cez dúhový most. Jej súrodenci Héra, 

Hector a Hercules sa majú výborne a v týchto dňoch sa im otvárajú očká a zlepšuje sa im 

sluch.... Čoskoro aj tu na stránke nájdete ich fotky a podrobnejšie informácie. Kto je 

nedočkaví, nájde ich už na fb.... 



                         ..... ako som avizovala, čakala som na príchod našej novej posily z 

Poľska : Essex . Essex nakoniec dorazila v poriadku 13 októbra o 03:30 hod pet 

kuriérom. Trochu som strácala nervy lebo od chovateľky odišla už 11 októbra poobede, 

ale je tu, gang ju prijal mimoriadne veľmi dobre. Keď ju prvý krát zazrela moja 

najstaršia dcéra, povedala, že odteraz sa bude volať Chiara. Pozrela som na ňu a fakt to 

meno jej sedí. Chiara si ešte stále zvyká na veľkú rodinu, na ruch a hlavne na nášho 

Brutuska. On je snáď najväčší nepriateľ našej Chiary :-) Aj keď včera už neutiekla keď 

ho zbadala.... iba sa naježila a ukazovala mu svoju veľkosť a naježené chlpy na 

chrbte....komické...lepšie ako tv :-) 

 

 

 

04. október 2020 ..... hlásime sa vám  z prostredia pôrodnej izby našej budúcej maminy 

Freyi ( HU* Nordic Verden Janet Fraiser) ... 13:36 hod : mamina sa síce najedla a napila, 

no vidieť na nej nervozitu , brucho sa jej vlní o sto šesť , našla si kútik, ktorý som 

nedopatrením nechala voľný ( snáď sa mi ho podarí zatarasiť ešte pred samotným 

pôrodom ) a leží doslova v pôrodnej polohe.... ostávam pri nej.... izbu síce sníma 

kamera, no tam kde je teraz nie .... koniec hlásenia. 

30 septembra náš úžasný Thor ( Puzel Notabene*PL) podstúpil kastráciu. Je otcom 

šiestich vrhov v našej chovnej stanici, no nakoľko sme sa vybrali smerom ku prototypu 

NFO, jeho nádherná modrá farba už nie je žiadúca pre ďalšie odchovy. Thor ostáva s 

nami ako plnohodnotný člen rodiny... 

 

 

 

23. september 2020 .... v rodine Thor diamond sa deje toľko veľa vecí, že ja nestíham 

Vás o tom  informovať. Nie len, že sa pomaly chystáme s Freyiou na posledný pôrod 

pred dlhším odpočinkom (bude jej aplikovaný antikoncepčný čip Suprelorin), ale v 

rodine pribudol nový chovný kocúrik GREY Diamond Forest *PL (býva spolu s našou 

chovnou mačkou GAIOU Fairy v Chorvátskom Grobe). Grey bude prínos novej krvi do 

nášho chovu. Čoskoro v našej rodine privítame rozkošnú mačičku , ideálneho sfarbenia, 

slečnu ESSEX Puszyste Koty *PL , ktorá tiež má čo priniesť do nášho ďalšieho chovu. Na 

stránke bude predstavená, až keď pricestuje domov.... No čo ma ešte viac teší je, že 

rodinu Thor diamond uzatvorí koncom novembra naša nová chovná mačička 

SYMPHONIA Elvestar´s *GR. Symphonia pricestuje z prestížnej chovateľskej stanice 

ELVESTAR´S, ktorá sídli v Grécku neďaleko Atén. Symphonia rovnako ako Essex bude 



predstavená až keď pricestuje domov..... Už len chýba popriať dievčatám šťastnú cestu 

domov  

 

 

10. september 2020 ..... bruško Freyi sa krásne začína zväčšovať a 

preto môžem oznámiť, že očakávam pôrod malých chlpáčikov od 

04.10.2020... 

 

11. august 2020 .... malá Grace Fairy odišla do nového domova spolu s tetou Joko 

Dajatera*PL .... 

 

06. august 2020 .... v predchádzajúcich dňoch prebehlo krytie medzi Thorom a 

Freyiou.... dúfam, že bude úspešné. Predpoklad možného pôrodu začiatkom októbra 

2020.... 

