27. december 2017 .... a je to. Druhé povinné očkovanie našich drobcov máme úspešne za
sebou. Briya ako pravá bojovníčka sa nechala zaočkovať až na tretí krát...Dnes im bol
zavedený mikročip a vystavený pet pass....

21.december 2017 ... ešte pár dní a máme tu najkrajší deň v roku - vianoce. no kto by sa
netešil
. Naše chlpaté potvorky sa rozhodli, že budú útočiť na stromček z každej strany.
Dospeláci sú síce v tomto športe už striedmi, no mládež skúša všetko čo môže. Briya to dnes
dotiahla až do 3/4 stromčeka po kmeni
... Za iných okolností by som sa na ňu hnevala, ale
keď som ju tam videla, ako kôpku nešťastia, pozapletanú medzi konáre umelého stromčeka,
musela som sa usmiať a vyslobodiť ju z väzenia
. Z dospelákov zatiaľ vedie Thor, ktorý sa
rozhodol dať si siestu na najspodnejších konároch, ktoré mali čo robiť, aby ho udržali.
Predsa už váži nad 6 kg
dlho bude.....

. No náš desať ročný strom odoláva a ja pevne dúfam, že ešte

11.december 2017 ... dnes som si dovolila pridať do rubriky o NFO nový dokument, ktorý som
nazvala " Recept ako mať spokojnú cicu".... je to taký ťahák pre začiatočníkov, ktorí sa
zamilovali a cez ružové okuliare zabúdajú na niektoré podstatné veci.... Niečo tam chýba ?
Napíšte mi, a ja to tam dopíšem

Naše dve chlpaté potvorky Briya Blue a Benn Blue si začínajú hľadať svoje
budúce rodiny, ktoré ich budú milovať a rozmaznávať.... Oni na oplátku ich
budú milovať ešte viac a budú sa snažiť, aby svojmu človeku spríjemnili jeho
šťastné alebo aj smutné chvíle života. ..... Nové fotky drobcov už čoskoro v
ich albumoch

10. december 2017 .... a zima je tu. Chlpáči sa ešte sem tam pýtajú vonku, no o pár minút už
stoja nastúpení pri okne s prosbou v očiach : pusť nás dnu .... Najmladší členovia gangu
krásne rastú, sú zdravo zvedaví a zapájajú sa do každej činnosti, napríklad mi radi asistujú
pri zametaní alebo kontrolujú, či dobre čistím toalety :-) Ak sa niečo udeje, viem hneď že to
majú na svedomí drobci a Freya. Freya veľmi rýchlo zapadla do gangu. Je prítulná a nechá zo
sebou robiť všetko čo treba , iba česanie sa jej veľmi nepozdáva....dokonca za tých pár dní
sa už pomaly naučila aj výstavný postoj. Z toho sa dá predpokladať, že je veľmi učenlivá.
Aron síce čaká na novú rodinu, no nevieme si vysvetliť, prečo ho oslovujú rodiny, ktoré ho
chcú mať vonku /ako sa hovorí " na divoko"/. Aron je zvyknutý na interiér a toľko čo
vybehne do voliéry sa nedá považovať, že môže žiť vonku. Ja osobne nepoznám chovateľa,
ktorý by choval nórky voľne pri dome. Proste tí, ktorí chovajú vonku, majú veľké priestranné
voliéry s možnosťou, aby sa mačka mohla ukryť buď v dome alebo v zastrešenej
/zateplenej/časti voliéry. No väčšinou majú prístup do domu. Tí, čo majú nórky v byte,

zvyknú ich "venčiť" pri ideálnom počasí / samozrejme mačku majú na pevnej vôdzke / . No
existujú aj menej riskantné možnosti ako ponúknuť mačke čerstvý vzduch a vyhnúť sa
prípadnej nákaze.... Napríklad presieťovaný balkón... No mačke postačí aj pohodlné sedenie
pri okne na ktorom je sieťka /pri ideálnom počasí je super otvorené okno /... Mačky milujú
sledovať dianie okolo seba mimo domu /bytu/.....
21. november 2017 ... udialo sa toľko vecí
pekne po poriadku.

