U nás na sídlišti chodí paní s tretkou. Moc bych si takové zví átko p ála, ale tatínek mi to zakázal, protože
prý fretka je tcho a páchne. Dá se
tomu n#jak zabránit?
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asi 10 m%síc'. Tomu ale lze snadno
zabránit v#asným vykastrováním zvíátka. D'ležit%jší ovšem p i rozhodování, zda si fretku po ídit, je uvážit,
zda jí m'žeme zajistit vhodné podmínky pro chov v byt%.

Fretka pat í do #eledi kunovitých
a skute#n% je domácí formou evropského sv%tlého tcho e. Už z toho vyplývá, že ne každému musí fretka
„von%t". Ovšem ten, kdo se s živou
fretkou setká, zamiluje se do ní na
první pohled. Velkými #ernými o#ky,
šibalským výrazem a hlavn% hravostí
a p ítulností by si jist% #asem získala
i tvého tatínka.

KDE BUDE BYDLET?
P edevším by m%la mít prostornou
klec (1 x 1 m, vysokou nejmén% 70 cm),
pelíšek a toaletu (vhodné jsou ty, které se prodávají pro ko#ky), vodítko,
misky na jídlo a vodu, vhodný je i p epravní box. To, že jsme zví átku p ipravili „garsonku" a pelíšek, neznamená, že by nesm%la do p írody.
Naopak, fretka by m%la mít alespo*
jednou denn% možnost prob%hnout
se venku. V každém p ípad% je ale
nutné, aby byla na vodítku.
CO DO MISKY?
Jídelní#ek pro fretku je jednoduchý.
Chovatel'm se velmi osv%d#ilo krmivo pro ko#ky, a, už v konzervách nebo
suché granule. Na rozdíl od ko#ky si
fretka pochutná i na ovoci a zelenin%
(banány, jahody, kiwi, okurky, papriky). Jednou týdn% m'žeme p idat do
stravy žloutek. Samoz ejmostí je denn% #erstvá voda.

Stejn% jako tcho i fretka p i strachu
a bolesti vylu#uje z análních žláz páchnoucí tekutinu, ovšem až p i dosažení pohlavní zralosti, což je ve stá í

DÁ SE OCHO IT?
Fretku si ocho#íme stejn% snadno
jako psa nebo ko#ku. Ur#it% nás ale
nebude poslouchat jako pejsek. P i
b%hne, pomazlí se, pohraje, ale jen
když sama chce. Skamarádí se i se
psem nebo ko#kou, ovšem setkání
s k e#kem nebo andulkou by pro tyto
tvore#ky mohlo být osudné.
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