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Vážení priatelia – chovatelia,
začal sa nám nový rok a na jeho začiatku si zvykneme dávať predsavzatia. Našim predsavzatím bolo aby sme začali tvoriť časopis pre Vás. Chceme Vám spríjemniť chvíle voľna, poučiť Vás a potešiť.
Naša Základná organizácia začína tretí rok svojej činnosti. Spolu sme už prekonali nejednu prekážku a spolu sme sa posunuli dopredu o poriadny kus. Nechcem

Grafická úprava:
Peter Šimkovič

aby sme zaspali na vavrínoch, musíme na sebe stále pracovať, ale ani nie je nutné,
aby sme sa cítili menejcenní, pretože chováme zvieratá, ktoré sa v zahraničnej
konkurencii nestratia.
Do roku 2012 Vám prajem pevné zdravie, optimizmus, nadšenie a dobrých priateľov. Vašim "chlpatým stádam" prajem milujúcich majiteľov, zdravie, ľahké pôro-

Základná organizácia chovateľov drobných
hlodavcov /morčatá/
http://www.zochm.sk

dy, pekné a úspešné odchovy.
Prajem Vám príjemné čítanie
za redakciu
Ing. Alena Mikulinová
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Adepti na Slovensku

D

á sa povedať, že chov ušľachtilých morčiat na Slovensku je ešte v začiatkoch a zároveň si myslím, že

veľmi rýchlo napreduje smerom nahor. Čo sa začína prejavovať aj úspešnosťou slovenských chovateľov a ich morčiat
na zahraničných výstavách. V dnešnej dobe chodia na naše
výstavy posudzovať najmä posudzovatelia z Čiech, ale vyskytli sa aj posudzovatelia z Poľska, či Škandinávie. Bohužiaľ, na Slovensku nemáme ešte vlastných posudzovateľov,
a tak sa našich adeptov na posudzovateľa školia špičkoví
medzinárodní posudzovatelia pod záštitou ČSCH. Doba
školenia trvá dva až päť rokov. Každý adept sa musí osobne zúčastniť minimálne 3 registrácií morčiat, absolvovať
14x školenie s posudzovateľom, alebo asistovať pri posudzovaní na výstave (z toho minimálne 4 školenia s posudzovateľom), 1x musí absolvovať prednášku z veterinárnej ľov morčiat a iných drobných hlodavcov, ZO chovateľov
prevencie, 2x genetický seminár (1x všeobecná genetika, morčiat a iných drobných hlodavcov, samotným posudzo1x genetika morčiat), 8x sa musí zúčastniť na výstave, kde vateľom a ďalším), že umožnili školenia naším adeptom na
bude vystavovať aj svoje morčatá . Nepovinnou súčasťou posudzovateľa morčiat. Ďakujeme!
školenia je posudzovanie štandardu C – maznáčikovia, kde

Michal Sviatko

sa adept učí hodnotiť podľa bodovej škály morčatá v jed-

(foto Dana Třísková)

notlivých položkách.
Zároveň by som sa chcel poďakovať ČSZCH (ÚOK chovate-

litňovaly. Dnes běžná a rozšířená plemena se dala počítat

Vzpomínky na začátky

C

na prstech jedné ruky. Dnes, po uplynuti několika let jsou

hovu morčat se věnuji od dětství. Začínal jsem na možnosti pro začínající chovatele úplně jiné, mají již možklasických zverimexových morčatech, neboť v době nost obrovského výběru.

mého dětství jiná morčata v Čechách ani nebyla. Po pár

Mým chovem prošla většina plemen a barevných rázů,
letech se začala v inzerátech objevovat dlouhosrstá morča- poslední čtyři roky jsem se výhradně věnoval dlouhosrstým
ta. V té době jsem byl již v kontaktu s některými chovateli.
plemenům PeruáÚžasné je to, že s několika chovatelkami jsme přátelé do

nec a Alpaka v bílé

teď a stále chováme. Zlomový byl rok 1998, kdy byla v Br-

tmavooké a nyní

ně Evropská výstava morčat, kde jsem poprvé zakoupil 3

se pomalu vracím

standardní morčata s PP. Rok nato byla založena několika

k

nadšenci

Zá-

chovu

srstých

hladkočokoládo-

kladní organiza-

vých morčat, která

ce

jsem

pod ČSCH.

