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Ahoj přírodovědci

máte v ruce první letošní Atlas, tak se hned podíváme, co je v něm nového☺. Toto číslo je 
z velké části věnované domácím zvířatům. Podíváme se na to, podle čeho si vybírat vhodné 
zvíře a na co si dát při jeho koupi pozor. Dozvíte se také něco málo o manipulaci se zvířaty. 
No a jak jsme se měli na podzimkách a vánoční víkendovce? Přeci super☺. Na závěr vás 
seznámíme s novou rubrikou „Cože?“.

Manipulace se zvířaty

„Na TO radši nešahej, ať tě TO nepokouše... Ježiš fuj, polož TO, ještě chytneš 
vzteklinu!...“ Podobné výkřiky, hlavně ze stran babiček (a někdy i maminek) známe asi 
všichni. Nebudeme si tu zdlouhavě popisovat, jak které zvíře, v případě nutnosti (záchrana ze 
silnice, pasti, nebo jiné životu nebezpečné situace), nebo potřeby (přemístění v rámci terária, 
ukázka ostatním...), brát do ruky. My si ukážeme na konkrétních případech fotografiemi, jak 
to dělají odborníci☺.

Fixace mláděte komodského varana, všiměte si kevlarových rukavic...
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Fixace ptáka při prohlídce 
hrudní oblasti a nohou. 
Zde je jedinec přidržován 
za hlavičku, takže není 
vhodné zkoumání příliš 
protahovat. Ptáci obecně 
špatně snáší polohu 
na zádech, je pro ně 
nepřirozená

Správné držení drobných 
ptáků. Vypadá to sice 
dost drsně, ale je to 
nejbezpečnější způsob 
fixace. Používá se 
nejčastěji při kontrole 
a měření jedinců v rámci 
kroužkování, nebo na 
výstavách.
Díky pevně uchopeným 
nohám se pták nemůže 
hýbat, tudíž si v panice 
neublíží. Samozřejmě 
to neznamená, že 
s volně žijícím vrabcem, 
právě vymotaným 
z ornitologické sítě, 
můžete pobíhat dvě 
hodiny ☺
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Mládě kozorožce fixujeme stejně jako malou ovečku, kozu nebo paovci

Kotě levharta obláčkového před očkováním 
a při celkové prohlídce. Rukavice jsou nutné ☺
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Způsob držení velkých ptáků (jeřábů, volavek, 
čápů... zde mládě jeřába) 

Drobné savce můžeme přidržet za 
ocásek (zde rejsek), ale při fixaci 
a manipulaci je určitě přidržujte i za 
kůži za krkem, nebo pod hrudníkem, 
záleží na druhu a agresivitě jedince. 
Ocásek byste totiž mohli nechtěně 
stáhnout z kůže!

Zhruba třídenní sobík při vážení

To samozřejmě byla jen malá 
sondička, v dalších číslech budeme 
pokračovat. 
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Mami já chci psa, prosííííííííím

Chcete chovat doma zvířátko 
(či zvíře)? Tohle je malý návod, jak 
postupovat při jeho výběru.

Mám spoustu času a chci ho 
věnovat zvířeti (kůň, pes, kočka, 
fretka, potkan, papoušek – nebo jiné 
inteligentní zvíře, vyžadující kontakt 
a vámi připravenou zábavu, byť ve 
formě výcviku)

Mám spoustu času a chci ho 
věnovat zvířeti, ale bydlím v bytě 
a mám málo prostoru (pes menšího 
a klidnějšího plemene, kočka, 
potkan...)

Mám hodně aktivit, takže se 
vracím až večer (kočka – pokud má doma kamarádku☺, plazi, rybičky, nekontaktní 
hlodavci, drobní semenožraví ptáci)

Dost často jezdíme pryč i na několik dní (had, rybičky, nebo jakékoli zvíře na fotce☺)

A teď z pohledu zvířete...