 

13. júl 2020 ....  Freddie Mercury a Freya Goddess odišli do nových domovov. Freddie sa 

zabýval u svojho staršieho nevlastného brata Aron Puzelsona . Freya odcestovala do 

Prahy a už komanduje celú svoju novú rodinu.  

                        Gaia Fairy, Ginny Fairy a Grace Fairy majú už 10 týždňov a sú z nich 

riadne fešandy.... 

                        Naše chovateľské plány sa menia, sledujte rubriku " Plány a odchovy " 

.......  

                        

 

 

13. jún 2020 ..... Mačiatka z oboch vrhov krásne napredujú. Sú to malé šidlá a snáď sa 

Freddie Mercury nepokazí medzi samými dievčatami :-) .... Najviac som spokojná s tým, 

že mačiatka pôjdu do úžasných rodín, s ktorými sa už teraz super komunikuje a sami sa 

zaujímajú o svoje mačacie ratolesti :-)  



                         

 

 

05 máj 2020 ..... Keď som písala info 30 apríla tak ešte ráno nič nenasvedčovalo k 

tomu, že by Freya mala rodiť. Avšak poobede po 14-tej hodine to začalo a tak Freya 

porodila tri krásne mačiatka. Zatiaľ určiť pohlavie je veľmi ťažké. V dnešný deň sa však 

dá napísať, že sa majú čulo k svetu a už pomaly majú skoro 300 g. Dve mačiatka sú už 

rezervované.... 

 

 

30 apríl 2020 .... Začala som odrátavať posledné dni pred pôrodom Freyi - Janet Fraiser. 

Dnes už má 63-64 deň gravidity. Kedže u nás sa rodí prevažne okolo 68 dňa gravidity, 

musíme si ešte počkať na začiatok budúceho týždňa. Pre istotu ju však pravidelne 

kontrolujem, hlavne prejavy blížiaceho sa pôrodu....  

 

09 apríl 2020 ..... Freddie Mercury a Freya Goddess by Thor diamond *SK sa majú 

výborne.  

                          Čo sa týka tety Freyi - Janet Fraiser , tak, tá je s veľkou 

pravdepodobnosťou gravidná.... Pôrod očakávam okolo 04 - 05.05.2020 .... 

 

 

 

31. marec 2020 ..... naši "malinký" valibuci sa majú super. Pokiaľ všetko pôjde ako má, 

títo dvaja chlpáči už sú predbežne rezervovaní. Pre ostatných mám informáciu, že 

potvrdenie gravidity u Janet - Freyi bude okolo 10. apríla.....  

 

 

24. marec 2020 .... a je to tu. Včera, t.j. 23.3.2020 po zdĺhavom a ťažkom 11,5 

hodinovom pôrode sa Joko - Iris narodili tri mačiatka. No ani tentoraz nás neobišla 

strata a preto v najbližších dňoch Vám predstavím dve krásne mačiatka : červený 



chlapček má zatiaľ pracovné meno Fredie Mercury by Thor diamond a narodil sa s 

úctyhodnou váhou 169 g ... už chápem prečo sme na neho čakali skoro 7 a pol 

hodiny  (viac bude v rubrike mačiatka)  .... a celé trápenie ukončilo dievčatko 

korytnačinovej farby s pôrodnou hmotnosťou 130 g. Mačička zatiaľ nemá meno , lebo 

akosi sme nerátali , že by Joko - Iris mala niekedy aj dievča :-) Doteraz mala vždy iba 

chlapcov....No čoskoro mi nejaké meno cinkne a bude k nej perfektne pasovať. Čoskoro 

pribudnú informácie aj fotky , hlavne pre tých , ktorí nesledujú náš fb profil....  

 

 

09. marec 2020 .... keď vezmem do úvahy prvý deň krytia, včera Joko aka Iris ukončila 

8-smy týždeň gravidity. To znamená , že teoreticky môžem očakávať narodenie 

chlpáčikov od 17 marca, t.j. o týždeň . No podľa jej správania a iných faktorov ako je 

veľkosť bruška a uloženie mačiatok môžem predpokladať pôrod okolo 20 - 21 marca. 

