Jak venčit fretku
První jarní sluníčko láká do přírody, ale někteří chovatelé fretek možná ještě
váhají, jestli je vzít s sebou. Jiní tvrdí, že fretka musí alespoň jednou denně
na procházku. Jak to tedy je?
Petra Nerandžičová
Fretka je úžasně přizpůsobivé
zvířátko a v podstatě vyžaduje to,
na co si ji kdo přivykne. Některé
fretky prožijí celý život v bytě, po
kterém se alespoň část dne volně
pohybují, a naprosto jim to stačí. Jiné ujdou s panickém pochod Praha
- Prčice nebo chodí na dlouhé procházky a také jsou spokojené.
Obrovskou předností fretek je to,
že procházky sice vítají, ale nevyžadují. Dokonce se může stát, že je
zpočátku odmítají, pokud na ně celá
léta nebyly zvyklé. Věnčení není
nutné ani kvůli vyprazdňování, pro-

tože fretky používají misku se stelivem, podobně jako kočky.

Bezpečí na prvním
místě
Základním předpokladem je maximální bezpečí. Proto na procházky může chodit jen očkované
(a pravidelně přeočkované) zvíře,
a to pouze s bezpečným postrojem
a vodítkem. V poslední době se bohužel v obchodech s chovatelskými
potřebami prodává řada nevhodných postrojků, z kterých se fretka
snadno vysmekne.
Často také značnou škodu napá-

Fretka potřebuje pásky postroje v délce 21—25 cm, musí být spojené na bříšku.

chá neodborná rada prodavače, který tvrdí, že „ty kočičí kšíry jsou pro
fretku akorát". Samozřejmě nejsou,
což při troše štěstí zjistí chovatel
ještě doma, v horším případě až
když venku chytá prchající fretku.
Sedlář pan Růžička, který už léta vyrábí osvědčené zakázkové postrojky pro fretky, nám dokonce
řekl, že prodejny chovatelských potřeb je nechtějí odebírat, protože
jsou prý moc malé. Přitom příliš
velký postroj patří k nejčastějším
příčinám ztráty zvířete!
Fretka nepotřebuje pásky postroje
delší než 21-25 cm (podle pohlaví
a velikosti) a důležité je, aby byly
spojené na bříšku, nikoliv na zádech. Fretku rozhodně není vhodné
pouštět venku z vodítka. Může se
ztratit, zaběhnout, ale také se jí může něco stát. Typická situace při
procházce by se totiž dala nazvat
„létající fretka".
Spočívá v tom, že se odkudsi přiřítí pes bez vodítka a fretka díky pohodlí postroje bezpečně vzlétne do
bezpečí, aniž by se uškrtila. Kdo
nemá fretku na vodítku, nemusí se
pro ni dost rychle sehnout. Paní Petra Hlaváčková vypráví: „Měla jsem
sice Kubu a Terezku na vodítku, ale
zazvonil mi mobil. Chvilka nepozornosti stačila a než jsem se stačila
sehnout, byl Kuba v tlamě vlkodava. Naštěstí vedle stál kamarád
a rychle pro něj sáhnul. Panička psa
k nám zvolna kráčela, jakoby se nechumelilo."

Na rozdíl od psů fretky procházky přímo nevyžadují, ale pohyb jim určitě dělá dobře. Řadu chovatelů doprovázejí i na turistických výpravách a výletech, jiní chodí společně třeba do parku.

nechce pohybovat přískoky, je proto ideální navíjecí vodítko (například pro kočky nebo malé psy),
rozhodně pro fretku není vhodná
šňůra s pevnou délkou. Zpočátku se
na neznámém území pohybuje velmi pomalu a obezřetně, ale trasy,
které zná, dokáže proběhnout slušným tempem! Většině fretek pohyb
venku usnadní chůze podél přirozených mantinelů. Může to být zeï
domu, obrubník záhonu či okraj
lesní cesty.
Toto chováni je typické a fretky
ho zdědily po svých předcích tchoPřískokem vpřed!
řích, kteří se přes volná prostranství
Při procházkách je nutné brát pohybují úplně stejně. Některé choohled na specifický druh pohybu vatele hned zpočátku odradí, že
fretky. Ta vždy kousek popoběhne, fretka „nechce chodit na vodítku".
zastaví se a větří, aby mohla opět Obvykle tak usuzují z odlišného
běžet dál. Pro chovatele, který se stylu pohybu oproti psům. Fretka

nikdy nepůjde spořádaně u nohy,
často se může také hřbetem otírat
o kmeny stromů či zdi domů. Zejména u samců to neznamená ani
tak snahu zbavit se postroje, jako
značkování. Kromě všeobecně známých obranných análních pachových žláz mají i drobné žlázky za
lopatkami a na zátylku.

Sametové tlapky
Fretky mají poměrně jemné polštářky tlapek, proto je nikdy za sebou netaháme na vodítku. Zejména
na asfaltu by to vedlo k odření tlapek. Fretka není pes a její rozměry
naštěstí umožňují vzít „zaseknuté"
zvíře jednoduše do náruče. Navíc
pokud nějakou trasu nezná a odmítá
ji projít, často stačí ji několikrát

přenést a příště už ochotně běží terénem, který jí připadá známý.
Pokud se chovatel kvůli počasí
strachuje o fretčí tlapky, může použít speciální ochrannou mast na
tlapky pro psy, ale klidně i obyčejnou indulonu. Ta vytvoří jemný
film a ochrání tlapky jak v zimě
před rozleptáním solí, tak v létě
před popálením o asfalt.
Další vhodnou výbavou pro letní
procházky je napáječka. Fretky totiž
mají zakrnělé potní žlázy a snadno
dojde k přehřátí organismu. Při procházkách v teplém počasí je dobré
dávat jim průběžně napít a v případě potřeby chladit tlapky otíráním
vodou. Rozlití v tašce zabráníte jednoduše tak, že před zašroubováním
překryjete hrdlo napáječky kouskem potravinové folie.

