PROFIL PLEMENA
to, čo bolo potrebné. Musím podotknúť,
že Marvellous vo svojom rodokmeni tiež
nesie holandské línie de la Poupette/de la
Boucharelle. Novým potenciálom pre náš
chov je mačička a kocúrik, obaja importo‑
vaní z Nemecka. Ich mená sú China Ro‑
se a T. N. T I’m Dynamite z chovnej sta‑
nice Vom Loderberg. Mačka China Rose je
pre nás výzvou, nakoľko jej modro koryt‑
načinové sfarbenie pre nás netradične, je
v kombinácii s bielou farbou. Celý názov
jej sfarbenia je modrá korytnačinová biko‑
lor (EMS kód BRI g 03). Kocúr je vo farbe
červenej (EMS kód BRI d), ktorú ja osobne
mimoriadne milujem a stala pre mňa spo‑
lu s korytnačinovým sfarbením chovateľ‑
skou vášňou. Mojím posledným a naozaj
vysnívaným mačiatkom, ktoré obohatí náš
chov, je krémová mačička Purrs Purrs Po‑
ppy Endless Infinity *SK, narodená v na‑
šej chovateľskej stanici. V jej génoch sa
z oboch strán stretávajú holandské línie
a narodením tejto mačičky sa mi splnil
chovateľský sen. A i napriek tomu, že je
v inej farebnej variete ako jej „holandská
babička“, podobnosť Poppy a Kalamazzoo
je neprehliadnuteľná. Poppy je moja „ma‑
lá veľká „nádej pre ďalší krok vpred. Mo‑
je srdce mi káže spomenúť všetkých, ktorí
v našej chovnej stanici pôsobili ako chov‑
né jedince a teraz si všetci spoločne užíva‑
me ich chovateľský dôchodok. Okrem už
spomínaných, sú to naši seniori Bam‑Bam
Nimble Cat *CZ, ElleisDee LouLou de Feu
Endless Infinity *SK, Charisma Lilo Beej‑
bies Endless Infinity *SK a Go‑Go Choco‑
late Zirkon Bohemia *CZ. Plánov do bu‑
dúcnosti máme veľa. Čas nám ukáže, čo
všetko sa nám podarí splniť a ktoré sny sa
premenia na skutočnosť. Mojím prianím
je, aby sme odchovávali mačiatka na zákla‑
de plánovaných spojení, po zdravých a tes‑
tovaných rodičoch. Aby naše mačiatka pri‑
niesli do domovov radosť a veselosť. Aby
vyčarili úsmev na tvárach ich nových maji‑
teľov, spojili priateľov aj rodinných členov
do silnej súdržnosti.
Pretože život je rýchly a času je vcelku má‑
lo, náštevy našej chovateľskej stanice na
výstavách sú skôr ojedinelou udalosťou.
Potešenie nám však prináša, že naše od‑
chovy robia radosť majiteľom v mnohých
krajinách sveta. Reprezentujú meno našej
chovnej stanice v krajinách ako je Argen‑
tína, Nórsko, Lotyšsko, Nemecko, Maďar‑
sko a tiež v našej domovine, na Slovensku.
Vždy sme a budeme vďační majiteľom na‑
šich odchovov za lásku a starostlivosť kto‑
rú mačiatkam venujú a dávajú. Veľké ďa‑
kujem im tiež patrí za skvelú prezentáciu
našich odchovov na výstavách. Ako chova‑
teľ viem, že výstavy sú príjemnou súčas‑
ťou chovu. Prostredníctvom nich môžeme
chovateľskému svetu ukázať našu prácu,
zmýšlanie a kam v chove smerujeme.

Mačiatko z vrhu N — Naughy n Spicy Endless Infinity *SK

Viem, že je to jedinečná možnosť ako od‑
prezentovať dlhoročné výsledky chovu
chovateľskej stanice. Každé ocenenie, kto‑
ré si mačka na výstave vybojuje, je veľmi
cenné. Vážim si všetky víťazstvá. Prvoradý
pre mňa však vždy bude zdravý, pohodlný
a šťastný živoť mojich mačacích spoloční‑
kov. Naším výstavným plánom naďalej zo‑
stávna účasť na Svetovej výstave mačiek,
ktorá sa bude konať tento rok v Českej re‑
publike. Prostredníctvom mačiek som vo
svojom živote spoznala mnohých ľudí,
ktorí sa mi stali priateľmi a silno obohatili
môj život. Ľudí, od ktorých som dostávala
od samého začiatku až po dnešné dni ne‑
smierne dôležité rady a podporu. Oni mi
ukázali smer cesty, formovali moje názory
a vzdelanie ohľadne chovu, moje chovateľ‑
ské plány. Mnohí z nich sú súčasťou môj‑
ho života neustále. Som rada, že ich mám
po svojom boku a cením si ich priateľstvo.
Chov dokáže priniesť do vášho života veľ‑
mi cenné vzťahy a priateľstvá.
Zámerom pri písaní tohoto článku bo‑
lo predstaviť krásne plemeno — britskú
krátkosrstú mačku. Predstaviť jej štan‑
dard, jej farebné variery a priblížiť účasť
na výstavách. Mne, ako chovateľovi, bo‑
la daná úžasná možnosť predstaviť túto
mačku tak, ako ju vidia moje oči a moje srdce. Pri písaní niektorých častí som sa
usmievala, pred očami som mala celú mo‑
ju mačaciu rodinu. Jej chovanie, jej zvyky.
Pri niektorých častiach ovládol moje poci‑
ty smútok a tak trošku aj kvapka bezná‑
deje. Verím, že ak sa rozhodnete pre kúpu
mačiatka britskej krátkosrstej mačky, bu‑
dete sa pri výbere riadiť tak, aby vaše ma‑
čiatko bolo s vami naozaj tak dlho, ako je
to len možné. Aby bolo po zdravých, testo‑
vaných rodičov a tieto správne gény si pri‑
nieslo do vášho spoločného života. Bude
to taká jeho „základná výbavička“ do no‑
vého domova.

Ema VOLÁRIKOVÁ
— chovateľská stanica Endless Infinity *SK
www.endlessinfinity.sk
Chovateľka, podpredsedníčka
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