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PRVNÍ ČÍSLO JE TU! 

Milí čtenáři, v rukou držíte první číslo 

našeho nového školního časopisu 

Tauferky, který jsme se pro vás 

rozhodli založit. Přejeme hezké počtení. 

Vaše 3.C 

Jak si syfilis hledala kamarády 

Jednoho krásného, slunečného dne  
se po odlehlé louce procházela jedna  
štíhlá, spirálovitá po přátelích toužící  
tyčinka, která se jmenovala, Trepone- 
ma paralys cuniculi. Tato spirochéta,  
byla velice společensky založená a ze  
všech živých organizmů měla nejraději  
králíčky. Doslova je milovala, jenže poté  
co se v jedné kolonii zdržela moc dlouho,  
rozkřikli se zvěsti o tom, co zavinila. Nechtěně  
jim totiž přivodila příjici neboli syfilis králíků. Ne, že  
by to tak ona chtěla, jen dělala, co se od ní čekalo, ale právě její životní poslání ji 
připravovalo o tolik milovanou společnost chundelatých, načechraných králíčků. 

Když už byla úplně zoufalá, uviděla v dálce malého, šedého králíčka a napadlo ji, 
že by možná nemusel vědět o té nehodě na severu. A tak rotačním pohybem 
dorotovala ke králíčkovi a zdvořile ho pozdravila. Králíček se ale kamarádit nechtěl, 
slyšel totiž jak moc zlá je tahleta treponema. Ale ona se nevzdala a přemlouvala 
ho, slibovala, že se bude držet dál, že budou dobrá dvojice. Králíček nakonec 
vyčerpáním rezignoval, protože už neměl sílu se bránit. A tak započalo nové, spíše 
jednostranné přátelství mezi syfilis a malým, šedým králíčkem.  

Po čase se králíčkovi začali tvořit uzly na genitáliích, které si škrábáním a 
olizováním přenesl i na nos a spojivku. Králíček chtěl, aby syfilis odešla, ale ta 
nechtěla ztratit jediného přítele. Jenže uzlíky začaly vředovatět, dokonce i praskat 
a vytvořili se příškvary (krusty) a treponemě došlo, že pokud svého kamaráda 
nechce zabít, bude muset odejít. Protože ho měla opravdu moc ráda, přemohla se 
a odešla. 

Do dneška bloudí po králikárnách a hledá si nové přátele, tak bacha ať nenavštíví 
tu vaši. 

Autoři: Elen Bobčíková, Nikol Jankůjová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše příspěvky jsou 

vítané! 

Chtěli byste se podílet 

na tvorbě našeho 

časopisu? Rádi píšete, 

kreslíte či fotíte? 

Chtěli byste zpětnou 

vazbu? Nebo jen máte 

nápad na zlepšení naší 

tvorby? Pak stačí vhodit 

svůj výtvor nebo návrh 

do schránky VEMENO. My 

ji před vydáním nového 

čísla vybereme a 

nejlepší práce 

otiskneme! 

Červen 2018 
1.číslo 
 



~ 2 ~ 
 

Vyzpovídali jsme pro vás naši paní ředitelku! 

Víte co se na škole děje a dít bude? 

Oblíbená barva? 

Zelená a béžová. 

Znamení zvěrokruhu? 

Blíženec, silně ovlivněn býkem a podle 

čínského zvěrokruhu jsem Zemský pes – což 

je tenhle rok. 

Máte oblíbené zvíře? 

Kočky. 

Oblíbený zpěvák, herec? 

Robie Williams, Tina Turner, Queen. 

Oblíbený film? 

Anglický pacient. 

Čtete ráda? 

Ano, miluji Terryho Pratchetta, pak 

detektivky a cokoli od Tolkiena. 

Máte nějaké životní motto? 

Jistě. Hned dvě:  

 Co mě nezabije, to mě posílí.  

 Kdo chce, hledá způsoby, kdo 

nechce, hledá důvody. 

Měla jste nějaké oblíbené či méně 

oblíbené předměty? 

Neměla jsem ráda tělocvik a bavila mě 

fyzika. 

Co máte ráda na naší veterince? 

Pestrost života školy. Dají se tady vytvářet 

pořád nové a nové věci, aktivity, není to 

strnulý stereotyp. Zkrátka pořád se něco 

děje. 

Letos přibylo spoustu novinek. Můžete 

nám je shrnout, abychom získali 

přehled? 

Tento rok jsme za zhruba 4 500 000 kč 

pořídily nové vybavení a to: 

 Hematologický analyzátor – LAT 

 Biologický analyzátor – MiPa 

 Ultrazvukový analyzátor mléka – 

HTP 

 Spektrometr nehomogenních 

vzorků – HTP 

 Veterinární rentgen – CHIR 

 3 pitevní stoly – PAT 

 Trenažér napíchnutí krční žíly – 

NEM 

 Endoskop – REP 

Čeká nás po prázdninách ještě nějaké 

překvapení? 

Ano, o prázdninách přibudou chladící a 

mrazící boxy, fixační klec pro skot, 

kompaktní narkotizační přístroj pro 

inhalační anestezii malých zvířat, laminární 

box a fotometr. 

Máte ještě nějaké plány do budoucna? 

Další nákupy (model skotu – trenažér na 

dojení mléka, souprava VERNIER, atd…) 

A hodně oprav (sportovní hala, školní stáje, 

výměna oken na budově „B“, pokud bude 

druhá vlna projektů IROP, tak určitě oprava 

laboratoří LAT, MiPa, anatomická pitevna, 

kompletní rekonstrukce budovy „A“, 

chodníky v areálu školy, přemístění terárií, 

vybudování kryté jízdárny, atd.) 
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Nejlepší hláška nebo vtipná situace 

z hodin, kterou si pamatujete? 

