
  
ROČNÍK:       3 (2014) 
ČÍSLO:          2/ ÚNOR 

 

Ahoj vám všem !!! 

Nový rok se krásně rozjel  Zatím vše klape a naše plány se nám daří, fretečky 

přichází a odchází, a tak to vypadá, že letošní rok bude opravdu lepší než 

minulý  Moc věříme, že bude  

 

A tak začneme hned, co se v průběhu ledna a února u nás stalo:  

1.1. Jsme odvezli do nového domova Miu Plešatku. Byli jsme se za ní již 

několikrát podívat, naposledy tento týden, a víme, že se má super  Má 

skvělé psí kámoše, v novém domově ji milují, a obdivují.. protože prozatím 

jejich zkušenosti s fretkou jsou takové, že fretka není moc mazlivá, nikoho 

nepotřebuje, a občas kousne.. A tak jsou z Mii naprosto překvapeni a 

šokováni, jak dokáže být fretka úžasná  A to Mia je  I my jsme moc 

rádi, že se Mie takto věnují a že se má skvěle  

 

 

 



11.1. odjela do nového domova Čikitka k dalším fretčím kámošům. No, co 

máme zatím zprávy, tak se s nimi moc nemusí, s klučinou ano, ale s holčinou 

Eliškou si moc nerozumí. Jsme s nimi v kontaktu a uvidíme, jak se bude 

situace vyvíjet  V každém případě Čikitku, kterou přejmenovali na Jonny, 

velmi milují a dělají vše proto, aby u nich mohla Čikita zůstat a byla šťastná. 

 

18. 1. Odjel do nového domova Kyklopek. Ten se má více než skvěle, slečna 

Andrea pravidelně píše, co Kyklopek vyvádí za lumpárny  Jsem za to moc 

ráda, protože Kyklopek je opravdu moje zlatíčko  Fotečka od Kyklopka 

z nového domova:  

  

 

18.1. Odjela do nového domova nečekaně Veverka Verča. Odjela k rodině, která 

od nás už jednu fretečku měla, ale nedávno už vzhledem k věku odešla za 

Duhový most. A tak Vev odjela do připraveného, dělat radost  A to se daří  

Máme hodně zpráviček z nového domova, a také přikládám fotečku:  

  



25.1. se nám vrátil do útulku z adopce Devilek. Jeho majitel má v současné 

době problémy s bydlením, měl by je však vyřešit v květnu – červnu a chtěl by 

si Devilka vzít zpět. Tak uvidíme. Devilek je v pohodě a je jako vždy moc hodný 

a milý  

 

28.1. Do útulku jsme si po dohodě s původní majitelkou přivezli fretčí dámu 

Žanetku a fretčího klučinu Fredíka. Žanetka byla moc nemocná, museli jí 

vytrhnout 2 zoubky a byla velmi přeříjená, a to tak moc, že její děložní stěna 

byla tak slabá, že ihned po vyjmutí při operaci praskla.. Dle našeho veta stačil 

den, půlden, a děloha by praskla do tělíčka Žanetky.. následky asi psát 

nemusím . Naštěstí se vše povedlo, náš vet Žanetku zachránil a nyní už je 

Žanetka naprosto v pohodě  Vzhledem k chybějícím zoubkům má raději 

měkčí stravu, a tak denně papká konzervičky . Jinak je super a krásná. 

Přidávám fotečky.. na webu jsou i fotečky po operaci, nechci je sem dávat, je to 

opravdu jen pro silnější nervy, a tak se můžete podívat tam  

 

 

3.2. I divoška Malina našla svou novou rodinu – na dálku. Staly se jí fretečky 

Jůlinka a Žofinka a psí holčina Dea. Moc děkujeme.  

 



12.2. Dnes se k nám vrátily po více než dvou letech kluci Olor, Tan a Ferda a 

holčina Marča. Jsou skvělí a nádherní jako byly vždyky, moc hodní, a včřím, 

že si brzy najdou novou rodinu. Kluci Olorek a Tan jsou 3.5 letí a mají nejvyšší 

čas, sourozenci Ferda a Marča jsou o rok starší. K adopci jsou však po dvojicích, 

protože jsou na sebe hodně zvyklí a nemůžeme je víc dělit.  

