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Příběh motolice. 

Jednoho dne se na pastvině se  
stádem ovcí vyskytla fekálie s   
vajíčky motolice jaterní.  
Krátce poté se jedno takové vajíčko  
dostalo na paznehtech ovce do  
blízkosti vody, kde se mohlo pokojně  
vyvíjet dál. Začalo to zárodkem miracidia,  
které se po čase vylíhlo a začalo svou  
životní pouť invazí do osamělého plže.  
Když bylo v bezpečí uvnitř plže, mohlo  
miracidium pokračovat ve vývoji přes sporocystu  
až po cerkarii, která opustila plže a vydala se do světa. 

Pokojně si plavala v hustých vodních porostech a začala dospívat v metacerkarii. 
Protože její rodiče zůstali někde ve střevech ovcí, nikdo nemohl zabránit jejím 
pubertálním výlevům a tudíž i invazi do člověka. 

Na její obranu, stalo se to náhodně. Onen člověk totiž utrhl stéblo, na kterém 
zrovna odpočívala a strčil si ho do úst. Kdo ví, proč to lidé dělají… to nicméně naši 
malou motolici nezajímalo a tak se vydala vstříc dobrodružství do útrob homo 
sapien sapien. 

Když se dostala do tenkého střeva, začalo jí být poněkud smutno a tak 
encystovala a dospěla v plnohodnotnou motolici. Aby dostála svému jménu, šla 
objevovat tajemné zákoutí jaterních žlučovodů. 

Během několika měsíců založila vlastní rodinu a žila šťastně až do antiparazitik. 
Autor: D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hola hej, kapitáne! 

Nikdy jsem neuměla počítat,  

a proto zbylo na mlíko. Uděláme 

maturitu, ty, ty, ty taky, taky, ty.  

Maturita za rohem a tak nás omluvte, 

že nám trochu povolují nervy. 

 

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! 

 

Duben 2019 
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Divadelní představení 

Jako už každý rok jsme před Vánocemi odehráli divadlo, ve kterém jsme pro tento rok 

představili muzikál Pomáda. Naposledy bychom chtěli poděkovat, že jsme dostali možnost 

divadlo uspořádat a hlavně všem hercům a pomocníkům. I když to s vámi bylo někdy těžké, 

dotáhli jste to s námi do konce a byli jste skvělí.  

Barbora Davidová 4. C a Kristina Ostárková 4. A 
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Co nakoupit pro matičku Zemi? 

Co spojuje, ryby, korály, žraloky, lední medvědy a včely? Jejich budoucí přežití závisí jen na 

nás. Mnohé z těchto druhů jsou ohroženy díky plastovému znečištění, nadměrnému rybolovu a 

změnám klimatu. Pokud vše bude pokračovat tak, jako doposud, je možné, že se dožijeme 

vyhynutí těchto druhů, a mnozí lidé si neuvědomují, že s jejich vymřením nebude trvat dlouho, 

abychom vymřeli i my. 

Dnes si představíme organizace, které se snaží tomu nejhoršímu zabránit a kterým můžete 

nákupem speciálních produktů pomoct s jejich misemi. 

Pomoc oceánům 

To si takhle dva kamarádi vyrazili zasurfovat na 

Bali… kde se jim změnil život, jelikož byli svědky života 

mezi odpadky a ptali se sami sebe- proč s tím nikdo nic 

nedělá? Nakonec řešení našli ve vytvoření 4Ocean. 

Firmu založili v roce 2017 na Floridě, s úmyslem 

bojovat proti plastovému znečištění oceánů. K dnešku 

se jim povedlo odstranit z oceánů více jak 2 miliony 

liber odpadků (cca 900 000 kg). Firma má aktuálně 5 

základen- na Bali, Haiti a Floridě, díky kterým nabírají 

členy i dobrovolníky, kteří napomáhají s výlovem 

odpadků z oceánů, ale také organizací úklidů pláží po celém světě. Odpadky, které posbírají nebo 

vyloví, recyklují a zpracovávají na náramky. Ze zisku prodeje jediného náramku se zavazují 

odstranit jednu libru odpadků ze světových oceánů. Každý měsíc mimo jiné vydávají i limitované 

edice náramků, ze kterých jde část zisku na jednu z vybraných organizací, hlavně za záchranu 

mořských nebo na moři závislých živočichů- běluhy, mořské želvy, žraloky, korály, lední 

medvědy nebo za zástavu nadměrného rybolovu.  

Pokud vás výrobky od 4Ocean nezaujmou, můžete se přiklonit k nákupu na Ocean&CO- jejich 

produkty jsou také vyrobeny z ekologicky šetrných materiálů a z každého prodeje podporují 

finančně Lonely Whale a One Less Straw. Obě organizace mají za cíl ozdravit oceán hlavně 

odstraněním plastových odpadů a přicházet s novými inovacemi na ochranu oceánů. Na webu 

Ocean&Co máte také šanci získat po omezenou dobu i propagační předměty za cenu poštovného. 

Pomoc včelám 

Ohrožení včel na nás má zásadní dopad hlavně díky opylování 

rostlin. Až 80% veškerých rostlin ve střední Evropě jsou 

hmyzosnubné a na opylování těchto rostlin se z většiny podílí 

včela medonosná. Jedná se o stejnou včelu, jejíž lahodný med je 

jednou z nejvzácnějších potravin na světě, což z něj dělá i 

nejfalšovanější potravinou na světě. Bez opylení se rostliny 

nebudou schopny rozmnožovat a všichni živočichové živící se 

těmito rostlinami budou strádat, což zahrnuje i nás.  
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Z tohoto důvod vznikl například Save the Bees Project (Projekt Zachraňte včely). Tento 

projekt začal teprve pár měsíců zpátky a od této doby prodává různé předměty se včelími 

motivy vlastní výroby. Peníze vydělány tímto prodejem jsou užívány ke zvýšení povědomí 

veřejnosti o významu včel pro společnost a pro podporu podobných organizací na záchranu včel. 

