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ÚVODNÍK

Vážení přátelé,
milovníci nejúžasnějšího zvířete, které si člověk kdy přizval
do bytu, aby s ním bydlelo, tedy lépe řečeno, aby on bydlel
s ním. Dostává se Vám do rukou první číslo občasníku Zásuvka,
který si klade za cíl pobavit, možná i poučit a přenášet zkušenosti
Vás, majitelů milovaných prasátek, kteří se chtějí s ostatními
zásuvkovými nadšenci o své prožitky a fotografie podělit.
Uvítáme Vaše příspěvky či fotografie, který rádi zveřejníme.
Budeme si sdělovat nejen to, kam Vás prasátko všude už kouslo,
co všechno doma zničilo, kde Vám stihlo udělat ostudu a koho
všeho pronásleduje, jen ho uslyší, případně ucítí, natož spatří..…
Příspěvky prosím posílejte na e-mailovou adresu:
prasatkovdomacnosti@seznam.cz s označením „pro časopis“.
Vysvětlení pro čtenáře, kteří si všimli, že se v článcích tohoto
čísla několikrát objevuje zmínka o prasátku Božence. Je to tím,
že Boženku má naše redaktorka Věra doma a tak i příběhy s ní
spojené po ruce. Zároveň je to pro Vás pobídkou k zaslání
příběhů Vašich.
Seznámíme Vás též s různými druhy malých i velkých prasátek,
takže si rázem budete považovat svého malého stokilového
drobečka.. Navážeme na informace, které jsou zveřejňovány
na webových stránkách klubu.
Rádi bychom tak přispěli k Vaší dobré náladě, kterou vedle
prasátka člověk trvale má (pokud zrovna něco neprovedlo a my
nepropadáme přechodnému zoufalství).
Závěrem k názvu. Zásuvka je umístěna zpravidla ve zdi a má
dvě dírky (prostě vypadá, jako by tu vyhlížel prasečí rypáček),
zástrčka je na konci přívodního kabelu a má dva kolíky. To si
někteří chovatelé pletou. Nikoliv ovšem prasátka, která zásuvky
občas vyzvou k souboji, není-li poblíž právě možnost jiné
lotroviny.
Vaše redakce
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Elaphomyces granulatus
Jelenka obecná

Jak nám naše prasátka
rozšiřují obzory.

Výskyt
Roste nepříliš vzácně pod zemí v lesích všech typů,
nejvíce pod smrky a borovicemi od středních poloh.
Vyskytuje se celoročně, většina nálezů však pochází
z pozdního léta a podzimu.
Plodnice
Nepravidelně kulovitá 20 až 40 mm široká, na povrchu
hnědá nebo žlutohnědá, bradavčitá, pod svrchní hnědou
pokožkou nacházíme poměrně silnou bělavou kúru.
Dužnina je zprvu houbovitá, bílá, později se zbarvuje
zrajícími výtrusy hnědě až černohnědě a v době zralosti
se rozpadá na černý prach.
Na povrch se plodnice dostávají díky zvěři, která je
vyhrabává a požírá.
Zajímavost
Naměřené hodnoty radioaktivity divočáků na Šumavě
poslední dobou opakovaně překračují přípustné limity.
Profesor Petr Dvořák z Ústavu biochemie, chemie
a biofyziky VFU Brno odhalil příčinu. Může za to jelenka
obecná, podzemní houba, která je běžnou součástí
jídelníčku divokých prasat.
Tato houba má mnohem větší schopnost zakoncentrovat
radiocézium než půda, na které roste. Jedná se stále
o zbytky z radioaktivního mraku po jaderném výbuchu
v Černobylu. Ten se natřikrát přenesl po celé Evropě.
Nad Šumavou tenkrát hodně pršelo, spolu s deštěm
dopadlo na půdu poměrně velké množství radioaktivních
látek. Houba je radiocéziem nasáklá a tím, že ji divočáci
konzumují, se dostává do potravního řetězce,“ upřesňuje
Petr Dvořák.
Další zajímavost
Jelenka je nejedlá, ale z dávných pramenů je zjištěno, že
byla používána ke zvyšování potence u mužů.
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Určitě
to
znáte.
Jedna
z klasických otázek od lidí, které
zaujme kolemjdoucí prasátko je
ta, zda hledá lanýže.
Bohužel, lanýže v Čechách
nerostou, navzdory tomu, že se
občas vyskytne v tisku článek
o šťastlivci, kterému se podařilo
vzácný a drahý lanýž najít.
Mnohdy houbaři za lanýž zamění
právě jelenku. Ani my jsme o této
houbě neměli ponětí. Dokud jsme
si nepořídili prasátko.
Miniprasátka údajně neryjí. Ryjí.
A nejraději v lese, kde je tak
krásně
kyprá
a
voňavá
zem....Boženka také...Měli jsme
tak možnost všimnout si
podivných šišatě kulatých útvarů,
které Boženka vždy vyryla,
rozkousla a vyplivla.
Při bližším prozkoumání to
vypadalo jako bonbón obalený ve
skořici. Ještě bližší průzkum
skončil začerněným obličejem
od prachu, který se z houby
vyvalil. Plodnice byla evidentně
starší.
Následovalo
hledání
v atlasech a tak jsme se poučili
o existenci houby zvané jelenka.