Čo si myslíte ? Mám dobrý odhad alebo nie ? Uvidíme budúci týždeň.... Sledujte môj fb 

profil a novinky na webe  

 

 

04. marec 2020 .... Joko už pomaly sa začína obzerať po mieste, kde by mohla priviesť 

mačiatka na svet. Predsa, dva týždne ubehnú ako voda :-) Keď sa tak stane, prvé info sa 

objaví na FB profile... 

 

24. február 2020 .... 80 % istotu mám, že mačiatka sa narodia Yoko ( Joko Dajatera *PL) 

v polovici marca 2020.... Podľa záznamov, prekročila šiesty týždeň a bruško sa začína 

zväčšovať....  

 

21. február 2020 .... tak náš Emmett Cullen dnes podstúpil kastráciu lebo jedna časť 

ovária sa rozhodla, že sa jej v miešku nepáči. Čakala som, že sa vráti na svoje miesto, 

no uviazol v slabinách. Veru škoda ho, v chove by bol úžasný , no nič mu nestojí v ceste 

, aby na výstavách bol úspešný. V každom prípade ostáva u nás ako člen rodiny.  

 

 11. február 2020 ..... prvé dve tohtoročné výstavy sú úspešne za nami a môžem sa 

pripravovať na príchod nových chlpatých guličiek. Preto na ďalšiu výstavu (teda dve 

výstavy) sa chystám až v apríli.... Ako sme dopadli na výstavách a čo o Connorovi a 



Emmettovi napísala pani rozhodkyňa Květa Mahelková, si môžete prečítať na ich 

profile.. 

 

 

 

 

22. január 2020 .... podľa pohody a kľudu, ktorá nastala v gangu a podľa správania 

Freyi a Iris, kľudne môžem konštatovať, že Connor Maximus má vysoké percento 

úspešnosti, že sa v marci stane prvý krát otcom a to hneď dvoch vrhov. Kedže maminy 

sú korytnačinovej farby, môžeme opäť očakávať červené mačiatka (kocúrikov)... no 

určite sa objaví aj čierne v kombinácii s bielou.... možno bude aj nejaký bicolor po 

ockovi ;-) 

 

13. január 2020 .... viete ako sa hovorí : plány sú plány, no vždy sa objaví niekto alebo 

niečo čo Vám ich zmení. A mne ich zmenili Freya a Iris.... Mám jednu zásadu, 

nenechávať mačku zbytočne prechádzať rujami, pretože sa môže po určitom čase 

objaviť pyometra (zápal maternice). Freya a Iris sa rozhodli, že je čas mať mačiatka. Či 

sa Connor Maximus naozaj pochlapil, to zistíme až vo februári. Freya pôvodne mala mať 

mačiatka s Emmettom, no jemu chýbajú ešte aspoň 4 mesiace, aby bol úspešný. Tieto 

nové skutočnosti však nič nemenia na tom, že sa už teším na Connorovu prvú výstavu 

tohto roku :-) 

 

09. január 2020 ..... Všetkým návštevníkom mojej stránky želám v Novom roku len to 

najlepšie . Hlavne zdravie a aj pre chlpatých miláčikov... 

U nás nový rok začal prípravou na výstavy. Ako prvá výstava v mojom zozname bude 

výstava vo Viničnom (okres Pezinok) kde sa predstavia prvý krát CONNOR Maximus by 

Thor diamond*SK a EMMETT Cullen by Thor diamond*SK. Moji "noví" chovní kocúry. 

Uvidím po kade to EMMETT Cullen potiahne, ale pevne dúfam, že CONNOR Maximus  do 

leta sa úspešne nominuje na Svetovú výstavu mačiek, ktorá tento rok sa bude konať v 

októbri v Talianskom Miláne... Chlapci to budú mať tento rok pestré, pretože rok 2020 

je pre nich aj rok, kedy sa stanú prvý krát otcami očakávaných vrhov... Čas ukáže, či 

všetko pôjde tak ako som si to naplánovala :)  

 

 



 

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... 

 

 


