Mezi fretkami teď letí blond
Když jsem držela v ruce popis téhle fretky, docela jsem
se nasmála. Stálo tam: Jméno: Garfield, pohlaví: samec,
zbarvení: blonďák. Je normální, že chovatelé pro barvu svých
fretek sami vymýšlejí jména a fantazie nezná hranic, ale takové
označení pro albína jsem ještě neviděla...
Petra Neradžičová
Jenomže pak jsem se s Garfieldem setkala tváří v tvář. Tedy asi
spíš tváří v čenich, krásné sametově růžový čenich, ale zbytek
fretky (překvapivě nebyl bílý. Garfield měl barvu čerstvě upečené
žemle!
Už jsem sice viděla pár bezových fretek, ale rozhodně nejsou
v našich krajích obvyklé a za tuhle by se ani mistr pekař nemusel
styděl! Jen postavou měl do svého slavného jmenovce i do žemličky dost daleko, zkrátka štíhlý
sportovec.

než ve skutečnosti. Většinou jde
ale o jediný barevný typ, který
AFA (American Ferret Association) označuje jako Champagne.
Fretky zbarvení Champagne jsou
béžové či velmi světle hnědé.
s teplým (odstínem srsti a v ideálním případě bílou podsadou. Ta
může mít i jemný zlatavý nádech,
ale rozhodně by neměla být žlutá.
Mohou být světlejší nebo
tmavší, mohou mít také unavit
nohy a ocásek (v barvě kakaa),
v tom případe se označuji
Point Champagne nebo
jednoduše šampaňské siamky.

u albínů řadu lidí odrazují červené oči, díky kterým je občas někdo na procházkách podezírá, že
„věnčí krysu", šampaňské fretky
mají oči tmavě vínové až hnědé.
Protože ale, stejné jako všechny
fretky, mají velké zorničky, oči
vypadají skoro černé. Jsou zkrátka velmi půvabné!
Na nové chovatele ovšem čeká nástraha ačkoliv šampaňská
mláďata vypadají skutečné jako

Béžová vlna
Béžové fretky jsou právě teď
v módě. a zřejmě to vytušily,
protože ze záhadných důvodů se
v Klubu chovatelů a příznivců
fretek, letos narodilo pár „světle
vypečených" mláďat i zcela hnědým rodičům, což není příliš obvyklé. Protože u nás neexistuje
ustálené označe-

ní barevných typů. chovatelé pro
ně vymýšlejí nejrůznější jména:
písková, pastelová, meruňková,
rezavá, bezová, karamelová...
Ani ve světě není názvosloví
jednotné, takže to někdy vypadá,
jako by bylo barevných typů víc

Pro blonďatou fretku se ve světě používá označení Champagne.

Anděl s ďáblem v těle
Stejné jako klasické tmavohnědé fretky, mohou mít „béžovky" i různou bílou kresbu,
jen to na světlém základě není
tolik nápadné. Půvab těchto fretek ale spočívá v očích. Zatímco

plyšáčci, povahové se v ničem neliší od
tchořovitých příbuzných. Ani
sladký čumáček s nevinným výrazem rozhodně není zárukou,
že hned po příchodu domů nevyhrabou všechny rostliny z květináčů, neokoušou růže ve váze
a vzápětí vyděšenému chovateli
neprokousnou niku. když se pokusí zachránit situaci.
Je tedy na miste připravil se

na jejich příchod stejné
důkladné, jako na každou jinou fretku a rozhodně nepodléhat klamným iluzím.
Ostatně sama jsem si šampaňku ke svým tchořikům
pořídila a původní sladce znějící
Medulku jsme velmi rychle přejmenovali na Kačku, která se
k ní hodí víc.

Kvalita důležitější
než zbarvení
Kačenku jsem si ovšem nepořídila v obchodě se zvířaty, ale
u kamarádky, spolehlivé chovalelky. Důvod byl prostý. Odřekl
jí jeden původně.. vážný" zájem-

ce. Řada lidí ale shání fretku
s předsevzetím, že rozhodné nechtějí „tu obyčejnou", ale „něco
extra". Pak se lehko stane, že naletí množiteli, který s fretkami
kšeftuje a pro vyšší výdělek šidí
freťata i i jejich m a m i n k u na kvalitě stravy a veterinární péči.
Takoví obchodnici totiž, obvykle mají kdykoliv zbarvení, jaké
si kdo přeje a pokud mláďata vyprodají, neváhají maminku nakrýt opakované v témže roce.
Snad ani není nutné zdůrazňovat, že podobné zacházení nevydrží samičky dlouho a ve třech
letech (necelé polovině života)
jsou zcela vyčerpané.
Noví chovatelé jejich mláďat

často pozdě zjistí, že se jim podobná výhodná koupe velmi prodražila. Na první pohled levné
mládě není očkované, je začervené a často má i parazity v uších,
takže účel za veterináře jeho cenu často zdvojnásobí. Nebývá
ochočené lak dohře, jako mládě
odchované v rodině a zpravidla
nezná ani bedničku se stelivem.
Jak si tedy dobře vybrat? Především je potřeba si chov prohlédnout, všimnout si hygieny
a ochočenosti rodičů, jejich
zdravotního stavu i stavu mláďat. A také se smířit s tím, že tu
správnou fretku budete chvíli
hledat koneckonců hledáte přítele na 6-X let!