A TAK JDE ČAS S NAŠIMI PRASÁTKY....

1 den

1 měsíc

2 měsíce

3 roky

6 měsíců

4 roky

Krásný čas přeje Boženka
Naši milí čtenáři, posílejte nám foto, jak rostou ta Vaše prasátka! 
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A ŽE JE NĚKDY SE ZÁSUVKAMI VESELO....

Že nám soužití s prasátkem protřídí návštěvy přátel v naší domácnosti, na to jsme přišli
záhy. Co nás ale nepřestane překvapovat je důslednost , vynalézavost a radost
ze šikanování těch, kteří vydrželi. Například náš soused, který bydlí v přízemním bytečku
u nás v domě. Pozlatit ho málo. Dlouho jsme netušili, jaká dobrodružství prožívá už jen při
příchodu domů. Teprve časem jsme třeba přišli na to, že jeho pouhý vstup do domu závisí
na tom, kde se zrovna naše prasátko Bobulka nachází. Pokud je na zahradě, soused
vstupuje do svého bytu okny, která jsou na straně opačné, než Bobulka. Vrcholné číslo
přichází, pokud má okna zavřená a Bobulka mu blokuje vchod hlavními dveřmi. V tu chvíli
soused využívá svých sportovních schopností, vyhoupne se na boční zídku verandy,
ze které překročí na stůl, který je umístěn u vchodových dveří, se stolu si odemkne
a vskočí do chodby tak, aby stihl přibouchnout dveře tak rychle, aby mu tam Bobulka
nevběhla…. Jednou nám také jen tak mimochodem prozradil, že nějakou dobu trávil
v bezpečí na kompostu, protože ten byl nejblíže, když na něj Bobulka nečekaně
vybafla….A přes to všechno má naši Bobulku upřímně rád. Jak jsem řekla, pozlatit ho, je
málo.
příběh zaslala: paní Veronika Neradová
TĚŠÍME SE I NA VAŠE PŘÍBĚHY!!!
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CO BY VÁM NEMĚLO CHYBĚT V PRASOLÉKÁRNIČCE:
jako antiseptikum, repelent a desinfekce po odstranění klíštěte i po bodnutí hmyzem se nám
velmi osvědčil

Tea Tree Olej
Tea Tree Oil je nejsilnějším přírodním antiseptikem. Ničí bakterie, plísně a viry a tím
zabraňuje vzniku anebo šíření infekcí, urychluje hojení.
Používá se na ošetření vyrážek, drobných řezných ranek a odřenin, štípnutí hmyzem, záněty
a poranění v ústní dutině, Je vhodný k ošetření nehtových a kožních plísní a drobných
popálenin. Navíc je účinným repelentem. Může být používán dlouhodobě, neboť pokožku
nedráždí a nepoškozuje.
Způsob použití:
Řezné ranky, odřeniny - naneste čistý olej Tea Tree 2 - 3x denně. Olej dezinfikuje, urychluje
hojení (tvorbu strupu), zmenší otok a nebezpečí infekce.Je-li odřené místo větší, zřeďte olej
Tea Tree ve vlažné vodě a opláchněte.
POZOR! Nepoužívejte na otevřené rány !!!
Hmyzí píchnutí, štípnutí - co nejdříve potřete čistým olejem Tea Tree. Nezakrývejte,
ponechte působit a několikrát opakujte.
Ochrana před hmyzem (repelent) - rozetřete několik kapek čistého oleje Tea Tree
na nechráněná místa těla.
Klíšťata – po odstranění klíštěte ranku potřete čistým olejem Tea Tree a nechte působit.
Popáleniny (pouze drobné popáleniny!!!) - omývejte zasažená místa proudem studené vody
1-2 minuty. Pak naneste čistý olej Tea Tree. Olej nanášejte ještě několikrát.
Vyrážky - nanášejte čistý olej Tea Tree přímo pomocí vatového tampónu 2-3x denně.
Plísně u zvířat - naneste několik kapek oleje Tea Tree na postižené místo 2x denně.
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PŘEDSTAVUJEME PRASE DIVOKÉ (sus scrofa)

