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V tomto díle Klicperáčku jsme se zaměřili na 
ZVÍŘATA. Dozvíte se, jaká mláďata se narodila 
v zoo, co znamená slovo agility, také vám poradíme, 
jakého si můžete domů pořídit domácího mazlíčka, 
jak se starat o zvířata a samozřejmě nesmí chybět 
ani básničky a hádanky. Zveme Vás také do kina na 
pohádku Rio 2. Také se dozvíte něco o zvířatech, 
která jste třeba ještě neviděli nebo je neznáte. 
Doufáme, že se vám toto číslo bude líbit a hlavně, 
že se něco přiučíte.  

Můj názor na toto vydání je takový, že i já jsem se 
něco přiučila a o prázdninách si zřejmě nějakého 
mazlíčka pořídím a budu se o něj starat. Z tohoto 
čísla jsem nadšená, protože i já mám ráda zvířata. 

 

     P. Khorelová 



Agility… 

…sportování pro pejsky 

Agility je sport pro pejsky 
nezávisle na jejich výšce, plemeni či 
čistokrevnosti. Je podobný koňskému parkuru. 
Nejdůležitějším faktem pro agility je zejména společná 
zábava pejska i majitele, oba musí agility bavit a musí mít 
k němu tu správnou „slinu“.  

V čem se 
vlastně soutěží? 
Pes musí v agility 
překonat co nejlépe 
několik překážek 
podle trati. 
Překážky se dělí do 
tří skupin (skokové, 
zónové a probíhací). 
Majitelé musí své 
pesky naučit 

přeskakovat překážky vysoké i daleké, přejít kladinu, 
prolézt látkovým tunelem, překonat „áčko“ a další překážky.  

Agility znamená v překladu z angličtiny hbitost, 
kterou pejsci závodící právě v tomto sportu velice 
potřebují.  

Jak již bylo zmíněno, pejsci musí mít především chuť. 
Ne každý pes se hodí k agility, stejně jako ne každého 
člověka baví kreslit. Agility dráhu si můžete postavit i na 
zahradě nebo kdekoli (i když není nejlepší nápad postavit ji 
do obýváku) a zkusit ji překonat se svým pejskem.  

Menší agility můžete zkusit i s jiným mazlíčkem, 
třeba s potkanem či králíkem. Pro králíky existuje také 
jedna disciplína podobná agility, králičí hop.  

 Se svým pejskem to zaručeně vyzkoušejte, možná 
zrovna ten váš má k agility tu správnou „slinu“.  

  

Bára Konvalinová 

 

 

 

  



Hipoterapie 
Hipoterapie je léčebná metoda, která působí na člověka 

prostřednictvím pohybových impulzů vznikajících při koňské 

chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na člověka, 

který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající 

polohu, dochází k oslovení mozku. 

Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při 

kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat rozkazy 

k tomu, aby organizmus reagoval správně. Díky tomu, že kůň má 

velice podobnou chůzi jako člověk, nutí tak mozek pohybově 

znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, 

které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nesmírná výhoda metody spočívá v opakování celé terapie. Jiný 

podobný prostředek, který by umožňoval člověku po dobu terapie 

stimulaci zdravého pohybu, v současnosti není k dispozici. 

      Linda Kolčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canisterapie 

Trávení času se psem pomáhá lidem, kteří jsou 
v depresi nebo mají nějakou poruchu, ale také dětem, které 
jsou v dětském domově. Pes je jejich přítel, o kterého se 
starají, a zároveň jim pomáhá vyrovnat se s tím, že nemají 
rodiče. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou 
náladu všude tam, kde je jí nedostatek.  

Canisterapie působí na myšlení a paměť. Psi takhle 
chodí pomáhat třeba domova důchodců, sanatorií a hospiců, 
ústavů pro tělesně nebo mentálně postižené a do jiných 
podobných zařízení.                           