Od té doby se
chovatelství

kdysi

také

vlastnil.
Ing. Petr Tejml

morčat

v

Če-

(foto archív ZOCHM -

chách

rozjelo

Lenka Pastorková)

na plné obrátky.

Začala

se

importovat zvířata

a

chovy

morčat se zkva-
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Veterinárne okienko - Plesne

R

číslo 01/2012

striekanie postihnutého miesta Lamisilom (dá sa kúpiť v
lekárni). Plesne nemajú radi kyslé prostredie. Po prelieče-

ozmýšľala som nad tým, akou témou by mal začať ní, keď chrasty zmizli a miesto začalo opäť zarastať som
cyklus s veterinárnou problematikou a spomenula ešte niekoľko dní používala rozprašovač s octovou vodou.

som si na svoje začiatky. Prvý "neduh" s ktorým som v sú- Malo to dve výhody. Udržala som plesne pod kontrolou a
srsť morčiatka bola nádherne lesklá :-)
vislosti s morčatami prišla do kontaktu boli plesne.
Priviezla som si morča a celé som ho poprezerala – nie

Keďže mám veľa zvierat a podcenenie plesňového ocho-

odborným okom, skôr od radosti, že mám čistokrvné mor- renia by mohlo mať vážne následky, začala som používať
ča s "papiermi". Nenašla som na ňom žiadnu chybu. Na túto schému: akonáhle zistím stratu srsti na niektorom
druhý deň som mu na nošteku našla miesta bez srsti, s mieste tela, postriekam toto miesto Lamisilom, v prípade
chrastou. Myslela som si, že sa niekde poranilo o klietku, suchých ušiek, či labiek, použijem Lamilsil masť. Čo najskôr
ale keďže chrasta bola suchá a malá, ďalej som sa tým postihnuté zviera vykúpem v Imaverole – zriedenom v ponezaoberala. Chyba. Na ďalší deň už bola chrasta aj na mere 1 diel liečiva a 50 dielov vody, pretože spóry plesne
kohútiku, pod "pazuchami" a pôvodná chrasta nebola malá sa nachádzajú na celom tele a aj v prostredí, takže je saa suchá ale väčšia a "živá". Oslovila som niekoľkých chova- mozrejmosťou, že takéto zviera oddelím od ostatných a po
teľov s prosbou o radu a ich reakcie ma prekvapili. Niekto- manipulácii s ním si umyjem ruky. (Mám poruke aj jednorí sa tvárili, že netušia o čom hovorím, niektorí začali obvi- rázové obrúsky napustené dezinfekčným roztokom) Imaverol má tú výhodu, že ak je pleseň v okolí očí, môže sa ním
ňovať iných chovateľov zo zanedbania hygieny a nepotierať aj toto miesto a pre zviera jeho prípad-

viem čoho ešte...

né vniknutie do očí nie je bolestivé. Celú
Naš ť as t ie

som

n araz i la

aj

na

túto procedúru opakujem minimálne 3x

"normálnych" ľudí s prehľadom a nadhľadom,

ktorí

ma

dostali

a sledujem, či sa situácia lepší.

do
Pleseň nepodceňujem, ale ani ne-

"obrazu".

preceňujem. Mám šťastie, že nePlesne sú bežnou súčasťou mikro-

mám oslabenú imunitu a nie som

flóry povrchu tela každého živočí-

na živočíšne plesne vnímavá. Podľa

cha, no niektoré, napríklad micros-

mňa ide o najškaredšie ochorenie

porum a trichophyton u morčiat nebývajú jej bežnou súčasťou.

morčiat, ale zároveň o najľahšie lieči-

Môžu

teľné. Výsledok je viditeľný takmer oka-

však byť prítomné bez toho, aby sa preja-

mžite. Ak predávam morča, dbám na to

vili. U zvierat – tzv. asymptónnych nosičov, u
ktorých sa nachádzajú sa môžu pri oslabení organizmu pomnožiť, poprípade asymptónny nosič ich môže prenášať na iné morčaťa, či človeka. Na to, aby sa premnožili
a začali robiť problémy, musia mať vhodné podmienky.

aby bolo zdravé, no naučila som sa upozorniť
nového majiteľa na potrebu "karantény" – v prípade že už
doma nejaké morčatá má. Ideálne je, keď si nový prírastok
okúpe (tak ako aj ja to robím) v sírovom šampóne pre psov
s kožnými problémami.

