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átelská a vázaná, na lidi jako pes. hravá a silná
osobnost jako ko#ka. Na rozdíl od ko#ek
z%stává hravá po celý život a na rozdíl od psa
nevyžaduje v(n#ení a výcvik. Navíc je to zví átko
velmi #istotné. „Fretka a #istotná? A co
ten zápach?" zvolají nejspíš mnozí
rozho #en(. Chovatelka a propagátorka fretek Petra Nerandži#ová, které p átelé
ne eknou jinak než máma fretka, nám vysv(tlila: „Žádné zví e nežije
dobrovoln( ve špín(.
Tcho i, p edkové fretek,
si vystýlají noru vo*avým
senem a dokonce si
výstelku
nosívají
vyv(trat na sluní#ko, tak
jako my v(tráme pe iny.
Fretky si #istí kožíšek v orosené tráv(, kdykoli k tomu mají
p íležitost, a jsou pak krásn( #isté,
vo*avé a spokojené. Tento tvor je tak #istotný, jak mu to majitel umožní." Omyvatelná
plastová boudi#ka, v ní polštá ek, který dvakrát týdn( vypereme, každodenní #išt(ní fret#í toalety,
ob#as koupel a známí na návšt(v( budou íkat: „Já
myslel, že fretky kdovíjak smrdí, ale ono to p itom v%bec není tak zlé!"

Fretka a malé dít ?
Petra Nerandži#ová na tuto otázku reagovala po
svém: „Riziko spo#ívá v tom, že malé d(ti ješt(
nemají dokonalou motoriku a mohly by fretkám
ublížit. Proto je musíte hlídat a vysv(tlovat jim,
jak se mají ke zví átku chovat. Náš syn se poprvé dostal s fretkami do kontaktu, když mu bylo p%l
roku, a dosud jsem nezažila, že by mu cht(ly ublížit." Léka ky z televizních reklam, které tvrdí, že
jen dezinfikované je opravdu #isté, by asi vrt(ly

hlavou, ale zkušená máma jednoho syna a mnoha fretek vi své: „Pokud máte zví e zdravé, v dobrých hygienických podmínkách, o#kované a pravideln( od#ervované, pak od n(j dít(ti žádné
nebezpe#í nehrozí!"
Fretky jsou tolerantní k mnoha
domácím zví at%m. Zejména s ko#kami navazují
trvalá p átelství. Ovšem
k e#ka bude fretka vždy
považovat za ko ist,
zatímco setkání s loveckým psem zase
nemusí dob e dopadnout pro ni.

Kousaví
pubertách
Tvrdit, že fretka
v%bec nekouše, by nebylo
fér. Ale jestliže se jí v(nujete
denn( a hrajete si s ní, pokud
jste ji v mládí vodili mezi lidi a mezi
ostatní fretky, pak vychováte naprosto pohodové
a ne-kousavé zví e; s jedinou výjimkou a tou je
puberta! Ve v(ku 8 až 9 m(síc% i ta nejhodn(jší
freti#ka projde obdobím, kdy si snaží kousáním
vybo-

jovat své místo mezi ostatními tvory. Tehdy je
t eba neztratit trp(livost, nep estat s ní vlídn( zacházet a nau#it se protikousací judo: nestrkat jí pod
nos ruku s nataženými prsty (nýbrž za,atou v p(st),
odpoutávat od sebe pozornost hra #kami, pamlsky a tak dále. Každá puberta jednou p ejde a navíc fret#í kousance se dob e hojí, tak vydržte!

Sedm fretek potkati...
...znamená na procházce fretka % býti. Pražský
Klub chovatel% a p íznivc% fretek totiž po ádá
pravidelné spole#né procházky podle hesla Bude
nás víc, nebudeme se bát toulavých ps nic. A tak
m%žete v Praze v Michelském lese nebo u Hosti
va ské p ehrady zastihnout v družném rozhovo
ru hlou#ek lidí, kolem nichž na vodítkách pobí
hají všete#né fretky. Tito nadšenci pomáhají hledat
nové domovy fretkám z útulk%, vzájemn( si radí,
na svatého Valentýna dohadují fret#í svatby a po
ádají akce pro d(ti; zkrátka nezahálejí. A ješt( se
pobaví výroky kolemjdoucích: „Prosím vás, p e
sta*te tu vydru trápit na ulici! Dejte jí svobodu a vo
du!" nebo „Co to máte za druh psíka?" p ípadn(
„To snad není možné, za chvíli už za #nou lidi
chodit po ulicích i s rybi#kami!"
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