Původní domovinou prasete divokého je Evropa a Asie, ale člověkem bylo zavlečeno i na
jiné kontinenty. Zajímavostí je, že u nás byli divočáci do 18. století ve volné přírodě vyhubeni
a chovali se pouze v oborách. Volně žijící divoká prasata se objevila až po druhé světové
válce. Jednalo se o zvířata uprchlá ze zrušených obor i o migranty
z území Bavorska a Polska. Dnes již obývá všechny světové kontinenty kromě Antarktidy.
Prase divoké, pro myslivce černá nebo rytířská zvěř, je všežravec. Požírá trávu, hlízy,
ořechy, různé bobule, mršiny, kořeny, odpadky, hmyz, malé plazy. Často navštěvuje pole,
zvláště pak kukuřičná.
Dospělí samci, zvaní kňouři, dorůstají délky 120 - 180 cm a v kohoutku měří 55 - 100 cm.
Jejich hmotnost je různorodá v průměru činí 50 - 90 kg. V Evropě však byli střeleni jedinci,
kteří vážili až 300 kg. Srst tvoří velmi husté štětiny. Zbarveni jsou od tmavošedé přes hnědou
až k černé. Selata, neboli markazíni, jsou zpočátku hnědá, podélně světle pruhovaná. Toto
zbarvení ztrácejí během prvního půl roku, poté se nazývají letošáci, v druhém roce života
lončáci.
K nápadným znakům divočáka patří jeho špičáky, jež se při dorůstání zahýbají vzhůru.
Slouží hlavně jako účinná zbraň při soubojích. U samců dorůstají obvykle 20 cm,
ve výjimečných případech mohou dorůst až do 30 cm. Spodní špičáky kňourů myslivci
řečenými páráky a menší horní špičáky klektáky, jimiž rozzuřený kanec klektá, tj. vydává
cvakavé zvuky. U samic, které jsou myslivci nazývány bachyněmi, jsou špičáky viditelně
menší.
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Prase divoké má skvěle vyvinutý čich a sluch, jeho nejhůře vyvinutým smyslem je zrak. Je
schopné vyvinout rychlost kolem 48 kilometrů za hodinu. Kromě člověka představují
pro dospělá prasata nebezpečí pouze vlk nebo medvěd.
Prase divoké je aktivní zejména v noci, žije obvykle ve skupinách. Výjimkou jsou pouze staří
samci, kteří žijí samotářsky.
Samice pohlavně dospívají v 8. až 10. měsíci života, samci přibližně ve věku 2 let. Doba
páření ve střední Evropě probíhá v od listopadu do ledna. Samice je březí 114 - 118 dnů.
Doba vrhů vychází na období od března do května. Počet mláďat ve vrhu bývá od 3 do 12.
Těsně před vrhem se samice odpojuje od své skupiny a zpět se k ní připojuje až v době, kdy
jsou selata odrostlá. Během péče o ně je velmi ostražitá a v případě ohrožení může
potenciálního nepřítele napadnout.
Prase divoké se v lidské kultuře objevuje od pradávna. Již na z pravěku dochované jeskyní
malby zobrazují souboj kance s člověkem. Zápasem s nebezpečným kancem později
prokazovali svou sílu a statečnost i mnozí hrdinové starověkých eposů a pověstí. V mytologii
kanec také často doprovází bohy, například galskou bohyni Arduinnu, římského Jupitera či
řeckou Artemidu, vikinského boha Freye doprovází kanec Gullinbursti se zlatými štětinami,
zatímco hinduistický Višnu na sebe v jednom ze svých vtělení vzal podobu kance Várahy.
V kance se proměňoval také keltský hrdina Cian
Kanec nebo jeho hlava byl i častým námětem erbů, jako symbol plodnosti, síly a statečnosti.
Ve starověku se objevoval na štítech Řeků i Římanů, korouhvích Galů či přílbách Anglosasů,
později se stal součástí šlechtických erbů a v současnosti i znaků několika měst v Německu,
Belgii a Itálii.
Divočák se řekne:
anglicky – wild boar, německy – wildschweine, polsky – dzik, francouzsky – sanglier,
valonsky – singlé, španělsky – jabalí, portugalsky – javali, litevsky – šernas, estonsky –
metssiga, finsky – villisika, dánsky – vildsvin, irsky – torc allta, indonézsky – babi hutan,
aragonsky – chabalín, katalánsky- senglar, korzicky – cignali, sardsky – porcabru,
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PRASOLEGRACE – VTIPY O PRASÁTKÁCH
Na malý statek přijde návštěvník. "Dobrý den, chováte prasata?" "Ano." "A čím je krmíte?"
"Čím bychom je krmili? Dáváme jim všechno možné - zbytky , shnilé ovoce..." "Tak to bude
pokuta 5000 korun " "Proč?" "Protože jsem ze Spolku na ochranu zvířat." Za pár dní se
na statku opět objeví nezvaný host. "Chováte tu prasata?" "Ano, chováme." "A čím je
krmíte?"
"No žena jim vaří vynikající plněné zelí, tvarohový závin , děti jim dávají čokoládu. Nejdřív
jedí prasaty a my až po nich. "Že se nestydíte! To bude pokuta 10 000 korun!" "A proč?"
"Protože jsem z Unicefu. Nemůžeme se dívat na to, jak někdo takhle může plýtvat jídlem,
zatímco na světě umírají děti hlady!" Sedlák zaplatí.Za pár dní přijde další návštěva. "Dobrý
den! Jsme z ministerstva zemědělství, chováte tu prasata?" "Chováme." "A čím je krmíte?"
"Nekrmíme je. Každé ráno jim dáme stovku, ať si koupí, co chtějí."
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PRASÁTKO JAKO INSPIRACE K UMĚLECKÉ TVORBĚ
Obraz 150 cm x 150 cm: „Prase na pláži“ od Jitky Géringové