Hlavne oslabený organizmus. Väčšinou k oslabeniu dochádza v dôsledku stresu. (Inač, neviem prečo som si to ne-

Žiaľ nie každý považuje takúto radu za dobrý úmysel.

uvedomila sama, keďže roky pracujem so zvieratami a toto

Ale mnohí chovatelia sa mi po čase priznali, že sa veľa
mi je úplne jasné! Asi preto, lebo keď sa staráte o vlastné vecí museli naučiť na vlastných chybách a to čo pred
zviera ide niekedy rozum bokom :-( ) Teda stres môže byť "odsudzovali" teraz oceňujú.
zmena prostredia – nielen nákup nového zvieraťa do chovu, ale aj povedzme preprava, či pobyt vo výstavnej klietke. Tiež to môže byť stres zo zaradenia do novej skupiny
zvierat alebo zmeny kŕmnej dávky. Tiež som pozorovala, že
ak došlo k vzájomnému súboju samcov, na mieste vytrhnutej srsti sa vytvorila pleseň.

U dlhosrstých plemien je pleseň nepríjemná aj v tom, že
srsť dorastá veľmi dlho. Samozrejme, že je lepšie problémom predchádzať – chovať zvieratá vo vetranej miestnosti, na suchej podstielke, nenechávať im tam šťavnaté krmivo, ktoré nezožrali do 24 hodín, kontrolovať napájačky,
aby nepretekali, nechovať "nahusto" a pri prísune nových

Ako prvú pomoc som používala podľa veľkosti postihnu- zvierat dodržať karanténu – aspoň týždeň.
tej plochy kúpeľ v roztoku IMAVEROL-u (zakúpené u veterinárneho lekára – cena cca 10€), alebo natieranie, či po-
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Ing. Alena Mikulinová
odborná konzultácia MVDr. Denisa Vítková
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Napriek tomu, že naša ZO bola Republikovou radou SZCH

Plemenná kniha

K

číslo 01/2012

poverená vedením Plemennej knihy a riadením chovu mor-

eď sme zakladali našu Základnú organizáciu a tým čiat, postavili sme Plemennú knihu na samostatnú pozíciu.
vlastne aj odbor chovu morčiat na Slovensku, veľa Patrí pod Ústrednú odbornú komisiu králikov a drobných

sme sa pýtali a „odkukávali“ od našich zahraničných pred- hlodavcov. V rámci tejto komisie bola zriadená
„podkomisia“ ktorej členmi sú zástupcovia chovateľov
chodcov.
morčiat, potkanov a nutrií. Zasadnutie tejto podkomisie
Jedna vec, s ktorou sme sa však nestotožnili bolo vystavovanie Preukazu o pôvode samotným chovateľom. Z
vlastných skúseností vieme, že niektoré krajiny sa ani neu-

prebieha súčasne so zasadnutím UOKK a výsledok rokovania predstaviteľ podkomisie prednesie UOKK, ktorá ho vezme na vedomie.

núvajú s vystavovaním PP – buď chovateľovi veríte, alebo
nie. Niektoré PP importovaných zvierat z ďalších krajín sú

Plemenná kniha tak ako ju všetci poznáte je jediná a jedi-

písané rukou a nedajú sa prečítať. Rozhodli sme sa teda, nečná. Nikto, ani pri najlepšej vôli nemôže založiť ďalšiu.
že zavedieme plemennú knihu. V súčasnosti sa už väčšina

Vzhľadom na špecifiká chovu morčiat, kedy pri dodržaní
písomností „odohráva“ elektronicky, tak sme si dali vytvo- určitých pravidiel nezískame krížencov, ale opäť len štanriť program na mieru. Hlavnú zásluhu na tom má naša za- dardné čistokrvné zvieratá, nie je opodstatnené viesť plekladajúca členka a prvá správkyňa plemennej knihy Lenka menné knihy pre jednotlivé plemená, ako je tomu napríPastorková.
klad u hydiny, či králikov.
Preukazy o pôvode vystavené Plemennou knihou sú pre-

Pre mňa osobne je prínos Plemennej knihy v tom, že nehľadné a majú jednotný formát. Tým, že sú predkovia da- musím prácne „tvoriť“ PP – podám hlásenie a PP mi príde
ného zvieraťa podchytení v Plemennej knihe, bude možné e-mailom. Energie a času miniem dosť vtedy, keď
v prípade potreby dohľadať líniu, či konkrétne zviera.