V loňské 4. A jsem chtěla povzbudit ty, 

kterým nevyšla část státní maturity 

svým mottem:  

„Co mě nezabije, to mě posílí!“  

A odpověď byla: 

„Co mě nezabije hned, to mě zabije 

podruhé.“ 

Chcete na závěr říct něco 

studentům? 

Z nového školního roku tady budu jen 

tři měsíce, ale za těch 6 let strávených 

na škole chci říct: 

BYLO MI TU S VÁMI DOBŘE 

Děkujeme paní ředitelce za poskytnuté informace, děkujeme za její neuvěřitelnou snahu 

neustále zlepšovat a budovat příjemné prostředí na naší škole a za super přístup 

k potřebám a stížnostem studentů. CENÍME SI TOHO, CO PRO NÁS DĚLÁTE! 

 

  

FOTKA MĚSÍCE 

Rádi fotíte? Jste profesionálové nebo jen 

začátečníci? Nebo fotíte jen tak pro radost, 

ale rádi byste se o svá díla podělili? Stačí 

poslat vaši fotku na náš e-mail! Každý měsíc 

vybereme jednu, kterou otiskneme v dalším 

čísle! → Canisterapie, felinoterapie, 

tak proč ne bovisterapie? 

KONTAKT 

E-mail: tauferky@seznam.cz 

Facebook: fb.me/tauferky 
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Po 18 letech se loučíme s naší milovanou paní 

doktorkou Zachovalovou 

Zamilovala se do ní již před pětapadesáti lety a opustí ji po osmnácti letech 

vyučování Mikrobiologie a parazitologie. Jsme rádi, že tu s námi na škole vydržela 

tak dlouho a přejeme jí krásný a pokojný odpočinek s Babčou. Na rozloučenou jsme 

se paní doktorky zeptali na několik otázek, týkajících se let strávených na naší 

škole ale i mimo ni. 

Vaše oblíbená barva? 

Černá, bílá, červená a zelená. 

Znamení dle zvěrokruhu? 

Vodnář. 

Oblíbené zvíře? 

Babča, psi, a vlastně všechny. 

Oblíbený film/herec-čka/hudba? 

Filmů je několik třeba Muž a žena, 

Vesničko má středisková… prostě ty 

staré dobré filmy. 

Vaše životní motto (pokud máte)? 

Být slušný člověk. To je pro mě 

hlavní. 

Nejméně/Nejvíce oblíbený předmět 

(během vašeho studia)? 

Fyzika mi nikdy nic moc neříkala. Tu 

jsem opravdu neměla ráda. 

Co jste dělala po vysoké škole?  

Učila jsem na výšce patologii a 

chirurgii. 

Co máte ráda na naší veterince ? 

Vždy jsem ji milovala a miluji. 

 

 

Nejlepší hláška/situace z hodin, 

kterou si pamatujete? 

Těch bylo tolik, že si to ani 

nepamatuji. 

Jak dlouho tady vlastně učíte? 

18 let, ale školu znám už 55 let. 

Je pro vás těžké odsud odejít? Je 

to tu pro vás takový druhý domov 

ne? 

Můj druhý domov? Ano to určitě tato 

škola je a odejít odsud je také těžké, 

ale vím, že už je ten správný čas. 

Kdybyste mohla nastoupit na 

jakoukoliv školu znovu, vybrala 

byste si znovu veterinu? 

Ano, určitě. Já si vždy přála na této 

škole studovat, a když se mi to splnilo, 

zamilovala jsem se do školy ještě víc, 

že jsem se sem vrátit musela. 

Jak vnímáte vývoj veteriny? 

Myslíte, že se posunula? Jak se vám 

líbí v současnosti? 

Změnila se doba, změnil se můj vztah 

ke škole. Jde to s dobou. 
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Těšíte se do zaslouženého důchodu, 

nebo byste tu ještě zůstala? 

Do důchodu jsem odešla už dávno, 

zůstávám tu jen tak, protože se mi tu 

líbí, ale na volno se těším. 

Budete nás chodit navštěvovat? 

Většinou dělám za vším tlustou čáru, 

ale na vás se čas od času podívat 

zajdu.  

Chcete něco sdělit studentům? Na 

rozloučenou? 

Děcka učte se. Učte se ne kvůli 

ostatním, ale hlavně kvůli sobě, 

protože co se jednou naučíte, to vám 

nikdo nesebere.

Tímto bychom chtěli za všechny studenty poděkovat naší paní doktorce za 

poskytnutí rozhovoru a za všechno co nám ty roky vtloukala do hlavy a co v 

nás zůstalo. Za její trpělivost a snahu to s námi nevzdat, ani když jsme se 

tomu sebevíc bránili. DĚKUJEME VÁM! BUDE SE NÁM STÝSKAT! 

Chmel 2018 
Část našich reportérů se zúčastnila květnové 

chmelové brigády v Mutějovicích, a to už 

potřetí za sebou. Letos to ovšem (pro nás) 

bylo naposled, ale chtěli bychom vás 

povzbudit v udržení této tradice, protože si 

nejen něco málo vyděláte, ale tak super 

zážitky a vzpomínky 

prostě jinde nezískáte. A 

když jedete s fajn lidmi, 

i ten nejdelší týden se dá 

zvládnout.
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* * * 

Za naši redakci 

vám všem přejeme 

krásné, dlouhé a 

odpočinkové 

prázdniny! 
 

18. června 2018 

1. číslo 
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