 

                                        Eliška Klozová 

Pověry o zvířatech 
Snad o každém zvířeti se tradují nějaké pověry, které si lidé 
vymysleli hlavně v období středověku. 
Černá kočka přináší smůlu. 
Proč: Lidé si černé kočky dříve spojovali s čarodějnicemi, a 
proto se jich tolik báli. 
Pravda: Černé kočky jsou jako ty normální, jen se liší svou 

barvou.  
Sýček ohlašuje smrt.  
Proč: Protože sýčkové mají velmi 
pronikavé volání, které si lidé spojovali se 
smrtí.  
Pravda: Sýček je normální dravec s velmi 
pronikavým voláním. 
 Šupiny z kapra přinášejí štěstí. 
 Proč: V dřívější době lidé potřebovali 

naději, že se jim bude lépe dařit.  
Pravda: Šupiny z kapra nepřinášejí ani peníze, ani štěstí 
Kočka narozená v květnu přiláká do domu hady. 
Proč: Protože je spojována s čarodějnicemi a každá dobrá 
čarodějnice má hada.  
Pravda: Kočka narozená v květnu k vám nemůže přilákat žádné 
hady.   
Netopýr saje o úplňku naši krev. 
Proč: Lidé si mysleli, že úplněk je magický čas, při kterém se 
probouzejí nejrůznější tvorové. Toto si spojili se zvířetem, které 
létá a loví v noci. 
Pravda: Netopýři létají v noci. Loví hmyz. 

Jana Schovánková 



Nové přírůstky v ZOO 

V Zoo Dvůr Králové se 
narodili malí čápi marabu. 
Vím, že marabu není zrovna 
nejroztomilejší ptáče, ale 
je chráněn a chovatelé mají 
velkou radost, že se 
úspěšně rozmnožili. 

 

Zoo Liberec slaví veliký 
úspěch. Po třech letech se 
narodilo mládě orlosupa 
bradatého, které se vylíhlo 4. 
února. Jeho stravu převážně 
tvoří myší holátka a maso 
nakrájené na malé kousíčky. 

 

 

 

Zoo Ostrava 

Dne 4. 2. 2014 se v ostravské zoo narodila samička slona.  
Zoo se po porodu potýkala s mnoha problémy a další je 
čekají. U malé samičky se nevyvinul sací reflex, a tak neumí 
od matky pít mléko. Ošetřovatelé se snažili samici krmit 
náhražkami, ale bohužel se slůně nechce nechat. Nakonec 
se rozhodli pro riskantní zákrok, že budou malou samičku 
krmit trubičkou rovnou do žaludku. Matka jinak dítě přijala 
a stará se o něj bez jakýchkoliv jiných potíží. Čas ještě 
ukáže.     K. Jezdinská, B. Nečesaná 

 

 

 

 

 

 

 



Jakého si pořídit neobvyklého 
domácího mazlíčka? 

 Chcete být originální a mít doma neobvyklého domácího 
mazlíčka, tak vám můžu nabídnout hned dva. 

Šnek africký 

Šnek africký není vůbec složitý na chov. 

Takhle může vypadat terárium pro šneka: 

 

 

 

V teráriu by měla být podestýlka z kokosové drti, dále by 
tam měly být klacky, rostlinky, kameny a miska s vodou.  

Šnek jí zeleninu, ale i ovoce, můžete mu dát například 
okurku, mrkev, jablko, ale je i nezbytně důležité, aby měl 
ve svém teráriu i sépiovou kost, protože z ní má živiny na 
ulitu. Můžete mu tam místo sépiové kosti dát i skořápky z 
vajíček. 

Zajímavosti: V Africe z jejich ulit vyrábějí náhrdelníky a 
my Češi je máme pro radost. Nejznámější je africká 
Achatina velká (Achatina Achatina), největší suchozemský 
šnek s ulitou velkou až 30 centimetrů.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Axolotl mexický 

Axolotl mexický není moc známé zvíře, ale určitě jste ho 
viděli alespoň na obrázku.  

 
 
 
 
 
 
 

 Axolotl je vodní tvor, takhle by mohlo vypadat jeho 
akvárium: 

 

 

 

 

 

           

Měly by tam být rostlinky, kameny a něco jak vidíte na 
obrázku, co vypadá jako baráček. 

 Axolotl se živí jinými rybkami, ale jelikož ho máme doma 
v akváriu, tak mu dáme krmení pro rybičky nebo přímo pro 
axolotly. 

  

 

 

           

Zajímavosti: Axolotlovi se u nás v Česku také říká vodní 
dráček nebo tygří mlok. 

 Dorůstá velikosti až 30ti centimetrů, nemá příliš dobrý 
zrak, a i když  to je vodní tvor, má dva dýchací otvory na 
vdechování vzdušného kyslíku. Na souši však vydrží 2-3 
hodiny.  

