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Pro svůj významný obsah vitamínů a mine-
rálů jsou ceněné i kopřivy. Tyto žahavé krás-
ky v sobě skrývají chlorofyl, třísloviny, karote-
noidy i vitamíny B1 a C. Působí močopudně, 
detoxikačně, čistí krev a posilují organismus. 
Perfektně se hodí jako zpestření vaječné mí-
chanice.

Jaro plné vůní
Zajisté své papoušky příjemně potěšíte, po-

kud jim do jejich pestrého jídelníčku přidáte 
i některé jedlé květy či poupata. Ty totiž tvoří 
jednu z poměrně důležitých složek potravy je-
jich divokých příbuzných. Přilepšit jim tak mů-
žeme například květy afrikánů (aksamitníku), 

které podporují trávení, zrak a mají antivirové 
i antibakteriální účinky.

Velké oblibě se u ptáků těší také květy měsíč-
ku lékařského, jenž si (stejně tak jako afrikány) 
můžete snadno vypěstovat 
i doma. Tato léčivá rostlin-
ka obsahuje karotenoidy, 
lutein, lykopen i vitamín C. 
Vyznačuje se tak výrazně 
hojivými i protizánětlivými 
účinky, pozitivně ovlivňuje oči a působí jako 
prevence před nádorovým onemocněním.

Další voňavou pochoutkou může být i květ 
ibišku syrského, jenž je bohatým zdrojem vita-
mínu C i dalších antioxidantů.

Pochoutek ve formě jedlých květů je poměr-
ně mnoho. Chutným pamlskem tak může být na-
příklad i květ růže, kopru, třapatky, sedmikrásky, 
tymiánu, violky, podbělu, oregana, šalvěje nebo 

heřmánku. Stejně tak může-
me našim opeřeným miláč-
kům nabídnout i květy stromů 
či keřů, jako je kupříkladu bří-
za, lípa, bez a mnoho dalších. 
Vždy se však ujistěte, že je po-

dávaný druh pro papoušky vhodný. Dobrý pozor 
si také dejte na pokojové rostliny. Některé druhy 
mohou být pro papoušky smrtelně jedovaté.

Zdeňka kudová,  
foto Silvie veSelá a archív redakce

 

  SOUTĚŽSOUTĚŽ
    Vyhlašuje: Ústřední komise pro práci s mládeží ČSCH

Korespondenční soutěž ÚKPM je určena pro děti  
a mládež do 18 let včetně. Zúčastnit se mohou jak jednot-
livci, tak i chovatelské kroužky (odpovědi hromadně za-
šle vedoucí kroužku v jednom e-mailu). Řešení musí ob-
sahovat číslo otázky včetně označení odpovědi (např. 
1A), číslo snímku a úplný název zobrazeného zvířete (ple-
meno, barevný ráz, příp. druhový název český a latin-
ský) doplněný jménem a příjmením řešitele. Po slosování 
správných odpovědí bude třem výhercům na e-mailovou ad-
resu, z níž bylo řešení odesláno, zaslán formulář „Souhlas  
se zpracováním osobních údajů“, na jehož základě bu-
dou poskytnuty údaje sponzorovi soutěže k zaslání vý-
hry. Uzávěrka soutěže je vždy 15. den v měsíci s ohledem 
na další korespondenci týkající se GDPR (pokud soutěží-
cí souhlas neposkytne do daného termínu, výhra mu ne-
bude zaslána). Jména výherců budou zveřejněna v časopi-
se Chovatel spolu se správným řešením v následujícím čísle.  
Řešení zasílejte e-mailem na: soutez.ukpm@centrum.cz,  
do předmětu uveďte Soutěž z Chovatele a číslo, v němž vy-
šla. Kromě měsíčního slosování se všichni řešitelé účastní ješ-
tě celoročního slosování. Soutěž a následně její výherce je 
též možné nalézt na www.cschdz.eu v sekci mladí chovatelé.
1.  Do jaké velikosti dorůstají dospělé klapavky florid-

ské – Kinosternon baurii:
 a) 5–7 cm  b) 8–12 cm  c) 13–15 cm
2. Jaká je optimální teplota prostředí?
 a) 16 °C  b) 26 °C  c) 36 °C

    pro děti a mládežpro děti a mládež

3. Klapavky jsou:
 a) všežravci  b) býložravci  c) masožravci
4.  Žárovky v teráriích mají význam jako:
 a) zdroj světla                b) zdroj světla a tepla
 c)  Nemají význam, slouží pouze k tomu, aby teraris-

ta lépe viděl do terária.
5. Urči druh na obrázku
 Zdroj Wikipedia, foto Mike Pingleton

Slosování korespondenční soutěže z č. 4/2021 – 
chov králíků
Soutěže se zúčastnilo 30 soutěžících, z toho 29 odpově-
dí bylo správných. 

Vylosováni byli:
Matouš Mičulka, Frenštát pod Radhoštěm
Daniel Pokorný, Nové Město nad Metují
Jana Vaňková, Bohdalov

Správné řešení:  1A, 2B, 3B, 4A, 5 angora
 eva Morávková, místopředsedkyně ÚkPMCH

Sponzoruje: 

POZOR! NOVĚ SE DÁ HLASOVAT PŘÍMO NA STRÁNKÁCH SVAZU:
http://www.cschdz.eu/mladez/soutez/soutez-casopisch.aspx

DROBNÍ HLODAVCI

   

1. Které z uvedených plemen nemá vírky?
 a) texel  b) alpaka  c) merino

2. Vyber skupinu, která nezahrnuje pouze hlodavce. 
 a) morče, sysel, potkan, myš, pišťucha 
 b) morče, sysel, potkan, myš, dikobraz
 c) křeček, plch, potkan, myš, nutrie 

3  Je morče plemene angora uznáno českým standar-
dem A? 

 a) Ano, od 1. 1. 2021.  c) Ne.
 b) Ano, od 1. 1. 2017.

4. Mohér patří mezi u nás neuznaná plemena? 
 a) krátkosrstá  b) dlouhosrstá  c) bezsrstá

5. Jakou srst má morče plemene coronet? 
 a) krátkou a hladkou c) dlouhou
 b) dlouhou rovnou      strukturovanou

Odpovědi zasílejte do 15. května 2021  
na e-mail: andrea5@post.cz 

nebo na adresu:    Andrea Kroftová, Bellušova 1843/2,  
155 00 Praha 5-Stodůlky. 

Vítězové březnového kola jsou:
Jakub Vopravil, Přišimasy
Jan Loukota, ZŠ Břidličná - chovatelský kroužek
Petra Volková, ZŠ Břidličná - chovatelský kroužek

Soutěž pro děti a mladé chovatele  

Sponzoruje:   VAFO PRAHA s.r.o.

Výherce obdrží produkt ze sortimentu společnosti 
a propagační předmět SO chovatelů morčat

Pupeny mohou  
mít na organismus  
takřka zázračný vliv.
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