Kůň – potřebuji spoustu prostoru a každý den tvou pozornost (nejméně dvě hodiny „práce“ 
pod sedlem, nebo na lonži, denně). Počítej s tím, že jsem velice nákladný. Musím mít 
očkování a odčervení, občas potřebuji kováře (nemysli si, že když nemám podkovy, tak ho 
potřebovat nebudu, kopyta totiž většinou léčí on, ne veterinář).
Pes – chci venčit za každého počasí, když si se mnou nikdo nehraje, z nudy ničím věci a klidně 
i koušu, potřebuji důslednost, abych věděl, co se ode mne vlastně chce (velmi důležitá je 
správná volba plemene). Začni šetřit na veterináře (povinná očkování, odčervení, ...), mohu 
být nemocný jako člověk a to bývá hodně drahé.
Kočka – nemusím chodit ven, ale nemysli si, že mi zakážeš někam doma lézt☺, když mám 
kamarádku, můžeš klidně chodit domů až večer, ale jakmile se chci mazlit, tak se prostě 
BUDU mazlit☺. Ovšem píseček mi měnit musíš (i u koček existují různě náročná plemena, 
takže pozor při výběru). Když jsem nemocná, obvykle stojí léčba dost peněz, tak začni šetřit.
Fretka – jsem sice malá, ale potřebuji hodně tvého času, když se mi nebudeš věnovat, 
budu kousat. Ne každému voním. Nemůžu být celý den zavřená v kleci! Pokud potřebuji 
veterináře, nejdříve se ujisti, jestli fretky léčí, pak jdi rozbít prasátko .
Potkan – sice vypadám jako obyčejný hlodavec, ale pokud chceš, abych byl mazel, musíš 
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se mi opravdu pravidelně věnovat. 
Když mě málo čistíš, jsem cítit. Často 
trpím na nádorová onemocnění. Dají se 
operovat, ale stojí to hodně peněz, tak 
se na to připrav.
Papoušek – nemysli si, že když mám 
klec, budu tam celý den! Potřebuji 
zábavu. V přírodě žiji v hejnu, tak 
mě koukej bavit, nebo ti kážu, jak 
silný mám zobák... na druhou stranu 
dokážu být mazlivý jako koťátko☺. 
(Vystresovaný nebo znuděný papoušek 
si často oškube peří, nebo je náchylný 
k nemocem...) Když mám problém 
vyžadující veterináře, je nejlepší mít 
už předem nějakého vybraného. Ptáky 
totiž léčí jen velmi málo ordinací.
Drobní ptáci – pokud je nás v kleci více a máme dost prostoru, stačí nám, když se postaráš 
o potravu. My už se zabavíme sami, ale nečekej, že ti pak budeme sedět na rameni a žvatlat 
do ouška☺. (zebřičky, kanáři, chůvičky, agapornis...) Veškeré zdravotní problémy mají 
u nás rychlý průběh, takže na nás buď opatrný. S výběrem veterináře platí to samé, jako 
u papoušků.

Méně kontaktní hlodavci 
– když se nám postaráš 
o prostor dle naší potřeby 
a potravu, popřípadě kamaráda 
(ne u samotářských zvířat), 
v podstatě je nám jedno, jestli 
jsi doma☺, ale při uklízení 
terária pozor na prsty☺. Málo 
kdy potřebujeme veterináře, 
máme totiž krátký život .

Máte vybráno? Naše 
možnosti málokdy odpovídají 
tomu, co chceme. Ale tak 
to bohužel je, tak buďte 
ohleduplní a nepořizujte si 
kamaráda, který by se u vás 
trápil. Hlavně nezapomínejte, 
že ZVÍŘE NENÍ HRAČKA.
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Jak zvíře vychovávat

Základy nám přehledně vysvětlil RNDr. František Šusta Ph. D., vedoucí oddělení tréninku 
zvířat v pražské zoo. Nicméně malé shrnutí:

