V zahrani í lze sehnat fretky nejr#zn&jších barev - od
krémových p(es pomeran ové až po harlekýny, módní
jsou fretky bílé. Novinkou jsou dlouhosrsté fretky.
Dnes už snad v tšina milovník#
zví&at ví, jak vypadá fretka, ale
málokdo se asi set kal s jinou než
tcho&ovitou nebo bílou. Naproti
tomu v zahrani(í jsou chovatelé
zvyklí vybírat si z r#zných
barevných forem od krémových p&es
pomeran(ové až po harlekýny,
módní jsou i tém & bílé fretky s
temn karmínovýma o(ima.

Další novinku p &edstavují dlouhosrsté
fretky. S t mi se vzácn m#žeme
setkat už i u nás. My jsme se za nimi
vypravili k paní Vla*ce Hrychové z Prahy.
M žete nám svoje fretky p#edstavit?
Jist , jmenují se Lojza a Líza, je jim
rok a p#l a pocházejí z Belgie. Odtud se
dlouhosrsté fretky ob(as dovážejí do
+eské republiky, ale v obchodech se
objevují

dost vzácn - už proto, že jejich cena je
zhruba dvojnásobná než u „oby(ejných".
Bohužel se dvoum sí(ní mlá*ata vozí už
vykastrovaná, takže je není možné rozmnožit. Já jsem se k nim dostala v obchod s chovatelskými pot&ebami, kde
pracuji. P#vodn jsem v#bec nem la
v úmyslu po&ídit si n jakou chovatelskou
raritu, spis to tak n jak vyplynulo ze situace, kdy je nikdo necht l. Lojza totiž
trošku kulhá a Líza je odložená fretka
„z druhé ruky".
Fretky mají krátké noži&ky, což ve
spojení s dlouhou srstí z#ejm(
znamená, že do bytu p #inesou dost
ne&istot. Musíte je koupat? A pokud
ano, jak to snášejí?
Moje fretky se koupou rády. Nejvíc se jim
líbí, když, je hodn vody a mají p&íležitost
si v ní hrát. Klidn jim napustím do p#lky vanu a naházím do ní hra(ky, to se
pak ohromné baví. Rozhodné je prakti(t jší koupat je spolu, p&i jedné potop ,
To víte, když se taková dlouhosrstá
fretka oklepe...
A co b(žná pé&e o srst?
Pé(e o dlouhou srst kupodivu není nijak
dramatická. Sta(í ob(asná koupel ve speciálním šamponu pro fretky. V sou(asnosti se dá sehnat i p&ípravek, který se
nast&íká na vlhkou srst a usnadní její roz(esávání. Žádná další úprava není nutná,
protože fretkám, na rozdíl nap&íklad od
dlouhosrstých perských ko(ek, srst neplstnatí, a tak sta(í je jednou za týden
trošku pro(esat. Rozhodn doporu(uji
p&ípravky ur(ené speciáln pro fretky,
protože je nedráždí žádnou výraznou v#ní. Pokud si (lov k trošku vybírá po(así
k procházkám a nebere dlouhosrsté fretky zrovna do bláta, bohat sta(í koupání
jednou m sí(né, stejn jako u normálních fretek.
Krom( fretek máte doma také ko&ky
a psa. Navíc jste si k vzácným
dlouhosrstým fretkám p#ibrala ješt(
dva fret&í nalezence z útulku.
Snášejí se dob #e?
Vztahy mezi našimi zví&aty jsou zcela
bezproblémové. Našich dev t ko(ek
a fretky se snášejí dob&e. Protože jsou
všichni pušt ni voln po byt , mohou si
jít z cesty. Když na sebe nemají náladu,

„P vodn( jsem necht(la n(jakou chovatelskou raritu,
spíš to vyplynulo ze situace, kdy je nikdo necht(l“
proste si zalezou. Snášejí se i s našim
dobrmanem. Navíc „Bu &ta" a jeho partnerku jsem si prost musela vzít k sob
oba, protože jsou nu sebe zvyklí, a kdyby
šli k r#zným lidem, stýskalo by se jim.

Mnoho lidí, kte#í s fretkami nemají
žádné zkušenosti, se ptá, kterému
zví#eti je fretka povahov( nejbližší.
Protože máte psa, ko &ky i tretky,
m žete srovnávat...
Já bych tretku vid la spíš jako ko(ku, ale
má i n které „psí" vlastnosti- nap &íklad
to, že se fixuje na jednoho (lov ka, zatímco ko(ka lidi spis toleruje. Moje fretky nemají p&íliš v lásce ani návšt vy. Bu*
je ignorují, nebo i nazna(í útok. Fretka
ovšem rozhodn neposlouchá jako pes.
„Poslouchá" jako ko(ka, to znamená jen
tehdy, když sama chce.

Bylo nutno byt, ve kterém pobíhají
navolno fretky a ko&ky v tak silné
sestav(, n(jak upravovat?
Jde o oby (ejný byt dva plus jedna, ale
samoz&ejm musí být uzp #sobený pro
soužití se zví&aty tak, abych se já na ne
nemusela po&ád zlobit a aby ani zví &ata
nebyla p&íliš omezovaná. Nap&íklad na
zemi nesm jí stát kv tiná(e, ty pat&í ke
stropu, aby se na n fretky ani ko(ky nedostaly. Pak bylo nutné ucpat všechny
škvíry za sk&ín a za lednici, všechno
olištovat. Te* už žádné problémy nemáme, ale ze za(átku bylo nutné všechno
hlídat, protože fretky se dostanou kamkoliv. I tam, kam by to (lov k pokládal
za vylou(ené a odkud by se už t&eba nemusely dostat ven. Úpravy ale nejsou
nijak nákladné.
Velmi d#ležité je, aby v každé místnosti
byla fret(í toaleta. Zatímco ko(ka vylože-

n hledá to svoje
místo a sta(í jí jedna
bedni(ka s pískem,
fretka má p&ece jen
rychlejší
metabolismus a zách#dek
musí
být
vždy
dosažitelný. V tšinu
dne fretky stejn
prospí ve svém pelíšku. Když se vrátím z
práce, nadšen m
vítají. Pokud však
n kdo není ochotný
p&izp#sobit
fretkám
za&ízení
bytu,
ro zhodn
by ch mu chov
navolno
nedoporu(ovala.
V tšina
nutných
úprav
postupn
vyplyne
až
ze
soužití s fretkami.
Stalo
se
mi
nap&íklad, že jsem
po p&íchodu do
práce zjistila, že
nemám klí(e. Ztratil
se mi obrovský
svazek s klí(i z
práce i od bytu a
celý týden jsem je
nemohla najít. Až když jsem m la
všechny klí(e nové, prob hli kolem
mne p&i m y t í n á d o b í L o j z a s Lízou
a jeden z nich zab hl s pískací hra(kou za
kuchy-skou linku, kam si nosili poklady.
Náhle se ozvalo podez&elé zacinkání a
mne bylo jasné, že budu st hovat
kuchy-. Skute(né tam byly klí(e i s plyšovým p&ív skem, který t m dv ma z&ejm p&ipadal jako úžasná fret(í hra(ka.
V té chvíli jsem se rozhodla zahradit veškeré prostory za sk &ín mi

Za dlouhosrstými fretkami jsem se p#vodn vypravila jako za chovatelskou kuriozitou. Nakonec jsem však zjistila, že
jejich majitelka je tak nebere. Miluje
všechny sve fretky bez, rozdílu a h&eje ji
pomyšlení, že pomáhá zvlášt t m necht ným a hendikepovaným.
Rozmlouvala Petra Ncrandži ová •

