Výchova f ret ího dorostence
Pokud se
rozhodnete
po ídit si
mlád#
tretky, m#li
byste zvolit
zhruba
dvoum#sí%ní. Práv# v
dob# od odstavu (v šesti
týdnech)
do
zhruba
deseti týdn' se mlá*ata,
podobn# jako u divokých
tcho ', u%í vše pot ebn#
pro život: ská%ou, šplhají,
vydávají se na pr'zkumné
výpravy a zápasí se sourozenci. Pokud budete p i
výchov# tretky respektovat její p irozený vývoj
a pot eby, stane se milým
a krotkým spole%níkem
pro p íštích osm až deset
let. Stejn# jako každé jiné
natolik inteligentní zví e je
Je zcela p#irozené, když si mlád%
fretky zvolí za p#edm%t lovu vaše
nohy

však i fretku možné „zkazit", a nez ídka se v obchodech setkáme práv#
šlakovými odrostlými mlá*aty „z druhé ruky“, která
nejsou krotká, koušou
a nedokážou dodržovat
%istotu. Náprava je sice
obvykle možná, ale vyžaduje hodn# trp#livosti
a %asto i zkušeností.
Fretky je možné odebírat od matky od šesti
týdn'. Taková mlá*ata
jsou obvykle ješt# pom#rn# málo pohyblivá,
roztomile se batolí na nep íliš rychlých tlapkách
a p i hrách jemn# ožižlávají vaše ruce, které jim
nahrazují sourozence. Pot ebují dostate%n# %asté
a kvalitní krmení, o kterém
je vhodné se poradit p ímo
s p'vodním chovatelem,
aby zm#na nebyla p íliš

prudká. Je dobré dodržet
alespo+ první týden nejen
typ potravy, ale i dobu krmení. Obvykle to bývá
ješt# pom#rn# %asto, asi
p#tkrát denn#, n#kdy nechává chovatel mlá*at'm
p ístup k potrav# nep etržit#. V každém p ípad#
musíte zajistit stálý p ístup
k %erstvé vod#. Pokud
chcete fre-ata p ivyknout

na nové krmivo, za%ínejte
vždy pozvolna!
Protože v tomto v#ku
dávají fretky p ednost zápasení se sourozenci,
m#ly by tomu odpovídat
i vaše hry. Necht# mlád#
lovit vaše ruce, p evraKdyž si dom' p#inesete fretku,
nesmíte zapomenout ani na
zdravotní pé i -p#edevším
v asné o kování

ho dlaní na záda,
šimrejte ho na b íšku a za
krkem atp. Pokud kousne
p íliš siln#, nebo dokonce
do krve, p esta+te si s ním
hrát a pokárejte ho. Tak se
bude, stejn# jako p i hrách
se sourozenci, u%it ovládat
sílu stisku zub'. Je d'ležité za%ít v%as, i když
v tomto v#ku ješt# nemá
p íliš velkou sílu.
V sedmi týdnech za%ínají mlá*ata skákat a šplhat, p i%emž skákání postupn# za%íná být kolem
osmi týdn' dominantní.
Doslova každým dnem
ská%ou fre-ata výš a je
nutné s tím po%ítat p i za-

jišt#ní bezpe%nosti v byt#.
V tomto v#ku se také pokoušejí lovit pohybující se
nohy, takže m'že být
nutné obrnit se trp#livostí
a silnými ponožkami. Po
období skákání p ichází
v devíti týdnech období
šplhání, kdy mlá*ata svou
obratností p ipomínají veverky. Ob# tyto dovednosti
jsou do%asné a omezené
jen na ur%itý v#k, pozd#ji
tretky do zna%né míry ztrácejí obratnost a zejména
samci jsou v dosp#losti
obvykle jen málo ochotní
kamkoliv vylézt nebo vysko%it.
Pr'b#žn# je nutné mlá*ata p i hrách a zápasení
u%it kontrolovat sílu stisku
%elistí, aby nekousala.
Také je nutné u%it je %istotnosti (podobn# jako
t eba št#n#). Fretky lze nau%it vykonávat pot ebu na
misku se stelivem pro
ko%ky. V tomto ohledu je
výhodné po ídit si mlád#
od chovatele, jehož tretky
jsou %istotné, protože v takovém p ípad# se hodn#
nau%í už od matky, kterou
napodobuje. Mnozí chovatelé však v dobré ví e víc
zkazí. Je to p edevším
proto, že tretky si hledají
vhodné místo po %ichu
a mlá*ata mají snahu,
stejn# jako u divokých
tcho ', chodit všechna na
jedno místo. Fretka tedy
hledá, kde už n#jaká „památka" je, a tam jde vykonat pot ebu. Pokud chovatel v touze po %istot#
vy%istí kálecí misku do sterilní podoby, vlastn# tím
tretce p edá zprávu, že to
není vhodné místo. Proto
je dobré dát *o vymytého
záchodku trochu pomo%eného steliva nebo malou

hromádku, která poskytne
tu správnou informaci
0 ú%elu tohoto za ízení.
Všechna „nevhodná" místa je pak nutné zbavit pachu výkal' - nejlépe se
k tomu hodí oby%ejná voda
s octem. P i použití jakýchkoliv %isticích nebo
dezinfek%ních prost edk'
je nutné vše velmi d 'kladn# dvakrát opláchnout
%istou vodou!
Další, na co je fre-átko
nutné p ivykat už od
útlého d#tství, je postroj
a vodítko. Fretky sice není
nutné v#n%it, ale p esto
mají rády procházky, zejména n#kde v zeleni.
Rozhodn# není vhodné
nechat je pobíhat voln#,
jednak proto, aby se nezab#hly, ale p edevším pro
jejich bezpe%í. Hrozí nejen
konflikty s voln# pobíhajícími psy, ale bohužel
1 s n#kterými lidmi, kte í
mají vinou vlastní neznalosti k fretkám %asto velmi
podivný vztah (p i jedné
procházce s mali%kým
fret%ím „miminkem" jsem
se tak dozv#d#la, že na
n#j musím být opatrná,
protože by mi mohlo vysát
krev). Vodítka je možné
používat ko%i%í, nejrad#ji
samonavíjecí. Postroj by
m#l být tvo en dv#ma
obojky (kolem krku a hrudníku) spojenými mezi tlapkami do tvaru písmene H.
Protože prodávané postroje obvykle nejsou vyhovující, m'že být nutné
nechat ho zhotovit u sedlá e. (Podrobný nákres
s rozm#ry najdete v knize
nakladatelství Jan Vašut
Fretka jako domácí zví e
nebo v knize Bydlí s námi
fretka, nakl. Fragment.)
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