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Útulek pro opuštěná zvířata Bulhary u Břeclavi nabízí 
k adopci čtyřletého křížence Chalupníka (e. č. 123/12). 
Své jméno dostal proto, že byl odchycený na zahrádkách 
mezi chaloupkami. Je to malý, nenáročný psík, který 
nikdy nepoznal domov. Chůzi na vodítku nezvládá, je 
trochu odtažitý a nedůvěřivý, ale ne nepřátelský. Ocenil 
by trpělivého páníčka, který by se mu věnoval a měl ho 
rád. Domek se zahradou je vítaný. Zájemci volejte na tel.: 
519 340 531, 723 040 495 nebo pište na e-mail: utulekbreclavbulhary@
seznam.cz. Více na www.utulekbreclavbulhary.cz 

 

❖ najdu domov? ❖

Text: Kateřina Šmídová       
Foto: Profimedia.cz, www.zako.biz

◗ moji mazlíčci

Než si pořídíte papouška šedého – žaka, 
měli byste zvážit pár věcí. Žako se může 
dožít až 50 let a je to vztah na celý život. 

Jste schopní přijmout takový závazek? Žako je 
navíc vysoce inteligentní, takže není možné zavřít ho do klece a myslet 
si, že když bude mít co jíst a pít, bude zdravý a šťastný. Žako potřebuje 
zábavu, prostor a společnost jiného papouška nebo člověka. 

Ideální je pořídit žakovi ptačí strom a klec mu nechat pouze pro pře-
spání. Pokud lpíte na kleci, musí být dostatečně prostorná a umístěná 
v „centru dění“, třeba v obýváku, kde může žako pozorovat dění v rodi-
ně. I tak bude nutné ho aspoň na tři hodiny denně pustit ven a věnovat 
se mu. V době, kdy je v kleci, voliéře nebo ve vaší nepřítomnosti, by měl 
mít kolem sebe dost hraček, aby se zabavil. 

Každý začínající chovatel nejprve zamíří do zverimexu, záhy ale zjistí, 
že kupované hračky většinou nesplňují svůj účel a jsou z nebezpečných 
materiálů (umělá vlákna, nevhodné plasty, barvy bez zdravotního atestu 
apod.). Prodejce vám může tvrdit, že jejich provazy jsou zaručeně pří-
rodní, ale nevěřte hned a všemu. Pokud se bude konec provazu nad za-
palovačem škvařit a spékat, je umělý. 

Jste-li jen trochu zruční, vyrobte si vlastní hračky. Ideálně z materiálů, 
které při hraní papouškovi neublíží, tedy z papíru, dřeva, bambusu, kůže 
nebo konopných a bavlněných provazů. Důležitá je i velikost doplňků, 
aby je žako nespolkl. Můžete použít větší rolničky, zvonečky nebo uzávě-
ry z PET lahví. A teď už malá inspirace. ◗

Žako patří k nejinteligentnějším 
papouškům a ke šťastnému životu 
mu nestačí dobře se najíst a napít.
Potřebuje zábavu a společnost.

žakaJak zabavit

❖ máme rádi zvířata ❖

Žako je náročný 
společník.

PojďTe, Pane, Budeme si hráT
Dobrý den, zasílám fotky svého syna Dominika (ten vpravo) s kama-
rádem Marečkem, jak si protahovali svoje tělíčka. A na druhé je syn  
s neznámým pejskem, který si chtěl pohrát. Oba si hezky zacvičili.

Lucie dušková, humpolec 

Dnes na téma:
Cvičme v rytme

na laně
Aerobic nás nikdo 
cvičit nedonutí, ale 
když můžeme špl-
hat po laně, jsme 
do toho celí diví!

Lenka a Lukáš

 Filandrovi 

z josefova

Živá činka
Milá redakce, mám vnoučata, která milují pohyb. Posílám fotky z roz-
cvičky a posilování s živou zátěží u moře.

alice hamříková, Lány

Příspěvky na dané téma posílejte do středy 2. 10. na e-mail: pochlubse.mojerodina@denik.cz

Příště: Kouzelný dědeček

PanáčeK
hračka z dře-
věných korálků 
a provázku.

hrazda
Trojkombinace ze 
dřeva, bambusu  
a uzávěrů z PeT lahví.

sPLéTané řemínKy
Kůže je na výrobu 
hraček ideální. jen 
musí být přírodní a ni-
koli lakovaná. je také 
dobré hračku vyvařit 
v horké vodě.

Pleny mi nevadí
Vážená redakce, někdo má 
„sportovního ducha“ v těle už 
od malička, že ani pleny nejsou 
na závadu. A tak si malý Kuba 
rád zacvičí v rytmu i mimo něj.

babička marie, strakonice