Kůň – pokud si chcete sami vycvičit koně „na míru“ a zažít všechny ty úžasné pocity, které 
opěvují knihy (hlavně) pro dívky, měli byste být velice dobrý jezdec, maximálně důslední 
a věnovat se koni každý den několik hodin. Jinak koníka s největší pravděpodobností zkazíte. 
To se může projevit neposlušností, agresivitou, nebo z nudy se vyskytujícími zlozvyky, které 
mohou vést až k vážným zdravotním problémům (polykání vzduchu, hryzání čehokoli, 
vykusování srsti, …)
Pes – jako u koně, pes potřebuje vaši péči každý den. Je důležitá trpělivost (hlavně u chrtů 
a plemen s pomalejším vstřebáváním informací☺), důslednost (u ostřejších plemen dvojnásob 
– dobrman, československý vlčák, kavkazský ovčák…) a spousta pohybu (severská saňová 
plemena, teriéři, …). Psi se většinou učí rádi, a pokud se učí formou hry, jsou nadšení.
Kočka (a fretka) – nenechte se zmást její samostatností, i kočku lze vycvičit. Ovšem všechno 
musíte navléknout tak, aby si myslela, že právě tohle dělat chce☺. Zkušený chovatel to však 
zvládne.
Papoušek – nejučenlivější jsou „velcí“ papoušci. Ale rozmluvit se dá i andulka. Drobné 
ptáky naučíte alespoň přiletět na určité místo. Na druhou stranu výborní žáci jsou krkavci, 
havrani a kavky.
Hlodavci – nejučenlivější je většinou potkan, nebo myš, horší je to s křečkem. Ale pro 
začínajícího cvičitele je potkan asi nejlepší „cvičný“ objekt. Pokud ve svém úsilí selžete, 
alespoň vás nesežere, jako kavkazák☺.
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Fáfinčina zkušenost

Na schůzkách jsme si povídali o tom, odkud si zvíře můžeme poříditi. Jelikož se mi 
díky Markétě podařilo obohatit rodinný zvěřinec o úžasného potkana, nelenila jsem a začala 
pro něj shánět myšokamarádku. Tak třeba ifauna.cz. Lovím, lovím a co nevidím. Spoustu 
opakujících se inzerátů na exotická zvířata. Mrknu na kontakt – ha stejná firma. Takže 
překupník. No a tak jsem při svém „honu“ na překupníka narazila na tenhle inzerát (je 
přetištěný v nezměněné podobě , hádám, že by vás malebnost použité Češtiny ihned 
navnadila k nákupu nejméně dvou lvů ):

PRODáM - Jsme chovatel z nejrůznějších exotických zvířat, jako jsou gepardích mláďat, 
mláďata puma jaguár mláďat, mláďata levharta, černého pantera děti, lvíčata, žlutých a bílých 
sibiřských tygrů a tygr bengálský mláďata. Nabízíme převážně zkrotil miminka 8-20 týdnů 
od našich sbírkách jsme stále nabízejí vysokou kvalitu a dobře vyškolených exotická zvířata 
za nízké ceny. jsme se dodává kvalitní zvířata, která splňují normu IATA (International 
Transport Association pravidla a předpisy) Jsou dobře péče a dodávka je 100% záruka, 
jsou dobře vyškoleni, TICA Registrace, snadno ovladatelná. je dodáván spolu s veškerým 
příslušenstvím a kompletní papíry.

Akce minulé

Podzimní prázdniny ve znamení pytláků

Tak jsme je skoro dopadli. Tedy my je nenápadně sledovali, mátli jsme jejich komuni-
kaci, a nakonec jsme jim tak otrávili život, že se raději odstěhovali. Takže když to vezmeme 
kolem a kolem, zachránili jsme všechna zvířata na Kokořínsku . Jinak jsme samozřejmě 
provětrali i své plíce na několika 
výletech, takový hrad Kokořín 
jsme omrkli hned dvakrát. Ko-
niklecí roubená chalupa byla 
parádní, kamna nekouřila (tedy 
pokud v nich náhodou nehořelo 
šest bramborových placek) a na 
zahradě nám poslední noc při-
stálo UFO. Bohužel ho viděla 
jen Fáfinka, která v sedm ráno 
pobíhala v papučích po ojíněné 
zahradě a hledala původce zá-
hadných světýlek. Prostě tako-
vá normální víkendovka s ne-
nápadnou oslavou Fáfinčiných 
narozenin a Erikova svátku. 
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Vánoce v Unhošti
Krajina zavátá sněhem, 