Olor    Tan    Ferda       Marča 

                       

 

18.2. Odjel do nového domova Fredík (pražský). Odjel k nové majitelce, která se 

stejně jako jeho původní majitelka chystá za prací do Německa, a tak se vlastně 

Fredíkův život vrátí do starých kolejí.  A fotečka už z nového domova  

 

A malé shrunutí:  

Během ledna a února odešlo do adopce celkem 5 freteček. 2 fretečky jsme přijali 

nové a 5 freteček se nám vrátilo z adopcí. 1 freťulka byla virtuálně adoptována 

  K poslednímu únorovému dni tak máme 26 útulkových freteček a 

obsazených 23 klecí. Z toho jsou:  

K adopci: Olor + Tan, Ferda + Marča, Fredík, Darinka, Devil 

Ve výchově: Fredík  

V léčbě: Žanetka a Fredík,  

Ve virtuální adopci: adoptovaní: Denis, Monty, Sára a Pavlínka, Johny, 

Malina, Meddy, Brunny, Servác, Ízinka, Johny.  

K  adopci:  Zuzanka, Barča, Kačka 

Domov fretčích důchodců: 1 – Čudlas 



 

Dne 3.2. nám přišel tento dopis: 

---------- Původní zpráva ---------- 

Od: zvire.vnouzi@seznam.cz 

Datum: 3. 2. 2014 

Předmět: Akce pro fretky klubu "Zvířata v nesnázích" na Fleru 
 
Dobrý den, 
dne 31.1. jsme ukončili naši klubovou akci pro Váš útulek, peníze posílá každý prodejce sám za sebe, 
proto v příloze přikládám tabulku s rozpisem výtěžku. Naše akce probíhala zároveň pro fretčí útulek Klubko 
a útulek Fretky Boleslav. To znamená, že celkovou částku 8330Kč jsme podělili rovným dílem mezi oba 
útulky. Doufáme, že náš finanční dar potěší nejen freťáčky, ale i všechny dobré duše, které se o ně starají. 
Tato částka je hodnota čistého zisku z našich výrobků...ale u nás je zaokrouhlování nahoru povoleno, ba 
dokonce doporučeno, proto se může stát, že výsledné číslo malinko povyroste;) Teď víte, co z naší strany 
očekávat. Předpokládám, že penízky budou ještě chvíli putovat. A až doputujou, budeme vděční za 
zpětnou vazbu v podobě dopisu (mejlu), ve kterém nám můžete napsat o situaci ve Vašem útulku, o tom, 
na co dané peníze využijete a dále, co Vás napadne. Fotografické přílohy jsou vítány. 
 
Všem freťulkám přeji hřejivou člověčí náruč a ať brzy naleznou tu svoji pravou rodinu. Vám, kteří se o 
chlupáčky staráte velký dík. 
 
Za klub Zvířata v nesnázích  
Jana Bednarčíková 
http://www.fler.cz/zvirata-v-nesnazich-zvn 

A poté přicházely na náš účet penízky, celkem mnohem více, než bylo 

avizováno, celkem 5594 Kč. Strašně moc děkujeme.   

Za tyto finance jsme pořídili krásnou velkou prostornou dobře čistitelnou klec 

do karantény pro nově příchozí či nemocné fretečky:  

 Eliška  

A když bychom někdy ještě ušetřili či získali další finance, rádi bychom 

pořídili ještě jednu takovou dvoupatrovou klec, abychom mohli karanténu 

rozšířit  

A nezapomínáte na nás ani s balíčkama a dárkama  moc děkujeme slečně 

Petře K.  za balíček s hamačkama a slečně Lucce za granulky   

http://www.fler.cz/zvirata-v-nesnazich-zvn


 

  5.2. – byla to velká náhoda, že jsme byli pozváni na živé 

vysílání do TV Nova do pořadu Snídaně s Novou.  

 

Přiznám se, že ve vysílání jako takovém a navíc živém jsem byla poprvé, 

ostatně Pavla Zemanová také, a měly jsme tak trochu (hodně) obavy, jak to celé 

bude a jak to zvládneme  Bylo to opravdu načisto, bez jakékoliv předchozí 

domluvy s moderátory atd, takže náročné, ale snad jsme to zvládly  Ohlas na 

TV byl velký, ještě jsme nevyšly ani z budovy TV a hned volal pán 

z Č.Budějovic, že chce fretku.. A dodnes nám lidé volají. Mohu pomalu dělat 

pořadníky na fretky, protože většinou chce každý mladou nekousavou fretku.. a 

takových je nedostatek   Takže pořad v TV byl divácky úspěšný a 

pravděpodobně se bude naše vysílání opakovat, předběžně jsme domluveni na 

červen – červenec  včas dáme zase vědět. A kdo vysílání nestihl a neviděl, 

nahráli jsme ho na rajče na adrese:  

http://fretkyboleslav.rajce.idnes.cz/Snidane_s_Novou_5.2.2014/#alena_snidane_s

_novou.jpg 

 

 

http://fretkyboleslav.rajce.idnes.cz/Snidane_s_Novou_5.2.2014/#alena_snidane_s_novou.jpg
http://fretkyboleslav.rajce.idnes.cz/Snidane_s_Novou_5.2.2014/#alena_snidane_s_novou.jpg


 

Vy pomáháte nám, a my se snažíme co nejvíce pomáhat také.  