Trocha Art prasodeka – PRASOGAUČ, zaslala nám paní Táňa Bruková 
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SLOVO VETERINÁŘE: předvánoční zamyšlení......
Krátce před Vánocemi vychází první vydání klubového elektronického časopisu a i já jsem byl
požádán, abych se pokusil být užitečný s nějakými veterinárními radami. Nu což, na rady jsem byl
vždycky a tak to zkusím, ale jestli to bude někomu k užitku? To nevím.
Když už máme před těmi svátky vánočními, je v podstatě logické, že prvním, komunikačně „suchým
a nezáživným“ tématem, musí být téma : zvíře – dárek.
Za dobu své veterinární i mediální praxe jsem nesčetněkrát dostal otázku, zda je zvíře vhodným
dárkem. Na to navazovala i otázka zda je takový dárek vhodný pro děti nebo naopak
pro dospělé. Netroufám si hodnotit co je či není vhodný dárek a už vůbec to nelze říct paušálně
o zvířatech. Záleží to na individuální situaci. Nicméně před každým takovým rozhodnutím bychom
měli řádně zvážit všechna pro a proti a pokud možno i dobře zjistit názor budoucího obdarovaného.
Když už musíme darovat zvíře, tak radši dospělým než dětem, i tak to bývá často zdrojem komplikací.
Jaká zvířata se mohou stát dárkem? Důvod k obdarování nejsou jen Vánoce, ale narozeninami a
svátky počínaje, přes svatby a odměny za něco, až po čiré bláznovství dárce či obdarovaného.
Obdarovaným se může stát kdokoliv od útlého stáří až po věk nejvyšší a škála zvířecích dárečků je
opravdu bohatá od obvyklých křečků, morčat, pejsků a kočiček přes různou havěť jako jsou pavouci,
chameleoni, hadi, až po želvy, fretky, psouny, opice, kočkovité šelmy atd. Nicméně my bychom
v zásadě měli hodnotit novou módní vlnu – prasátko v domácnosti. Protože mám tzv. „pro strach
uděláno“ tak moje hodnocení je jednoduché a stručné. Na otázku zda darovat prasátko na gauč
odpovídám. Zásadně ne!!! Bum, to byla rána…. No ruku na srdce: vy, kteří již prasátko máte, přece
moc dobře víte, co to obnáší a v koutku duše určitě aspoň trochu souhlasíte. Jelikož na mém názoru
nezáleží jak se rozhodnou budoucí majitelé, mohu jen přidat varování:
Samotným pořízením prasátka to nekončí, ale začíná! Je nutné mu pořídit nějaké bydlení. Začíná
to pelíškem či boudičkou, pokračuje uvolněním gauče a později vlastní postele a končí velmi často
vytlačením manžela/ky, přítele/kyně, druha/žky. O případech odstěhování se jinam nebo dokonce
o stavbě nového domu s místnostmi určenými prasátkům ani nemluvě. Prasátko chce také jíst
a logicky i vyměšovat. To znamená pravidelné venčení a tedy i pravidelný pohyb jeho i váš. Zabere to
nemálo času a hlavně v době kterou si určí prasátko a nikoliv kdy má chuť páníček. Prase se nikdy
nebude chovat jako pes nebo kočka. Připravte se na devastaci bytu, zahrady, případně i auta. Ztratíte
mnohé příbuzné a přátele, ale zase získáte nové. Dovolená se možná stane sprostým slovem.
Utratíte nemalé finanční prostředky za hračky, postroje, vodítka, krmení, pamlsky, ale i za veterináře.
Musíte vymyslet jak skloubit činnosti domácnosti v nových netradičních podmínkách, jak zajistit
hygienické podmínky, jak řešit ztrátu soukromí atd. Připomínám, že zatímco v minulosti jsme
plánovali na pětiletky, vy se musíte pokusit naplánovat až 20 let svého budoucího života. To
vše a ještě mnohem více už současní majitelé vědí, ale vy příští páničkové (těmi budete jen do chvíle,
než se role otočí a věřte, že to bude brzy), kteří si toto možná přečtete, si vše řádně uvědomte a
rozvažte předem. Navštivte někoho, kdo již šťastně užívá výhod vlastnictví prasátka v domácnosti a
důkladně si s ním podiskutujte. Zjistěte si, co tyto miniaturní dárečky ve váze od 10 do 150 kg
dokážou. Protože chcete-li pořídit sobě nebo dokonce někomu darovat živý dárek, převezměte
za toto rozhodnutí i plnou odpovědnost! Je totiž nanejvýš hloupé, když živý dárek skončí jako
nechtěný buď na pekáči, nebo na ulici, kde ho pak za vás parta bláznivých dobrovolníků odchytává,
za všeobecného veselí, prý úplně normálních spoluobčanů.
Takže prasátko domů néééééééééééééééé…………..
P.S. no dobře, tak aspoň až po řádné a zralé úvaze…
..
Váš příliš upřímný MVDr. Petr Matušina
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VÁNOČNÍ ZLATÉ PRASÁTKO