, že ani neviem kde začať..

. No poďme

Aslanko si našiel novú rodinu v Poprad - Svite a čoskoro sa k nej aj nasťahuje
. Aron ,
pokým čaká na novú rodinu, pomáha učiť Monine mačiatka huncústva čo najväčších rozmerov
. Boss Black je najväčší z vrhu "B", aj keď jeho súrodenci ho pekne dobiehajú. Boss Black
si už našiel svoj nový domov, do ktorého pôjde v januári 2018... Briya Blue a Benn Blue si budú
hľadať nové domovy už čoskoro... Maličký začínajú navštevovať zastrešené wc, pochutnávajú
si na granulkách (tie mamine sú samozrejme lepšie, ako pre mačiatka
dennú starostlivosť, sú zvedavé a zvyknuté na strihanie pazúrikov...

), zvykajú si na

No najhorúcejšou novinkou je to, že v nedeľu 19. novembra k nám prišla Janet Fraiser z
Maďarskej chovnej stanice Nordic Verden. Iste, začiatky neboli pre ňu jednoduché, no po
prvých 12-tich hodinách si začala vytvárať vlastný životný priestor. Keď som si bola istá, že
je všetko v poriadku, pripojila som ju aj k našim maličkým. Je úžasná a do 24 hodín sa
skamarátila hlavne s naším šéfom Thorom

Dokonca aj hlavný boss Mony ju prijala,

dokonca si dovolím napísať, že ju prijala len preto, aby sa hrala s jej maličkými
mohla trochu oddýchnuť....

a ona si

08. november 2017 .... Briya, Benn a Boss rastú ako z vody. Boss bol dnes zapísaný do knihy
rekordov : vo veku 5 týždeň váži úctyhodných 714 gramov !!!! Briya 514 gramov a Benn 575
gramov... Briya a Benn majú takú normálnu váhu, bežnú v ich veku. Drobci sa už pustili aj do

granuliek, no väčšinou sú zavesení do svojej mamy.... čoskoro sa môžete tešiť na nové fotky
drobčekov

01. november 2017 ....Ešte jeden deň a bude to už celý mesiac, keď sa Mony
rozhodla priviesť na svet svoje malé chlpaté guľky. Boss, Benn a Briya sú šantivé
a zvedavé mačiatka, ktoré na rukách pradú. Tým, že sa už hrajú na
prieskumníkov, potrebujú veeeeľa energie, no úspešne si aj niečo uložia do
zásoby. Napríklad Boss Black už má rovných 600 gramov

20. október 2017 ..... drobcom z "B"-čka sa darí výborne. Mamina si neoddýchne, stále je
niekto hladný
. Napriek tomu, že majú ešte len o pár dní tri týždne, už majú úctyhodné
váhy : Boss Black 442g , Briya Blue 404g a Benn Blue rovných 400g...

17. október 2017 ..... dlho som uvažovala, ktorého kocúrika z vrhu A si nechať ako ďalšieho
chovného kocúra v chovnej stanici. Pomocou kamarátky, u ktorej aj kocúrik bude žiť, som sa
rozhodla , že to bude ARES PUZELSON
. Na chov a výstavy sa hodia všetci z " A " vrhu,
no jedine Ares je čistý tatino, čo sa mi páči a dúfam, že po ňom zdedil aj jeho úžasnú povahu
....

10. október 2017 ..... už čoskoro Vám predstavím zloženie nášho vrhu B ..... máme dvoch
chlapcov a jedno dievčatko. Veľmi sa teším, že do našej rodiny mačiatok pribudlo aj
dievčatko. Boss, Briya a Benn sa majú dobre a pomaly už otvárajú očká

03. október 2017 .... A je to tu. S radosťou v srdiečku všetkým oznamujem , že naša
Morgana alias Mony úspešne zvládla pôrod svojich chlpáčikov. Má ich tri

V najbližších dňoch chlpáčikovia budú predstavení , no zatiaľ sa im venuje iba mamina

20. september 2017 ..... Mona - Morgana sa pomaly chystá priviesť na svet malé chlpaté
guľky. Práve dnes sa prehupla cez 8 týždeň gravidity....

