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FRETKA DOMÁCÍ MAZLÍČEK?
Všichni ho známe - proslulý  obraz 
Leonarda da Vinci Dáma s hranos-
tajem. Podle velikosti zvířete však 
nejde o hranostaje, nýbrž o fretku al-
bína, která už v roce 1481, kdy nejspíš 
obraz vznikl, byla oblíbeným domá-
cím mazlíčkem v nejvyšších kruzích 
aristokracie. Také i  proto, že doká-
zala přenést vši a blechy z maxiúčesů 
dam na sebe a ony se nemusely tolik 
drbat. 

Ale právě v  současné době je fret-
ka mazlíčkem. Fretka je výborným 
společníkem, parťákem, který je stále 
oblíbenější a  rozšířenější nejen v naší 
republice.

Při rozhodnutí pořídit si tohoto 
mazlíčka je důležité si nejdříve vše na-
studovat a zjistit, že jsme opravdu při-
praveni si fretku pořídit.

Teď už víte, že fretka není jen tak 
„obyčejný“ domácí mazlíček. Je to šel-
ma, která je specifická a má své náro-
ky.  Pokud je správně vychovaná a so-
cializovaná, tak není náročná na chov 
a každodenní péči. Pokud není dobře 
vychovaná, tak se z  ní stává pro ro-
dinu téměř nepřekonatelný problém. 
Ten se většina takovýchto rodin snaží 
následně vyřešit „zbavením se“ fretky. 
Tj. následným prodejem, darováním 
nebo odevzdáním fretky do  útulku. 

ZVÍŘÁTKA

ce“. Když je potřeba někudy protáh-
nout drát, „pošle“ se fretka, která má 
ke kšírkám přivázaný provázek. A že 
to funguje? O tom se přesvědčili v ne-
dávné době technici, kteří přislíbili, 
že zajistí, aby televizní přenos svatby 
prince Charlese s princeznou Dianou 
byl kvalitní a nerušený. Ale jak vložit 
do  již existujících rour pod kanálem 
La Manche další kabel? A  v  tom si 
někdo vzpomněl na fretku! A tak má 
fretka další historický prim. 
Slyšeli jste určitě také o  kožešinách 
a lékařském výzkumu. Ano, i k těm-
to účelům byla – a co se týká kožešin, 
bohužel ještě i  je (kromě norků, lišek 
a  dalších zvířátek), chovaná fretka. 
Naštěstí tento trend ustupuje, ale není 
zcela vymýcen a dokonce i  v naší re-
publice je několik „podnikatelů“, kteří 
chovají fretky pro tyto účely.
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INZERCE

MORINGA PRO ZVÍŘÁTKA 
GRANULE & PELETKY

Moringa peletky pro zvířátka: 200 g / 1000 g Moringa granulát pro zvířátka: 100 g / 500 g

Objednávejte: www.kvalitnizivot.com, piste@kvalitnizivot.com, +420 730 678 368

Granulát pro zvířata ze 100 % čisté Moringy oleifery z ořezu listů, řapíků a větviček vede při pravidel-
ném užívání k postupnému zvyšování vitality a harmonizaci těla a mysli vašeho domácího mazlíčka. 

Přísada do krmiva. Syrová potravina, veganská, bezlepková.
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