Zlaté prasátko je tajemná vánoční bytost. Je nedílnou součástí Vánoc, přestože ho
málokdo viděl. Proč se před štědrovečerní večeří objevuje právě zlaté prasátko,
zůstává zahaleno tajemstvím. Prase však bylo v předkřesťanských dobách symbolem
slunce a o zimním slunovratu, na který připadají křesťanské Vánoce, se slunce ujímá
vlády a noci se zkracují. Protože půst o Štědrém dni se dříve nebral na lehkou váhu,
pomáhaly prasátku hlídat děti i méně laskavé vánoční bytosti. Dohlížel na ně "svatý
Šprech", který by prý nezaváhal nezbedovi provrtat bříško, aby se přesvědčil
na vlastní oči, že je skutečně prázdné. Stačí ale dodržet půst do první hvězdičky
a zlaté prasátko najisto uvidíte.
„Nene,

my ale nemusíme, my to naše zlaté prasátko vidíme...!“

PŘEJEME VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014

Časopis ZÁSUVKA vydává Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.
www.prasatkovdomacnosti.cz
redaktor: Věra Dostrašilová
kresba na titulní stránce: Táňa Bruková
pro časopis byly použity obrázky volně dostupné na internetu
od: www.artlist.cz ; www.ms-smilovice-reka.ic.cz;
http://www.somich.cz; a další...

příspěvky, připomínky, příběhy, zkušenosti, náměty a fotografie zasílejte na email:
prasatkovdomacnosti@seznam.cz s označením „pro časopis“
TĚŠÍME SE
Vaše redakce
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