PROFIL PLEMENA

Sny sa majú plniť
a keďže sny sa majú plniť, jedného dňa
som v čarovnom obchodíku zameranom
na produkty pre mačky uvidela inzerát.
Áno … po dlhom hľadaní som našla chova‑
teľskú stanicu, ktorá mala na predaj brit‑
ské čierne mačiatka. Čo na tom, že moja
prvá chovná mačička bola nakoniec v sfar‑
bení čierna dymová. Moje srdce bolo nená‑
vratne stratené. Jej celé meno znelo Helga
Ótos *SK (BRI ns). Pre mňa však vždy bo‑
la a zostane Maurinka. Splnila mi sen. Ma‑
lé strapaté mačiatko rástlo, prišiel vek ma‑
čacieho tínedžera a nakoniec z nej vyrástla
mladá dáma. Maurinka je zakladateľkou
mojej chovateľskej stanice, ktorej názov mi
bol uznaný a do zoznamu chovateľských
staníc zapísaný dňa 21.  4.  2004. Spolu sme
prežili prvé narodenie mačiatok a ich vý‑
chovu. Som veľmi vďačná osudu za túto
výnimočnú mačaciu dámu, ktorá so mnou
mala trpezlivosť a ukázala mi, aké úžasné
je prežiť spolu prvú výstavu alebo priviesť
spoločne na svet očakávané mačiatka. Na‑
vždy mám hlboko v srdci uložený moment,
kedy som po prvýkrát v živote vzala do dla‑
ní novonarodené mačiatko.
Moje chovateľské srdce miluje každú
mačku, ktorá so mnou žije. Nesmierne si vážim všetkých mačacích seniorov, ktorý ma roky viedli chovateľskými úskaliami a dodávali mi silu ísť
ďalej a nevzdať sa. Mám úctu k ich rokom, pretože tie roky sme prežili spolu. A aj keď život niekedy pripomína
skôr jazdu na húsenkovej dráhe ako pokojnú plavbu, vždy sme boli spolu. Moji „seniori „sú pre mňa symbolom môjho ja, sú moja minulosť a tiež sú moja
budúcnosť. Pretože bez nich by som
sa nikdy chovateľkou nestala. Ukázali mi, aký čistý može byť vzťah človeka
a mačky. Bez podmienok a príkazov, že
je možný veľmi jednoducho, proste srdcom. A mačacie srdiečko je naozaj tolerantné a láskavé. Verím, že nikdy nezabudnem ani na jednu mačku, s ktorou
som prežila čo i len deň.
Naša chovateľská stanica Endless Infinity
*SK sa venuje chovu britských mačiek vo
farbách čierna, čokoládová, červená, kré‑
mová a korytnačinová, tiež v kombiná‑
cií s bielou, výhradne s preukazom o pô‑
vode. Z chovateľského pohľadu priniesla
do našej chovateľskej stanice veľmi cen‑
ný genetický potenciál mačka importova‑
ná z Holandska menom Kalamazzoo de
la Boucharelle vo farebnej variete modrá
korytnačinová. Aj napriek tomu, že Kala‑
mazzoo má dnes vek takmer 10 rokov, stá‑
le predstavuje aktuálny typ britskej krát‑
kosrstej mačky. Po zrelej úvahe sme sa
rozhodli, že v chove budeme pracovať s jej
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Najmladšia posila našej chovateľskej stanice z Nemecka – China Rose v. Loderberg DE
v netradične kombinovanom korytnačinovom sfarbení s bielou

Chovateľka Ema Voláriková s kocúrikom
Archankom, ktorý zmenil jej život.

génmi. Jej rodokmeň nesie v sebe minimál‑
ne jedno desaťročie chovateľskej práce jej
pôvodných chovateľov. A ja si túto prácu
nesmierne cením. Bola pre mňa hnacou
silou a motorom v ďalšom chovateľskom
rozhodovaní. V mojej chovateľskej stanici
Endless Infinity *SK žijú a v chove pôsobi‑
li jej dcéry. Všetky boli pre mňa veľký prí‑
nosom a vždy ma posunuli o krok ďalej.
Dôležitou súčasťou násho chovu je kré‑
mový kocúr GIC. Merlin Nimble Cat *CZ,
ktorý taktiež nesie holandskú líniu de la
Poupette/de la Boucharelle. Veľkým plu‑
som pre náš chov „Endless Infinity“ je, že
obohatil nás chov aj o prestížne nemecké
línie. Nesmiem zabudnúť na príchod mo‑
jich vysnívaných mačiek menom GIC. Ta‑
nisha Tabac de Saint — Roy *D vo farebnej
variete čokoládová korytnačinová, impor‑
tovaná z Nemecka a Ch. Marvellous Silky
Babe *CZ importovaná z Českej republiky,
vo farebnej variete čierna korytnačinová.
Obe mačky nám priniesli do chovu presne