19. september 2017 ..... Chlapci rastú a šantia ako sa na malých kocúrikov patrí. V albume
nájdete nové fotky a na ich profiloch opis ich povahy

11. september 2017 ...... napriek strate nášho ALVINa, posúvame sa ďalej a začíname hľadať
nové domovy pre našich kocúrikov

Novinku o našom gangu, si môžete prečítať v rubrike ....plány, odchovy.....

10. september 2017 ...... po krátkej , ale ťažkej chorobe nás opustil náš ALVIN v sobotu 09
septembra

. Bol to jemný kocúrik už od svojho narodenia, jeho bratia sú úplný opak....

21. august 2017 ..... Chlpáčikovia absolvovali prvé očkovanie. Zvládli to na výbornú.

18. august 2017 ..... Novinkou sa dá nazvať, že chlpáči sa majú veľmi dobre. Chutí im všetko:
mlieko od mamy, granule, varené mäso, kapsičky.... Zajtra (19.8) už budú mať 8 týždňov.
Máme za sebou dve odčervenia a čaká nás ešte jedno, potom prichádza na rad prvé
očkovanie

13. august 2017 .... už nám chýbajú výstavné prípravy , známi a priatelia , ktorých tam
stretávame. No vyzerá to tak, že tento rok sa tam nedostaneme ani v najväčšej snahe....
Tento rok je ozaj v znamení mačiatok ... Chlpáčikovia sú rozkošní a zapadli do rodiny, akoby
tu boli odjakživa. Rastú do krásy, učia sa všetko, čo potrebujú k ďalšiemu životu. Teta
Daeneris ( SPH) ich učí, ako sa brániť pred dotieravou inou mačkou

, teta Mona poúča, že

nie všade budú vítaní ( teda, že sa môžu stretnúť s mačkou, ktorej nepadnú do oka)
ocko Thor im ukazuje, kde všade sa dá vyliezť a ako bezpečne zísť dole

,

a mamina Yoko

na nich dozerá či robia všetko tak ako sa má ( chodenie na wc im už ide na 98%)

09. august 2017 ..... je úžasné ich pozorovať ako každým dňom sú šikovnejšie, skúšajú nové
kúsky, lezú všade kde sa dá a po dlažbe utekajú ako po koberci... Už čoskoro tu nájdete nové
informácie o našich malých "tornádach" a hlavne fotky

02. august 2017 ...... Malé chlpaté guľky sa menia na malé chlpaté tornáda
.... Začali
pomaly jesť tuhú stravu, akoby nie keď mamina im ukazuje ako na to a tým pádom už vedia,
že zúbky majú aj na niečo iné, ako len okusovať všetko okolo seba.... prípade sa zakusnúť do
brata pri mini bitkách
Učia sa hygiene, zvykajú si na zvuky bežnej domácnosti , no
najmenej sa im páči, keď im ostrihám pazúriky...

28. júl 2017 Mačiatka už zajtra budú mať 5 týždňov. Keďže mama ich ešte ochotne kŕmi,
ešte sme nezačali s tuhou stravou....aj keď zúbky majú už riadne špicaté
. Mačiatka sa
učia chodiť na wc , lozia už po mačacom strome, skúšajú zoskakovať z výšky, radi sa "vozia"
v náručí kohokoľvek z rodiny.

08. júl 2017 ...... rastieme a máme už dva týždne.... O našich pokrokoch si môžete prečítať
v pod rubrike VRH "A".... čoskoro pribudnú nové fotky.... Priebežné foto a videá si môžete
pozerať na fb stránke Thor diamond SK

28. jún 2017 ..... tí, ktorí sledujú našu stránku, určite si všimli tú rýchlu zmenu z 2x2 na 3x1 ...... Ešte
stále sledujeme pri každom vážení zmeny na mačiatkach. Drobci krásne rastú. v priebehu piatich dní
pribrali od 68 až 88g

.