že jsme se museli ke srubu 
prohrabat, a vítr nám při tom 
metal do tváří vločky velikosti 
vánočního prostírání. Skoro. Tak 
jako bláta bylo po kotníky, někde 
i víc (třeba na dně vypuštěného 
rybníka, že, Matyáši ), ale vítr 
foukal, trošku. Alespoň jsme 
mohli vylézt na rozhlednu Vysoký 
vrch. Ale hlavně se mám podařilo 
zachránit uneseného králíčka 
Placičku a ochutnat všechno 
cukroví. Navíc i tentokrát jsme 
slavili narozeniny, tedy ne 
všichni, jen Andulka, ale rozdělila 
se s námi o medovník tak dobrý, 
že jsme ty ohryzané talířky pak 
museli schovat ☺.
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Cože?

Ti z vás, kteří jsou s námi již nějaký ten rok, si jistě pamatují oddílový časopis s názvem 
Cože?. Na osvěžení paměti, a pro představu těch, co Cože? nepamatují, se malinko 
ohlédneme do minulosti.

V roce 1993 vznikl informační lístek vydávaný naším tehdejším oddílem Sůvy. No, 
a protože to chtělo nějaký pěkný a výstižný název, zrodilo se Cože?. Vycházelo poměrně 
nepravidelně, ale vytrvale až do roku 2012. V tomto roce se od „přírodomilné“ sekce 
oddílu část odtrhla a odešla od Mladých ochránců přírody. Jenže s nimi odešel název oddílu 
(Sůvy) i časopis (Cože?). A tak se zrodil Atlas. První číslo vyšlo v dubnu 2013... Ale co se 
nestalo? Současné Sůvy se letos rozhodly svůj časopis přejmenovat. Fáfinka zamáčka slzu, 
chudáčka Cožíka zná již od plenek... „Přece ho nenecháme zemřít?!“. No jo, ale náš Atlas 
přejmenovávat přece také nechceme...

No a tak se zrodil nápad, vytvořit novou rubriku. Vzpomínáte na prázdninový speciál? 
Tak právě takovým reportážím se bude věnovat naše nová rubrika Cože?. Stačí otočit list:
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Autoři výše uvedených příspěvků, se (kromě Kuby Trtíka) opět zapomněli podepsat, takže jejich 
jména můžeme jenom hádat :-(
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MOJE PRÁZDNINY S TELETEM 
JAK TO VŠECHNO ZAČALO 

Jednou, bylo to někdy první týden v červenci, jela naše kamarádka 
Jana (ta co se nám stará o koně) na jednu farmu. Majitel té farmy 
koupil asi 16 jalovic a jedné se za 3 měsíce narodilo tele. Zjistil, že i 
ostatní jalovice jsou březí. Janu napadlo, že bychom si ho mohli půjčit 
na výkrm. Když se mu náš nápad nelíbil, tak se Jana zeptala 
zootechnika ve Velké Chyšce a ten nám půjčil tele, které jsme 
pojmenovali MADETKA… 

PŘEVOZ MADETKY NA CHALUPU   

Do kufru auta jsme naskládali plachty a koberec aby se auto 
neušpinilo.  

Navečer jsme přijeli do Pošné (provozovna Velké Chýšky)a přibližně 
čtvrt hodiny po nás přijel pan zootechnik. Zavedl nás k MADETCE, 
která se na nás ustrašeně koukala, naložil nám ji do auta, dal nám pro 
ni dudák a za chvíli jsme odjížděli. 

Jana s ní jela v kufru auta. Obě cestu snášely skvěle, jen ve větších 
zatáčkách se MADETKA pokoušela zvednout a doběhnout to po 
svých.  

Po příjezdu do Zahrádčic jsme ji vyložili a zavedli do předem 
připraveného Mášina boxu. Protože už byla nakrmená, šli jsme spát… 
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POBYT MADETKY U NÁS 

1. DEN 

Ráno jsem vstala ve čtvrt na osm, což je na nás, kteří vstáváme v půl 
desáté, dost brzy a šla jsem za MADETKOU. Když přišla Jana, tak mi 
ukázala správnou dávku sušeného mléka a vody. Nalily jsme hotové 
mléko do kýble a snažily jsme se z něj MADETKU nakrmit. Musely 
jsme jí to dost pracně držet, proto Jana na další krmení koupila kýbl 
s dudákem.  