            

    Eliška Zítková   

 



Ohrožené druhy zvířat 

S ohroženými druhy zvířat se moc často nesetkáváme. 
Vlastně se s nimi setkáváme jen velice výjimečně, a to 
většinou ne ve volné přírodě, ale v zoo a jiných „zvířecích 
střediscích“. 

Mezi ohrožené živočichy, se kterými se můžeme setkat i 
v Královéhradeckém kraji, patří vydra říční, latinsky Lutra 
lutra, váží maximálně 
10 kg a měří metr. Jak 
již z názvu napovídá, 
typickou oblastí pro 
život vydry je 
prostředí řek. 
 
 

K ohroženým druhům můžeme přiřadit i křečka polního, 
jehož latinský název je Cricetus cricetus. Křeček polní se 
vyskytuje především v nížinách. Jeho váha dosahuje 
maximálně 600 g a dlouhý je až 34 cm. Většinou umírá k 4. 
roku života. 

     Bára Konvalinová 

Zvířata v ZOO 

1. Nohy dlouhé jako chůdy, dlouhatánský krk, vidí 
domů oknem půdy přes zelený smrk. Co je to?  

2. Nosí chlupatý kabát, chodí po dvou jako my, žije v 
lese a je nebezpečný.  

3. Nosí žlutý župan s pruhy, je rychlý a patří do 
rodu velkých koček. Co je to?  

4. Chodí líně po poušti, má na hlavě hrb a na hlavě 
ofinu. Co je to?  

5. Je pestrý, v kleci žije, dej si pozor, po každém 
všechno opakuje.  

Domácí zvířata 
1. Chodí v koruně, nosí ostruhy. Má šavli, k ránu 

budívá. Co je to?  
2. Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, 

mňouká to jako kočka a není to kočka.  
3. Je to malé, šedivé a utíká to před kočkami. Co je 

to? 
4. Je to heboučké, malé, podrbat ho můžeš na 

mourovatém kožíšku. 
5. Celé dny trávu žvýká, aby mléko mohla dát, má 

rohy. Co je to?  

                     



Rio 2 
V prvním díle pohádky Rio, který měl premiéru v roce 2012, 
jste se mohli seznámit s papouškem Bluem, papouškem 
který nelétá, a papouščicí Perlou, která je velice 
temperamentní.  

Zažívají spolu dobrodružství, když je unesou z centra pro 
ornitologii v Rio de Jaineru kupci se zákeřným kakadu 
Nigelem. Od nich pak utečou, ale jelikož jsou svázaní, musí 
být pořád spolu. Tak se vydají k psovi, který je má 
osvobodit. Pak se každý vydá svou cestou, ale oba dva 
zjistí, že bez sebe nemůžou být. Když chytí Perlu, tak pro 
ni Blu neváhá položit i vlastní život. Perla si nešťastnou 
náhodou v letadle poraní křídlo a potom Blu spolu s Perlou 
vyskočí z letadla. V tu chvíli se mu vybaví jeho ztracený 
instinkt a instinktivně vzlétne.  

Tak končí první díl úžasné pohádky Rio, která se mi moc 
líbila. 

 

 

A po dlouhých 2 letech k nám opět přilétají Blu a jeho 
papouščice Perla, ale to není všechno. K nim se totiž přidají 
jejich 3 děti. Raubíř, který má rád lotroviny, Bia, který se 
tak trochu potatil, všechno ví a všechno zná, a co neví, to se 
naučí. A nakonec je tu Karla, která si myslí, že už je čas 
vylétnout zpod ochranných křídel rodičů.  

Nečekaný zvrat ale přijde ve chvíli, kdy se dozvědí, že 
v amazonském pralese žijí kolonie plné papoušků jejich rasy. 
Proto se rozhodnou, že je navštíví. Bluovi se to moc nelíbí, 
řídí se ale heslem svého kamaráda tukana, že šťastná 
manželka rovná se šťastný život, a proto nakonec svolí.  

Tam je čeká velice milé překvapení, v kolonii totiž žijí 
rodiče Perly a Bluovi začínají perné chvilky, když pozná 
svého tchána. Ale opravdové nebezpečí Bluovi hrozí, když 
se v amazonském pralese objeví zlý kakadu Nigel, který jim 
už v minulosti zkřížil plány a pomáhal překupníkovi zvířat.  

I tento druhý díl se mi velmi líbil a mohu ho všem doporučit. 