24. jún 2017 ..... Po dlhej noci príprav na pôrod, sme o 8:05 hod. privítali na svete naše prvé
mačiatko. V podstate pôrod prebehol rýchlo lebo posledné mačiatko sa narodilo o 10:45 hod. V
rubrike " mačiatka - vrhy - odchovy " čoskoro nájdete všetky informácie a fotky našich drobcov

13. jún 2017 ..... Yoko už častejšie odpočíva. Už včerajšiu noc strávila bez svojich kamarátov, aby si
odpočinula čo najviac. Každým dňom očakávame narodenie malinkých chlpáčikov... Dnes máme 59
deň brezivosti - " tehotenstva "

jún 2017 .....
sa vyvýšené miesta vyložiť

Bruško krásne rastie. Budúca mamina, sa už šetrí a necháva
... Ešte pár dní a odsťahuje sa od svojich spolubývajúcich na kľudné

miesto, kde je už pripravený pôrodný Partus box so všetkým čo bude mamina potrebovať

25. máj 2017 ...... už iba tri týždne a náš gang sa rozšíri o ....mačiatok. Koľko ich bude neviem, nechám
sa prekvapiť. No bruško našej Yoko vyzerá na 3 - 4 mačiatka...

15.máj 2017 Dovoľujem si Vám oznámiť, že naša Yoko - Joko Dajatera *PL je v očakávaní s naším
Thorom - Puzelom Notabene *PL..... Predpokladaný termín narodenia mačiatok je cca 15 - 17.jún
2017 heart

09.máj 2017 Teda vážení, zúčastnili sme sa dvoch medzinárodných výstav mačiek v Brne 6 mája a 7
mája.... Výstavy sa konali v Hoteli Voroněž I. a musím skonštatovať, že už dávno som nebola na takej
parádnej výstave. Okrem toho , že miesto a koordinácia výstav bola úžasná, boli sme v menovanom
hoteli aj ubytovaní... Okrem radosti z dosiahnutých výsledkov sme odchádzali domov veľmi spokojní
smiley..... Boli to výstavy, ktoré zanechali v nás presvedčenie, že sa tam opäť vrátime wink

Čo sa týka našej možno budúcej maminy - nemám pre Vás nové správy. Musím ešte počkať aspoň do
konca mája .... Teoretický termín možného pôrodu je okolo 17 júna blush

5.apríl 2017 Už pár dní mi bolo podozrivé správanie Yoko, že sa schyľuje k ruji a tým pádom, že
mačiatka tentoraz nebudú sad.... Thor ( Puzel ) sa už začal okolo nej motať....čas ukáže, či im je
súdené mať mačiatka.... Možno tentoraz bude šťastena k Yoko naklonená a dopraje jej byť mamou
blush

04.apríl 2017 Yoko sa zdá podľa správania a pribúdania hmotnosti, že by mohla byť budúcou
maminou. Nakoľko neuberá zo svojej ostražitosti, nebudem ju stresovať návštevou veterinára a
skusiť pozrieť bruško pomocou USG.... Budem ju sledovať, s úplnou určitosťou čo bude ďalej ,budem
vedieť okolo 17.apríla....

02. marec 2017 Yoko sa vrátila domov ako vymenená. Zatiaľ pozitívna zmena je jej prítulnosť a
zvýšený apetít.... Ak sa niečo udialo, tak je možné, že mačiatka k nám zavítajú začiatkom mája 2017
heart

23.február 2017 Yoko odišla navštíviť do chovnej stanice Asgaard gods, SK kocúra GIC FI* Ballawhane
Malibu Beach.... Vráti sa domov ako budúca mamina ? To zistíme čoskoro wink