„vyrábam“ VP. Takto mám odlíšené zvieratá podľa úrovne

V prvej fáze fungovania Plemennej knihy bolo možné rodičov.
vystaviť PP aj zvieratám, ktoré majú registrovaného len

Neregistrovaný rodič totiž môže byť preto, že som jednojedného rodiča. No vzhľadom na to, že vznikla potreba ducho nestihla žiadnu príležitosť na registráciu. Ale môže
odlíšiť od seba zvieratá s dobrými genetickými predpoklad- byť aj neregistrovateľný. Teda napríklad – má dva zálomky,
mi a otáznymi genetickými predpokladmi, bolo zavedené nespĺňa štandard, má príliš svetlú farbu...
pravidlo, že PP bude vystavené. len zvieratám, ktoré majú
V tom je momentálna situácia v chove morčiat na Slovenregistrovaných obidvoch rodičov. Pre mláďatá, ktoré majú
sku dobrá, že každý si môže chovať podľa vlastného úsudregistrovaného len jedného rodiča môže chovateľ vystaviť
ku a zváženia. Nikomu sa nezodpovedáte, prečo práve títo
VP – výpis predkov. Ak takéto mláďa prejde registráciou,
jedinci sú rodičia. Dôležité sú výsledky. Tie sa však málokePlemenná kniha mu vystaví Preukaz o pôvode. Tým sa dody dostavia hneď. Viem, že ciest, ako niečo v chove dostane do jej databázy. Zavedením odlíšenia PP a VP sme
siahnuť je mnoho, no mňa láka cesta vlastných odchovov
eliminovali „zahltenie“ databázy informáciami.
po vlastných odchovoch. Teda až keď niečo dosiahnu, zviePo ukončení činnosti Lenky Pastorkovej ako správkyne ratá, ktorých PP bude obsahovať aspoň tri generácie predPlemennej knihy a nástupe Lukáša Klimšu na jej miesto, kov z našej CHS, poviem si, že na tom mám nejakú zásluzároveň so vznikom ďalšej, rovnako špecializovanej ZO hu...
sme boli nútení prehodnotiť činnosť správcu Plemennej
knihy ako dobrovoľníka. Kým sme boli jediná ZO, táto činnosť bola robená s nadšením pre dobrú vec. Pravdou však
je, že Lenka pri tom strávila viac času, než je zdravé pre
niekoho, kto má prácu, rodinu a koníčky. Ako všetci vieme,
dnes je skutočne veľmi ťažké dostať zadarmo čokoľvek.
Zaviedli sme teda poplatok 1€ za hlásenie. Je celkom jedno, či podávate hlásenie na 5 mláďatiek, alebo na jedno.
Keby sme to mali porovnať s Plemennou knihou pre akékoľvek spoločenské, či úžitkové zviera, tá naša – napriek

Pokiaľ ide o registrácie – pevne verím, že v roku 2012 sa
stane riadnym posudzovateľom exteriéru morčiat minimálne Michal Sviatko. Tým pádom by sa mala zvýšiť šanca registrovať morčatá aj mimo termínov výstav. Napriek tomu
naďalej ostáva v platnosti možnosť registrovať morčatá
pre Českú ZO, poprípade po dohovore s usporiadateľom,
možnosť registrovať v Čechách pre Slovenskú ZO.
Ing. Alena Mikulinová
(obrázok Plemenná kniha)

tomu, že zhromažďuje podobné množstvo informácií, je za
zlomok sumy, aké sa platia inde.
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Názor na importy

K

číslo 01/2012

konkrétnu CHS ktorá odchováva morčatá podľa nami zvolených kritérií. Fotky ponúkaných morčiat sú len fotky - nedá

eď som začínala s chovom

sa nimi riadiť. Z fotky človek nevi-

morčiat, jedna z mojich

dí často nič - nedá sa odhadnúť

priorít bolo založiť si chovateľskú

veľkosť, stavba tela, sýtosť farby...

základňu nepríbuznú na slovenský

Zistila som, že oveľa viac sa dá

chov a tak 99% morčiat v mojej

získať morčiatkami s nevýstavným

CHS sú importy. Veľmi som túžila

pomerom - pretože tie majú ok-

po morčatách so Švédska, Holand-

rem pomeru farieb oveľa väčšiu

ska, Nemecka, Poľska..... Sny sa

šancu disponovať nami zvolenými

stali skutočnosťou a na základe

kladmi. Pretože morča s výstav-

svojich subjektívnych skúseností

ným pomerom určené na predaj

môžem

predstava

nie je väčšinou "len tak". Môže

dokonalých zahraničných morčiat

povedať,

že

byť malé, s krivým chrbtom..., čo

je často iba ilúzia.