Několikrát týdně pomáháte telefonicky na dálku s výchovou lidem, co se na 

nás obrátí, velmi často i s dotazy co se týká zdravotního stavu freteček. Jeden 

takový nedávný příklad: Volal pán, že má freťáčka po kastraci týden a už 3 

dny odmítá jíst.. Snažili jsme se přijít na příčinu a nakonec po hodně dotaz 

jsme přišli k názoru, že je to změnou granulí.. Pánovi se nezdálo, že by to bylo 

až tak důležité, ale na naši radu zkusil zakoupit původní granulky. A poté 

poslal tuto sms: Hezký večer. Moc děkuji za pomoc. Zachránila jste mi kámoše. 

Vitakrafty mu jedou… takže to bylo v těch granulích. Moc děkuju, jsem Vám 

zavázán. L.  

A i na facebooku se snažíme radit.. s kastracemi, změnou granulí a dalšími, 

nabízíme pomoc při kousavých fretečkách… prostě nabízíme pomoc a 

pomáháme, jak to jde a umíme  

15.2. Pomohli jsme najít ztraceného freťáčka v Mladé Boleslavi, kdy nás  

Kontaktovala majitelka, že se jí ztratil a vzápětí nato paní Alena našla 

informaci o nálezu v MB MěPolicií a také nám dala vědět.. Tak pak už jen pár 

telefonátů a šťastná majitelka si freťáčka vyzvedla  

 

A když byste měl někdo problém ze ztrátou jakéhokoliv zvířete, či naopak 

s nálezem, můžete využít pomocné ruky specializované a velmi profesionální 

firmy:  

 



Více o nich najdete na: www.psidetektiv.cz. Jsou to opravdu odborníci, mohou 

poslat sms do okolí ztráty zvířete a pak už se může někdo, kdo ho viděl či 

našel, ozvat, a je to  Funguje to   

Také jsme na facebooku vytvořili skupinu Ztracené/Nalezené fretky, kam lze 

přímo zapsat ztrátu či nález a my se pokusíme udělat co bude v našich silách, 

abychom při hledání zvířátka či majitele pomohli  

 

 

A kde se s námi můžete v nejbližší době setkat?   

29.3.2014 Jak na fretku? – jednodenní seminář nejen pro začátečníky fretkaře, 

pro všechny,  co potřebují jakoukoliv radu se svou fretkou, co se týká výchovy, 

převýchovy, jak seznámit 2 fretky atd, a také zdravotních oblastí, především co 

se týká kastrací apod.  Prostě kdo chce načerpat trochu nového know-how. Akce 

se koná v Trnové u Katusic, možnost spojení jak busem, tak ještě lépe však 

vlakem. Přímo v Trnové je žel. zastávka. Pochopitelně je možné dojet i vozem, 

parkovacích míst je dost . Přihlášku na akci najdete na našem webu v sekci 

Akce 2014, prosíme odeslat do 25.3., abychom stihli zajistit malé občerstvení. 

Cena 100,- Kč. Časově 10 – 17 h od. Možno zakoupit oběd..  

 

Upozorňujeme, že všech akcí se může zúčastnit jen freťule plně očkovaná proti 

psince a vzteklině… Očkovací průkaz s platným očkováním je nutný s sebou, a 

také bez svrabíku, blešek a tak.. prostě zdravá freťulka, aby neohrozila ostatní. 

http://www.psidetektiv.cz/


   

A teď – z našeho pohledu – jedna úžasná novinka. Dlouho jsme 

přemýšleli a dlouho se vyvíjela tato myšlenka – založit Český klub přátel 

fretek.  A nakonec je tu!!! Klub, který bude sdružovat všechny přátele 

těchto úžasných šelmiček, přátele našeho útulku, ale nejen jeho.. O tom, 

že naše myšlenka založit tento klub je správná jste nás přesvědčili právě 

po našem vysílání v TV, kdy nám chodily sms ve smyslu: jsme rádi, že jste 

a že můžeme být vaší součástí  A tak, abyste mohli být opravdu 

součástí, založili jsme tento klub. Máme pro vás připravené průkazy 

člena, a na uvítanou malý dárek – placku s logem našeho společného 

klubu:  

 

Co jsme pro vás připravili,  jak se do našeho klubu přihlásit a vše ostatní 

můžete najít na novém webu:  

www.cesky-klub-pratel-fretek.cz 

 

Malý přehled výhod a podmínek členství v klubu.. více na zmíněném webu či 

na e-mailu: ckpf@cesky-klub-pratel-fretek.cz a telefonu 773082536 

 

http://www.cesky-klub-pratel-fretek.cz/
mailto:ckpf@cesky-klub-pratel-fretek.cz


A co získáte členstvím v Českém klubu přátel fretek?  

