
Předání fretky dne :  _______________________Jméno fretky: _____________________________________ 

zbarvení: __________________   pohlaví: _____________________ číslo čipu:  __________________________ 

Nový majitel :  ____________________________________________________________________________________ 

Adresa:  ___________________________________________________________________________________________ 

Kontakt: ___________________________________________________________________________________________ 

 

 Nový majitel se zavazuje, že fretku vrátí do záchranné stanice Fretky Boleslav, pokud si ji po jakékoli době nebude moci 

nechat. 

 Dále se zavazuje, že bude o zvíře pečovat nejlepším možným způsobem a bude respektovat, že jde o šelmu. 

 Zvíře je naučené na domácí prostředí a není zvyklé pobývat delší dobu venku! 

 Je nutné, aby mělo krmivo ve formě granulí stále přístupné spolu s vodou! 

 Protože jde o zvíře neznámého původu, nedoporučujeme množení  z důvodu možného přenosu genetických vad a 

příbuzenského křížení 

Nový majitel se zavazuje podávat o adoptované fretce zprávy o jejím chování, zdravotním stavu telefonicky či e-mailem 

a umožnit návštěvu zástupcům občanského sdružení 

Nový majitel bere na vědomí, že po dobu 6 měsíců ode dne převzetí fretky z útulku je fretka stále vlastnictvím útulku a 

zavazuje se na výzvu útulku fretku bez prodlení (do 14ti dnů) vrátit.  

 

Podpis majitele: ______________________  Fretku předal/za útulek: _____________ 

Fretky Boleslav - Alena Nedbalová - Plužná 43, Čistá u Mladé Boleslavi, IČO 22846492, DIČ CZ22846492 - www.fretkyboleslav.cz 



 
1. Fretka – jméno:…………………….…narozena dne: …………………….. 

  - kastrace ano/ne (kdy………………..)   

  - číslo čipu fretky: ……………………………………………. 

2. Jméno veterináře, kde byla ošetřována: ………………………………………….. 

3. Nemoci fretky – prodělané ……………….…........…kdy …………..způsob léčby………..…....…. 

           - současné ………………...…….od kdy………...….způsob léčby……………….….. 

4. Očkování fretky: očkovací průkaz – ano/ne  

5. Stava fretky: a) fretka je zvyklá jíst – celý den, i v noci, stále musí mít plnou misku granulek, k tomu v pítku 

vodu, a jako doplněk vitamínovou pastu, různé pamlsky (určené pro kočky), může jíst syrové hovězí i kuřecí 

maso, NESMÍ VEPŘOVÉ  

     b) fretka jí granule  - značka Ferret Complete, Totally Ferret, Acana praire feast cat,  

                                    – konzervičky ……………………………..……… 

           - jiná strava …………………………………….... 

Všeobecně fretky mají rády melouna, papriku, okurku   

6. Denní režim fretky,na který je zvyklá:  …………………………………………………. 

7. Jakým způsobem byla fretka chována? V kleci – volně v bytě – ve venkovní voliéře – jiné 

………………………………………………………………………………………. 

Nedoporučujeme chov ve venkovní voliéře, především přes zimu, dále se tímto ztrácí kontakt s fretkou. Fretka 

potřebuje péči min 2-3 hodiny denně. 

8. Jak se snáší s jinými fretkami? Jinými zvířaty (pes, kočka) ………………….…… 

9. Jak se snáší s lidmi/dětmi?........................................................................... 

10. Má fretka nějakou zvláštnost? Závislost (na jiné fretce) atd? Agresivitu na cokoliv? Má fretka z něčeho strach? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Po příjezdu domů doporučujeme nechat 1-2 dny na aklimatizaci, aby si fretka zvykla na nové prostředí, lidi.. 

Je možné, že může ze strachu občas kousnout.. V tomto případě netrestat, ale nechat fretce volnost.. 

Uklidní se. Pokud by se vyskytly jakékoliv problémy – fretka přestala jíst, začala být agresívní, prostě cokoliv, 

co by se vám nezdálo, IHNED nás prosím kontaktujte. Budeme se snažit najít vhodné řešení  I kdykoliv v 

budoucnu, v případě jejího onemocnění, ztráty a tak, nás kontaktujte. Naše péče o fretky předáním do nové 

rodiny nekončí  

 