na fotke nie je možné zistiť. A úplne najlepšie je s danou CHS komu-

Čo som sa naučila? Je veľmi dô-

ležité si uvedomiť, akú vlastnosť alebo prednosti chceme nikovať oveľa skôr ako len pred kúpou morčaťa. Vtedy je
importom získať - či potrebujeme zlepšiť srsť, stavbu tela, šanca na kúpu nami vysnívaného morčiatka najväčšia.
farbu morčaťa, typ... Podľa toho je dobré sa zamerať na

Postrehy z výstav

N

RNDr. Kornélia Petrovičová

Pre morčatá je dobré mať pripravené niečo dobré pod
zub, napr. uhorky, šalát, papriku, paradajku, v lete melón.

a každú výstavu, či už je to výstava Slovenská ale- V horúcich letných mesiacoch vodu a striekačku, prípadne
rehydratačn ý
roztok.
bo zahraničná sa

neskutočne teším. Mor-

Dobré je skontrolovať si

čatá sa snažím pripraviť

ostrihané pazúriky. Nech

čo najlepšie, no nie vždy

už výstava dopadne ako-

sa to podarí podľa mo-

koľvek, každá je sama

jich predstáv.

osebe originál a z každej
je možné si odniesť veľa

Zahraničné

výstavy,

zážitkov a skúseností.

ktorých som sa minulý
rok zúčastnila, mali všetky spoločné jedno - a to

RNDr. Kornélia Petrovičová
(foto archív ZOCHM Lukáš Klimša, Peter Šimkovič)

veľkú ochotu organizátorov vyjsť vystavovateľom v ústrety. Často som menila morčatá na poslednú chvíľu, často som mala morčatá nad limit
výstavy a nikdy to nebol problém. Skutočne klobúk dolu
pred milým prístupom organizátorov. Na všetkých výstavách bola zabezpečená podstielka v dostatočnom množstve. Výstavy boli organizované v rôznych podmienkach od tých skromnejších až v doslova, na môj vkus, luxusných
priestoroch.
Na základe mojich skúseností je dobré si morča pripraviť
na vlastnej podložke a buď si ho osobne odniesť posudzovateľom alebo ho pripraviť podať nosičovi - predsa len ide o prezentáciu svojho morčaťa a tá by mala byť čo najlepšia.
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Plemená morčiat Šeltia / Sheltia

S

číslo 01/2012

Šeltia satén / Sheltia Satin

heltia je plemeno s hladkou rovnou srsťou. Srsť je
rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je

S

heltia satén je plemeno s hladkou rovnou srsťou.
Srsť je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20

hustá a lesklá. Dlhá srsť vyrastá od temena a za ušami pa- cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srsť vyrastá od temena a za ušadá pozdĺž tela voľne nadol. Srsť na hlave je krátka, prilie- mi padá pozdĺž tela voľne nadol. Srsť na hlave je krátka,
havá. Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv. bokombrady.

priliehavá. Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv. bokombra-

Sheltia je povolená vo všetkých štandardom uznaných
farbách a kresbách

dy.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod
iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká
brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi
tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.
Sheltia je povolená vo všetkých štandardom uznaných
farbách a kresbách

Bodovací systém na výstavách

Bodovací systém na výstavách

1. typ a stavba

15 bodov

2. hlava, oči, uši

15 bodov

3. hustota a dĺžka srsti

15 bodov

4. bokombrady, hriva

15 bodov

1. typ a stavba

15 bodov

5. lesk

15 bodov

2. hlava, oči, uši

15 bodov

6. farba

15 bodov

3. hustota a dĺžka srsti

15 bodov

7. kondícia a prezentácia

10 bodov

4. bokombrady

15 bodov

5. hriva

15 bodov

6. farba

15 bodov

7. kondícia a prezentácia

10 bodov

Ľahké chyby
Mierne kratšia srsť

Ľahké chyby
Mierne kratšia srsť
Kratšia hriva
Kratšie bokombrady
Mierne slabší saténový lesk
Závažné chyby