1. Dobrý pocit z aktivní pomoci fretkám v útulku 

2. Účast ve společenství stejně smýšlejících lidí se stejnými zájmy (fretky) 

3. Možnost účastnit se schůzí klubu, vznášet návrhy a připomínky, rozhodovat a hlasovat o aktivitách a 

hospodaření klubu, možnost hlasovat na dálku (využitím internetového hlasování) o různých akcích a 

rozhodnutích klubu.  

4. Možnost využívat výhod, prostředků a zařízení klubu.  

5. Možnost účasti na 1 akci organizované Českým klubem přátel fretek ročně bez platby za účastnický 

příspěvek na akci 

6. Možnost se samostatně aktivně podílet na aktivitách klubu, organizovat a spoluorganizovat akce 

klubu.  

7. Obdržení každoročně kalendáře pro následující rok zdarma  (nástěnný A4 nebo týdenní čtrnáctidenní 

dle vlastního výběru) 

8. Uživatelský unikátní přístup na elitní klubové stránce  na facebooku s přístupem pouze pro členy 

ČKPF. 

9. Sleva 10 % z ceny v e-shopu na www.fretkyboleslav.cz 

10. Sleva na akcích pořádaných ČKPF a Fretky Boleslav (např. výstavy atd) 

11. Pravidelné informace prostřednictvím měsíčníku Novinky od Meddynky. 

 

Člen klubu je povinen:  
1. Dodržovat podmínky a rozhodnutí předsednictva ČKPF.  

2. Podporovat zájmy klubu. 

3. Chovat své vlastní fretky v souladu s welfare principy chovu fretek. 

4. Platit členské příspěvky ve výši 500,- Kč ročně na účet č. 2400492285/2010, VS 2014xxx (členské 

číslo) 

 

 

TITUL:…….Jméno: ……………………………..Příjmení:…………………..…… Nar………………….. 

Nick - jak chcete být uvedeni na webu v seznamu členů: .............................. 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………PSČ………………………… 

Telefon: …………………………….…… E-mail: …………………………………………………………….. 

Vlastním webové stránky: ne – ano (adresa): ……………………………………………… 

Vlastním – nevlastním fretku – pokud ano: počet: ………………………………………………… 

pohlaví: …………………………………………………………………………………………………………..…. 

Zbarvení fretek: ………………………………………………………………………………………………..... 

Původ fretek: obchod se zvířaty – chovatelská stanice – náhodná koupě (na trhu 

apod) – útulek – nalezenec – pěstounská péče - jiný: …………………………………………... 

Jiné info (cip): …………………………………………………………………………………………………. 



Mám chovatelskou stanici fretek: ano – ne Odchovávám mláďata fretek: ano – ne 

Fretku/y pravidelně (ročně) očkuji proti vzteklině ANO – NE, psince – ANO – NE 

 

Uděluji souhlas Fretky Boleslav – Českému klubu přátel fretek – ke zveřejňování  

údajů o mé osobě pro účely: 

- Vedení agenty seznamů členů 

- Klubový zpravodaj a internetové stránky 

- Předávání zájemcům o fretky 

- Účastnické a výsledkové listiny na výstavách a soutěžích 

- Seznamy, prezentace v tisku 

Souhlas je poskytnut na dobu do odvolání souhlasu, které musí být učiněno písemnou formou.  

V případě ukončení členství v klubu, souhlasím, aby tyto údaje byly uváděny pro potřeby statistiky 

klubu a zpravodaje. 

 

Svým podpisem potvrzuji, že: 

- jsem si přečetl(a) a souhlasím se stanovami a cíly ČKPF 

 

Přikládám fotografii na členský průkaz o rozměru 25 x 35 mm / zasílám e-mailem. 

 

Členský příspěvek byl – nebyl – bude uhrazen: na č. účtu: 2400492285/2010, VS 

2014xxx (x = členské číslo člena klubu, jež je součástí členského průkazu). 

 

V ………………………. dne ………………….. Podpis: …………………………. 

 

A to už je opravdu vše, co jsme pro vás tentokrát připravili.  

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu a těšíme se na vás nejpozději v příštích 

Novinkách od Meddynky  

Meddy +Alena + Pavla 

 


