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Vpředvánočním čase obvy‐
kle myslíme na naše blízké 

a přemýšlíme, čím jim uděláme 
radost pod stromečkem. V dnešní 
uspěchané době se často zdá skvě‐
lým nápadem obdarovat je něčím 
živým, mazlivým, milým, třeba
i papouškem. Je to poznat na pop-
távce, telefony se netrhnou, jak 
vrcholí předvánoční shon, ozývá 
se stále více zájemců, zda ještě 
není k dispozici nějaký ten krot-
ký papoušek, vhodný jako dárek 
k Vánocům. Papoušek pokud mož‐
no co největší, barevný, a aby uměl 
co nejlépe mluvit. Zájemci tedy za 
tímto účelem projíždějí nejrůznější 
inzeráty, hledají na burzách nebo 
ve zverimexech. Často narazí na 
inzeráty či nabídky typu „neuletí, 
nepoškrábe, je vhodný k dětem“. 
Logicky uvažující člověk na tako-
vou hloupost neskočí, ale kdo před 
svátky uvažuje logicky. 

Před vánočními svátky už je 
po chovné sezóně, nebývá už moc 
mláďat vhodných k prodeji. Mnoh-
dy se pak do nabídky dostanou 
papoušci, kteří nejsou zrovna ideál-
ní jako mazlíci (jsou buď starší, 
nebo naopak mladší, neodstavení, 
handicapovaní, v horším případě 
agresivní nebo divocí a v úplně 
nejhorším případě nemocní). Většinou však
v tomto období nemíváme moc času a člověk 
ve shonu promine i nějaký ten nedostatek 
(chybějící peří, papouška bez veterinárního 
vyšetření, bez smlouvy, staršího či naopak 
neodstaveného jedince, papouška s handi-
capem), který by normálně neprominul. 
Abychom nemuseli vánoční svátky strávit 
s papouškem u veterináře nebo po svátcích 
řešit „kam s ním“, měli bychom před poří‐
zením papouška vědět:

Pořízení papouška je poměrně zásadní 
krok, který ovlivní další život i chod celé 
domácnosti a měli by s ním všichni členové 
domácnosti předem souhlasit. Mazlíčka by 
si měl člověk vybrat sám. Jedince, který na 

něj bude dobře reagovat, který se ho nebude 
bát, který k němu přilne. Druh, na jehož 
chov má podmínky a který se mu líbí. Lehce 
se může stát, že se netrefíme do vkusu nebo 
možností obdarovaného. Arové a ostatní 
hlučné druhy opravdu nejsou vhodnými 
mazlíčky, pokud člověk bydlí v panelovém 
domě. Papouška do chovu by si měl vy-
brat chovatel. Laik nepozná pohlaví ani 
druh, proto se může stát, že obdarovaný 
bude muset po Vánocích dárek buď prodat, 
nebo bude muset shánět do páru další dva 
papoušky.

Doporučujeme předem obdarovaného 
informovat o svém úmyslu. Stává se, že 
člověk po papouškovi sice touží, ale není 
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Neodstavený papoušek není vhodný 
dárek ‒ kakadu bílý (Cacatua alba)
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na to připraven. Například se zatím ne-
chce pořízením zvířete vázat, má jiné plány 
– cestovat, založit rodinu, změnit práci
 a papoušek tím bude trpět. Dárek bude bez 
překvapení, ale o to ohleduplnější ke zvířeti.

 Velký papoušek, jakkoliv bude krásný 
a barevný, není vhodným dárkem pro malé 
dítě ani pro začátečníka. Velký papoušek 
a malé děti v domácnosti je kombinace,
která vždycky vyžaduje 
výborné  organizační 
schopnosti, též spous-
tu času a velkou míru 
trpělivosti a tolerance 
na všech stranách.

Neboť každý velký 
papoušek, jakkoliv krot‐
ký, má zobák a drápy 

tak silné, že již při pouhé manipulaci s ním 
může ublížit, aniž by se jednalo z jeho stra-
ny o agresivitu. Papoušci jsou velice sociální 
jedinci, v přírodě žijí v páru po celý život. 
Tuto možnost bychom jim neměli v lidské 
péči odpírat a časem jim pořídit ptačího 
partnera.

Než se rozhodneme papouška pořídit, 
je nutno porozumět alespoň základním 

požadavkům na jeho 
chov. Je třeba znát je‐
ho nároky na krmivo, 
prostor a vědět, i jak 
může být hlučný.

Musíme také po‐
řídit klec včetně kr-
miva na prvních pár 
dní. Papoušek ara 

v krabici pod stromečkem vůbec není 
vhodný nápad a papoušek puštěný na 
volno v bytě se nedá dlouhodobě chovat. 

Papoušek by měl také umět sám při‐
jímat potravu a být odstavený. Neod-
stavené mládě nikdy nepořizujeme. Nově
pořizovaný pták musí být zároveň v po‐
řádku po zdravotní stránce a mít základní 
veterinární vyšetření (klinické vyšetření, 
testy na chlamydie, pohlaví, PBFD). Pokud 
je nemá, po pořízení s ním navštivte 
veterináře specialistu. Vánoce jsou svátky 
plné emocí, návštěv a cestování, když se 
s papouškem začne něco po zdravotní 
stránce dít, většinou neseženeme niko-
ho, kdo nám s tím odborně poradí, ani 
veterináře, který papouškovi pomůže.

Papoušek není věc, která se dá jen 
tak jednoduše odložit nebo po svátcích 
vyměnit. Je to živý tvor a jeho pořízení by 
mělo být uvážlivé. Pokud na něj nemají 
naši blízcí podmínky, čas ani finance, ob-
darujeme je raději jiným dárkem. Je spous-
ta dárků "z oboru", které udělají velkou ra-
dost ‒ ať už je to odborná literatura (kniha 
či předplatné časopisu), dárkový šek nebo 
třeba poznávací zájezd po ptačích parcích 
či do domoviny papoušků. 

Pokud je celá rodina na pořízení pa‐
pouška připravena, pak směle do toho. 
Papoušek naplní život člověka nevídaným 
způsobem. Přinese nám do života ra-
dost, spoustu nových podnětů a pozitivní 
energie. Máme se od nich co učit. Jeho 
oddanost a láska k člověku i k ptačímu 
partnerovi je úžasná a inspirující. Jejich 
zvídavost a hravost je nekonečná. 

Vánoce jsou svátky, kdy chceme dě‐
lat radost druhým a pomáhat. Lidé často 
šetří na sobě, aby mohli svému mazlíčkovi 
dopřát jen to nejlepší. Je ale dost dalších 
zvířat, která naši pomoc potřebují. Proto
bychom se velice přimlouvali, porozhlédněte 
se po vašem okolí a pomozte těm, kteří to 
potřebují. Přispějte útulku pro opuštěná 
zvířata, zoo či některé ochranářské nadaci 
a přilepšete v zimě i našim ptáčkům na 
krmítkách.

Velký papoušek není vhodný pro malé dítě (papoušek žako)

"Doporučujeme předem 
obdarovaného informovat o svém 

úmyslu. Stává se, že člověk 
po papouškovi sice touží, ale 

není na to připraven."
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Vážení zákazníci, děkujeme vám za vaši přízeň 
a přejeme hodně chovatelských úspěchů v roce 2014!
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