Kratšia hriva

Výrazne krátka srsť

Kratšie bokombrady

Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele

Závažné chyby

Výrazne krátka hriva

Výrazne krátka srsť

Výrazne krátke bokombrady

Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele

Výrazne slabý saténový lesk

Výrazne krátka hriva

Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

Výrazne krátke bokombrady

zdroj Štandard ušľachtilých morčiat

Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele
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Vianočné a Novoročné pozdravy
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Príspevky do ankety Moje NAJ
Naj poznanie – v roku 2011 bolo mojim naj-poznaním zistenie, že ľudia, ktorí skutočne niečo dokázali sú skromní a
neupozorňujú na seba a tiež poznanie, že aj ješitnosť je dar Boží
Naj úspech – za najväčší úspech z pohľadu chovateľského považujem, že odchovanci našej CHS dosiahli na tituly Slovenský a Český šampión a za najväčší úspech z pohľadu ľudského považujem podporu od ľudí, s ktorými sa až tak dobre nepoznáme – to fakt povzbudí!
Naj zážitok – v pozitívnom smere bol pre mňa import zvierat zo Švédska (vďaka Ferko a Kornélia) a v negatívnom smere výstava na jeseň v Nitre. V tomto prípade išlo skôr o zistenie, že nie je všetko zlato čo sa blyští...
Naj prekvapenie – sa mi pritrafilo, keď som si v praxi overila, že je pravda, čo sa hovorí, že ak samica porodí pri samcovi o dva mesiace môžem čakať ďalší vrh : -)
Naj sklamanie – bolo zistenie, že importovaná samica, ktorá bola podľa fotky úžasná a na základe pôvodu mala veľké
predpoklady niečo „posunúť“ v chove je drobná, ohrýza sa a ohrýza srsť všetkým dookola. S pomerne slušným samcom dala „maznáčikov“. Ešte dostane jednu šancu s vynikajúcim samcom, ktorý je preverený, že dáva kvalitné, pomerové a mohutné mláďatá. Ak sklame aj teraz, darujem ju na maznáčika : -(
Naj stretnutie – je pre mňa každé stretnutie so zaujímavým človekom
Naj radosť – mi prinášajú moje deti, keď vidím ako sa z mojich „miláčikov“ stávajú zrelé, samostatne mysliace a rozhodujúce sa bytosti...
Ing. Alena Mikulinová
CHS Povraznícky opál

Najväčšia udalosť roku 2011 sa týka mojich chovných samíc a to Cavia Hafnia Z Patanského revíru a Nancy Cavia Andyland. Na 1 Výstave mladých zvierat, ktorá sa konala v Nitre si viedli naozaj skvele. Hafnia získala CAC (kartička čakateľa na šampióna) u dosť prísneho oka pani posudzovateľky, čo samozrejme veľmi potešilo keďže je to môj odchov.
Nancy ako jedna z troch Amerických Teddy sa dostala do rozstrelu o titul BOB. Rozstrel nevyhrala, pretože ďalšie dve
morčatá boli o dosť vyspelejšie. Získala však CAC a my aj oni plno nových skúseností. Tento rok ma potešilo aj hodnotenie mojich morčiat na XI. National Show v Nitre, kde podľa prísneho Európskeho štandardu Hafnia dostala pekných
93 bodov, zároveň nás potešilo to, že Hafnia sa posudzovateľovi veľmi páčila. Vytknutá jej bola len korunka, kde jej
obrátene rastú biele chĺpky. O to najväčšie prekvapenie bolo, keď sme zistili že Hafnia dostala BOB čo nás zahrialo pri
srdci. Hafnia preukázala svoje kvality a obhájila dobré meno našej chovnej stanici. Veľkú radosť nám ale robia aj
ostatné naše morčiatka a ich zdravé odchovy. Čo sa týka samotného klubu veľmi ma potešila úroveň výstav a samozrejme upravenosť ZOCHM stránky. Pred adminom klobúk dolu. Slovensko sa zaraďuje pomaly ale isto k morčatársky
rozvinutejším krajinám.
Milan Tóth
CHS Z Patanského revíru

NAJpoznanie: že nie sme jediný blázni čo majú doma veľa zvierat
NAJúspech: narodenie našich 1. morčiatok
NAJzážitok: online členská schôdza
NAJprekvapenie: ? nič ma nenapadá
NAJsklamanie: za prvé - úhyn čerstvo narodených morčiatok; za druhé - nečakaný a záhadný úhyn Imani Princes Carolinne; za tretie - ... nechám si pre seba
NAJstretnutie: kolektív ZOCHDH/m/
NAJväčšia radosť: každá maličkosť
Peter Šimkovič
CHS PK Cavies
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