Dopoledne jsme šli s MADETKOU k mám na zahradu. Maminka tam za 
ní létala na vodítku jako hadr na holi, a když jsme MADETKU pustili, 
tak nám zase lezla do zahrádky. Protože se to dědovi moc nelíbilo, 
odvedli jsme ji zpátky do boxu.  

Po odpoledním krmení jsme ji seznamovali s Kenym a Virískem.  
Nejdřív se párkrát prošla pod Kenym a on se k ní stavěl zadkem, což 
v koňské řeči znamená: “Pánem jsem tu já!“  Virís si hleděl svého 
koryta a s Anikou jsme ji radši neseznamovali, protože Anika je 
střeštiprdlo a mohla by MADETKU kopnout. Pak si už ale na ni zvykli a 
vlastně si jí skoro nevšímali, protože pro ně byla cizí tvor, který mezi 
ně nepatří. Jen Máša na ni občas žárlila – nejen, že jí musela trpět ve 
svém domečku, ale ještě se s ní všichni pořád mazlili.  

 ZBYTEK POBYTU 

MADETKU jsme naučily (já a moje kamarádky) chodit na vodítku a tak 
jsme s ní chodily na procházky. Jednou jsme se s Janou a Kenym 
vydali k přehradě. U vody si sama namočila kopýtka a dokonce tam za 
mnou šla a plavala! Sice jen kousek, ale plavala! Protože se pak už 
bála jít do vody dál než po kolena, už jsme ji nenutily. Během 
procházek za námi chodila i bez vodítka ‐ chápala mě jako svou mámu 
a držela se mě jako klíště.  
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Každé ráno po ranním krmení šla k nám na zahradu, kde si sem tam 
ukousla nějakou tu travičku, snažila se žrát jablka, ale protože je 
neuměla rozkousat, tak je jen ožužlávala. Po všem tom chození si pak 
lehla někde poblíž nás a přežvykovala. Asi třikrát jsme ji také umyly 
hadicí, protože byla špinavá od toho, jak ležela ve slámě v boxu. 
Nadšená z toho ale rozhodně nebyla…  

Poslední týden (před LT Kolinec) jsme jeli s vozíkem na šišky a 
MADETKA šla s námi. Já jsem jela na kozlíku, takže o mně MADETKA 
asi nevěděla. Maminka jí snad půl kilometru táhla celou nešťastnou 
na vodítku, vůbec se jí nechtělo. Až když jsem na ni zavolala, tak se 
ozvalo radostné BÚÚ, jako kdyby chtěla říct: „No, kde celou tu dobu 
jsi?“ a MADETKA se za mnou rozběhla a zbytek procházky se už od 
kozlíku nehnula. Když jsme se šli vykoupat, tak jsme všichni vlezli do 
vody, jestli půjde za námi, ale nešla. Místo toho pořád jen bučela a 
bučela na břehu. Pak okolo ní najednou začal létat nějaký střeček. 
Začala se po něm ohánět a najednou toho už měla dost. Rozběhla se 
po cestičce zpátky a zmizela nám z dohledu. Vylezla jsem z vody a 
běžela za ní a volala. Měla jsem strach, aby neutekla až domů. Našla 
jsem ji spokojenou v lese, a když mě uviděla, tak na mě radostným 
bučením pochválila, že už jsem z vody venku.  

ODJEZD 

Poslední den, kdy byla MADETKA u nás, byl pátek 1. 8. 2014. Ráno 
bylo jako každé jiné. Nakrmila jsem ji a pak byla u nás na zahradě. 
Pokoušela se žrát jablka, a tak jsem jí dala ty nejmenší, co na zahradě 
byla, a najednou je rozkousala. Potom jsme ji odvedli ke koníkům. Po 
odpoledním krmení jsem s ní běhala po ohradě, aby se naposledy 
proběhla. Když byla vyběhaná a vypotřebená šli jsme k autu. 