 

     Linda Kolčová 

 



BARVENÍ PSÍ SRSTI 

 S kamarádkou jsme se rozhodly, že napíšeme něco o 
úpravách psů. Na internetu jsme narazily na článek, kde se 
píše o barvení psí srsti. Překvapilo nás, že o snímky 
fantasticky vypadajících domácích mazlíčků je 
obrovský zájem. Také jsme se dočetly, že v soutěžích o 
nejlepší vzhled mohou psí vítězové získat finanční odměnu 
až 30 000 USD (cca 600 000 Kč), Nelze se tedy divit, že 
chovatelé se předhánějí v kreativních nápadech na 
originální, vtipné a extravagantní ,,kostýmy“.  

Zaujalo nás, že v  zájmu dosažení co možná nejlepšího 
výsledku jsou nebozí psi samozřejmě i stříháni a barveni. 
Nakonec tak vzniknou skutečná živoucí umělecká díla.  
  V Číně mají koníček, že zdobí a upravují své psí 
mazlíčky tak, že vypadají jako úplně jiná zvířata. Například 
předělávají psi do podoby pandy, tygra atd.   

My si o tom upřímně myslíme, že je to úžasný nápad 
na zviditelnění psů, ale zase to pro psy asi moc příjemné 
není. Také nám to přijde na psech neobvyklé a nepřirozené. 
Udělali jsme anketu s našimi spolužáky. Některým se to líbí 
a někteří měli připomínky ohledně toho, že barvy obsahují 
chemikálie a psi mohou mít trvalé následky.  

          

 

 

 

 

 

            

                           

 

Lucie Leinerová  a Andrea Poláková 

 

Líbí Nelíbí



Morče domácí 
Morčata se rozlišují na 3 základní typy:  

Morče hladkosrsté 

    
  

    
  

Morče rozetové (drsnosrsté) 

 

  

 

Morče dlouhosrsté 

 

 

 

 

Morče hladkosrsté je v ČR nejrozšířenější, rozetová 
morčata jsou v pořadí druhá a dlouhosrstá morčata třetí, 
protože vyžadují nejvíce péče a hodí se na výstavy. Liší se 
od sebe jen typem srsti. 

Morčata můžou mít všechny barvy, některá se docela často 
rodí dvoubarevná, ovšem i tříbarevná morčata nejsou 
vzácná. Barevné znaky a nevídané skvrny jsou povoleny 
všude. 

Pokud se chystáte pořídit si morče, nachystejte si: 
Dostatečně velikou klec či kotec (stačí 0,5mx0,5m pokud 
bude mít morče i výběh, pokud ne, tak je nutné pořídit si 
alespoň metrovou klícku), pítko, misku na semínka, výživový 
kámen na obroušení zubů i drápků, domeček, aby se morče 
cítilo v bezpečí (tip - stačí i keramický květináč, který 
funkci dřevěného domečku plně nahradí) a seno! Poté i 
nějaké laskominy jako např. okurky či ledový salát. 

Čím podestýlat: Senem, které je nejlepší, jelikož ho budou 
mít vždy nablízku a pokud např. na den odjedete, nemusíte 
se bát, že morče bude mít veliký hlad. 

Podestýlat můžete i hoblinami, které jsou pohodlné a dávají 
se např. pod vrstvu sena, či když je sena nedostatek. 



 
POZOR! Většina lidí si myslí, že morče je něco jako králík 
či zajíc! Morče domácí není králík a neumí se o sebe 
v divočině postarat a zahynulo by! Nikdy nevypouštět do 
neoploceného výběhu! 
Také nikdy nenechávejte morče venku, pokud má být v noci 
teplota pod bodem mrazu! Morče není králík, a tak by 
snadno umrzlo! 
 
Pokud jste alergik a líbí se Vám morčíni, pořiďte si 
skinnyho! Morče bez srsti. Nikdy ho ale nenechávejte 
vystaveného sluníčku, vždy dbejte na to, aby byl ve stínu. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
      Blanka Nečesaná 

Básničky se zvířátky 

Slimák pořádá závody 

Slimák pořádá závody, 

v Litomyšli u vody. 

Vítáni jsou vzácní hosti, 

hlemýždi i osminožci. 

 

V cirkuse  

Kůň v manéži cválá, 

divák mu pak mrkve dává. 

Opici pak zaskočí, 

když vidí slona s čepicí. 

Lidé si oblékají mikiny, 

a cirkus vyráží do ciziny. 

 


