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SLEDUJEME:
Fretka potřebuje hlavně lásku, změny snáší špatně
28.5.2017

Plužná /FOTOGALERIE/ - V malé vesnici Plužná u Mladé Boleslavi se
nachází jediný oficiální útulek v České republice pro fretky. Před sedmi
lety ho tam otevřela Alena Nedbalová, která malým šelmám věnovala celé
první patro svého domu. V současné době se stará o šestačtyřicet
dospělých fretek a osm mláďat.

V malé vesnici Plužná, která leží nedaleko Mladé Boleslavi, se nachází jediný oficiální útulek pro
fretky. Jeho majitelka Alena Nedbalová se tam momentálně stará o 46 dospělých fretek a osm
mláďat. | Foto: Deník / Franzkiová Pavla

Útulek snad nikdy nebyl prázdný a počet fretek, které jím ročně projdou, stále

stoupá. „Šedesát procent fretek se do našeho útulku dostane přímo od majitelů.

Často jde o neuváženě koupené, nevhodně darované nebo nezvládnuté fretky.

Většina lidí je vnímá jako nenáročné zvíře, což je na jednu stranu pravda, ale

fretka má své potřeby, a pokud se jí dostatečně nevěnujete, určitě se to v jejím

chování projeví," vysvětluje zkušená chovatelka, podle které fretku nelze

vycvičit jako psa, ale lze ji celkem snadno převychovat.
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Jediné, co šelmička skutečně potřebuje, je mazlení. „Fretka se na lidi snadno

zafixuje. Pokud ji ale chovatelé už od narození nebudou zvykat na kontakt

s lidmi, bude agresivní a bude často kousat," říká Nedbalová a dodává, že to

patří mezi důvody, proč se majitelé fretek zbavují.

„Mnoho lidí si fretku pořizuje bez toho, aby si nejdříve zjistili dostatek

informací. A pak fretky končí u mě," vypráví smutně Nedbalová a apeluje na lidi,

aby si případné pořízení šelmičky rozmysleli, stejně jako možné pozdější

umístění do útulku. „Fretky velmi špatně snášejí jakékoli změny. Může se třeba

stát, že přestanou jíst. Pokud skutečně není jiná možnost, je dobré pokusit se

zvíře na změnu alespoň připravit," vysvětluje Nedbalová.

Protože počet opuštěných fretek stále roste, má boleslavský útulek už i dvě

pobočky. Jednu na západě Čech v Kadani, druhou až na východě Slovenska, ve

Velkých Raškovcích. „Fretky přijímáme v podstatě nepřetržitě, a to z celého

Česka. Máme tu dokonce i fretku až z Francie. Nikdy žádnou neodmítneme,"

zdůrazňuje Nedbalová.

Některým fretkám se útulek stane jejich doživotním domovem, jiné je možné

adoptovat. „Staré, nemocné nebo opravdu nezvladatelné fretky už tu zůstávají,

ostatní nabízíme k adopci. Každého zájemce si ale nejdříve pečlivě prověřím.

Chci znát jeho motivaci, i jaké má podmínky pro chov. Proto je nejdříve nutné

vyplnit dotazník na našich internetových stránkách," upozorňuje Nedbalová,

která také poskytuje poradenství o chovu malé šelmy.

Dojíždění dětí do školky zastaví šedá Myšička

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

ADVERTISING

Boleslavsko by se mohlo obejít bez úpravny vody

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

růst

Pět tisíc míří k
důchodcům. Sociální
správa začala
vyplácet…

TN.CZ

V pondělí přibylo 1406
případů. V nemocnicích
stále ubývá…

TN.CZ

Smolný rok Hany
Zagorové: Po
vyléčeném covidu další
nečekaná rána!

CELEBRITY

Karel Gott pomohl i
vdově na dně: Když šlo
o dobrou věc, na peníze
nehleděl!

CELEBRITY

Rozhovor s hercem
Markem Lamborou: V
Slunečné se děj trošku
zamotá

CELEBRITY

Co se děje za kamerou:
Simona a Radek ze
Svatby prozradili
detaily ze zákulisí

CELEBRITY

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93916&idc=5040492&ids=12536&idp=91747&url=https%3A%2F%2Fwww.beaphar.cz
https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/dojizdeni-deti-do-skolky-zastavi-seda-mysicka-20170526.html
https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/boleslavsko-by-se-mohlo-obejit-bez-upravny-vody-20170525.html
https://www.kondice.cz/osobni-rust/tipy-na-vanocni-darky-psychologie-a-osobni-rust-20201128.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=KondiceNEW&utm_content=clanek&utm_term=zpravy_odjinud
https://www.kondice.cz/osobni-rust/tipy-na-vanocni-darky-psychologie-a-osobni-rust-20201128.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=KondiceNEW&utm_content=clanek&utm_term=zpravy_odjinud
https://tn.nova.cz/clanek/pet-tisic-miri-k-duchodcum-socialni-sprava-zacala-vyplacet-prispevek.html?utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&utm_campaign=exchange_traffic
https://tn.nova.cz/clanek/pet-tisic-miri-k-duchodcum-socialni-sprava-zacala-vyplacet-prispevek.html?utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&utm_campaign=exchange_traffic
https://tn.nova.cz/clanek/pocet-onemocneni-koronavirem-v-cr-jak-je-na-tom-vas-kraj.html?utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&utm_campaign=exchange_traffic
https://tn.nova.cz/clanek/pocet-onemocneni-koronavirem-v-cr-jak-je-na-tom-vas-kraj.html?utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&utm_campaign=exchange_traffic
https://sip.denik.cz/celebrity/hana-zagorova-koncerty-covid.html
https://sip.denik.cz/celebrity/hana-zagorova-koncerty-covid.html
http://sip.denik.cz/celebrity/
https://sip.denik.cz/celebrity/karel-gott-stedry.html
https://sip.denik.cz/celebrity/karel-gott-stedry.html
http://sip.denik.cz/celebrity/
https://www.kafe.cz/celebrity/marek-lambora-rozhovor-30001130.html
https://www.kafe.cz/celebrity/marek-lambora-rozhovor-30001130.html
http://www.kafe.cz/celebrity/#utm_source=boleslavsky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=box-denik&utm_content=clanek-z-boxu
https://www.kafe.cz/celebrity/svatba-na-prvni-pohled-simona-a-radek.html
https://www.kafe.cz/celebrity/svatba-na-prvni-pohled-simona-a-radek.html
http://www.kafe.cz/celebrity/#utm_source=boleslavsky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=box-denik&utm_content=clanek-z-boxu