Jela nám tentokrát pod nohama a ne v kufru, už se nebála. Cesta 
probíhala v klidu, jen asi 5x se pokoušela zvednout. Dorazili jsme do 
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Pošné asi za 45 minut. Dali jsme ji do ohrádky se stejně starými 
telaty. Protože z nich byla nejtlustší a nejsilnější (a taky nejčistší), 
stala se ihned „paní“ ohrádky i přesto, že ostatní byli býčci. Vlezla si 
do boudičky a nikoho tam nepustila. Pohladila jsem si jí a ještě se 
párkrát ohlédla, jak na mě smutně kouká.  

I když byly prázdniny, musela jsem každé ráno vstávat na krmení, ale 
co bych pro MADETKU neudělala…  

 

ZAJÍMAVOSTI O MADETCE 

Jméno: Madetka                 Číslo: CZ 961 577 253 

Pohlaví: jalovice                  Stáří: příjezd ‐ 14 dní, odjezd ‐ 5 týdnů 

Váha: příjezd ‐ cca 50 kg, odjezd ‐ cca 85 kg (35 kg za 3,5 týdne) 

Poznámka: Madetka byla z dvojčat, po narození byla její sestra mrtvá. 

Jak se připravuje mléko pro telata? 

V 1 litru vody teplé 390 C se rozpustí 150 g sušeného mléka. Madetka 
dostávala 2 litry, 300 g suš. mléka a šrot a spoustu lásky k tomu!!! 

 

MADETKA VE VELKÉ CHYŠCE 

Po prázdninách jsem se Jany zeptala, jestli by nám nemohla zařídit, 
abychom se na MADETKU jeli podívat. Domluvila nám návštěvu a my 
jsme plni očekávání vyrazili do velkochovu ve Velké Chyšce, kde teď 
MADETKA bydlí. Vešli jsme do areálu, kde nás zastavila vrátná. Řekli 
jsme jí, že se jdeme podívat na tele, které jsme měli půjčené a mohli 
jsme jít dále. MADETKA byla až v poslední ohradě pro starší telata. Byl 
to velký prostor pro asi 20 telat. Chvíli nám trvalo, než jsme ji mezi 
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nimi našli. Byla úplně stejně vysoká, jako když jsme ji odvezli, ale měla 
větší břicho, protože nedostává správné krmení, jaké by měla.  

Vlezla jsem si do ohrady a pokoušela se ji chytit. Asi po deseti 
minutách se mi to povedlo. Jana říkala, že jsem v chytání telat už 
docela dobrá. Hladila jsem si jí, ale když jsem ji pustila, tak se 
pokoušela utéct. Ale po chvíli jí to už ani moc nevadilo. Potom jsem si 
jí fotila a zkoušela ji ještě jen tak pohladit. V jednu chvíli dokonce 
zabučela, jako bučela vždycky... Cestou zpátky jsme se dohadovali, 
jestli mě poznala nebo ne. Možné je obojí, nevíme (i když já vím 
svoje…). 

 

 

 

 

 

MADETKA‐ seznámení s koňmi, MADETKA se seznamuje s Burizonem 

 

 

   

 

 

 

 

MADETKA se mnou u houpačky    
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MADETKA a Eda u nás na náspi         MADETKA s námi na šiškách 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADETKA u přehrady                          

 

 

 

Eda hlídá, aby MADETKA nešla na verandu  
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MADETKA vystupuje z auta v Pošné (1. 8.2014) 

MADETKA roste do krásy    

MADETKA 
 
 
 

MADETKA po dvou měsících ve Velké Chýšce                                                                 
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Akce budoucí

Výprava do ZOO Plzeň 24.1.2015

A je to tu, naše první letošní výprava. No a kam jinam by 
měly směřovat naše kroky, než do zoo☺ 
Sraz: 7.45 před pokladnami na Hlavním nádraží
Cena: 300,- Kč
S sebou: jídlo a pití na celý den, psací potřeby a zápisník
Návrat: 18.45 k pokladnám na Hlavním nádraží

A nějaké lákadlo? Tak co třeba největší kunovitá šelma 
rosomák? Nebo kajmánek malý? A jak asi vypadá galídie 
proužkovaná? Viděli už jste leioheterodona? Ha, tak to 
musíte jet s námi☺
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO 20.1.2015

Foto: lightpoint Foto: ZOO Ústí n. L.