Podporují také výrobky, které neškodí životnímu prostředí a včelám a petice za zákazy pro včely 

škodlivých pesticidů. Některé jejich šperky lze stejně jako v případě Ocean&CO zakoupit pouze 

za cenu poštovného (v rámci propagace tohoto projektu), tato nabídka je ale také časově 

omezena! 

Dále stojí ve jméně včel za zmínku i Iniciativa City bees- ta pochází od našich sousedů 

z Polska. Jejich stěžejní produkt je tzv. „Bee saving paper“, jedná se o papír obohacený o glukózu, 

který se dá využít jako běžný papír, ale pro včely je nezávadný a poživatelný, mohou ho tedy 

sníst, aniž by jim to nějak uškodilo, ale právě naopak jim dodává velké množství energie. Dá se 

využít i k výrobě cukerného roztoku- smícháním tohoto papíru s vodou vzniká kaše, jejíž 0,5kg 

může posloužit jako potrava tisícům včel. Tento papír je pomalován speciální hydrofilní barvou, 

která je viditelná pro včely jako červená, pro nás je viditelná pod UV světlem, a slouží k nalákání 

včel k tomuto papíru. 

 

Pomoc, která vás udrží v rovnováze 

   Jako poslední si dnes představíme náramky společnosti Lokai. 

Heslem společnosti je „Život je pouť. Lokai existuje proto, aby vám 

pomohl najít rovnováhu mezi výšinami a nížinami.“ Každý z těchto 

náramků obsahuje jeden bílý a jeden černý korálek. Bílý korálek 

obsahuje vodu z Mt. Everest- nejvyšší hory na světě, aby připomínala, 

že i když je člověk vysoko, měl by vždy zůstat nohama pevně na zemi. 

Černý korálek obsahuje bahno Mrtvého moře, nejnižšího bodu na 

Zemi, aby člověku připomínala, že i když jsme na dně, je třeba si 

udržet naději. 10% ze zisku pak společnost Lokai darovává svým partnerským charitám, které 

např. bojují za lidská práva, poskytují pomoc lidem nemocným různými závažnými chorobami, 

chránící životní prostředí, budující nové studny a nebo sázející nové stromy, aby došlo k 

opětovnému zalesnění, některých oblastí. Mimo jiné na jejich webu můžete najít k prodeji i lahve 

na vodu- stejně jako na 4Ocean. 

Každý váš nákup může udělat svět lepším a mimo toho z toho i vy něco máte (mimo dobrého 

pocitu). V budoucnosti vám poté mohou tyto věci připomínat, že jste podali pomocnou ruku těm, 

kteří by se jí bez vaší pomoci ani nedožili. 
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Fotky měsíce 

  

↑  Po maturitě… nebo před maturitou? 

 autor: Jarča Rusnáková, 4. C 

↑ Když prostě nic nemůže 

zabránit naplnění tvého snu stát se 

surikatou. 

←  Jeden zvláštní kámen 

s ještě zajímavější historií. 

Věděli jste například, že o jeho 

přítomnost na školním 

pozemku se zasadil především 

pan doktor Bubeník, jeho 

spolužáci a jeden milý 

pracovník ze stavby? Původně 

měl vévodit skalce, žel bohu 

byl moc těžký a skalka se pod 

ním rozplynula… 
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Veterinánři z města zavítali k nám do školy! 

Pan doktor Bubeník je sice stále zaneprázdněn péčí o své pacienty a studenty, přesto se nám 

ho ale podařilo odchytit a popovídat si 

s ním. 

Vaše oblíbená barva? 

Červená, zelená. Je to  tak 50/55   

Znamení zvěrokruhu? 

Panna 

Máte oblíbené zvíře? 

Kůň, pes, jinak všichni, kteří jsou hodní. 

Oblíbený zpěvák, herec? 

Vašek Vydra, zpěváci všichni, kteří 

zpívají dobře, Ondráčková, Zagorová, Janda 

(Olympic), Zich… 

Oblíbený film? 

7 statečných (1960), Vinetou, MamaMia 

Čtete rád? 

Nemám na čtení moc času, ale rád si 

přečtu odborné časopisy. Z knížek mám 

oblíbenou Králův klenotník. 

Máte nějaké životní motto? 

Veterinář by měl zvířatům poskytovat 

nejlepší péči podle vědomí a svědomí, snažit 

se se všemi vycházet co nejlépe a řešit věci 

s mírou. 

Měl jste nějaké oblíbené či méně 

oblíbené předměty? 

Patologie, chirurgie, 

reprodukce (z té jsem dostal na 

výšce za 3 ale to mi udělali 

naschvál) a 

parazitologie. 

Co máte rád na naší veterince? 

Absolvoval jsem v roce 1973, celý systém 

školy, nádvoří, budovy, personál, atmosféra 

- za celé ty roky to neztratilo ten lesk. Proto 

když jsem přijal nabídku na záskok, která se 

postupem času změnila v pravidelné 

vyučování. 

 Jste veterinář z praxe, jaká je vaše 

nejvtipnější historka z povolání? 

Jedna postarší paní mě volala ke koze s 

tím, že prý jí kvůli stáří vypadaly zuby… 

(pozn. redakce: koza fyziologicky nemá 

horní řezáky)  

Druhý případ byl, když mě zavolali ke koze, 

která nežrala, když jsem se jí podíval do 

huby, celý jazyk měla zčernalý a mě v hlavě 

jenom rotovaly všechny nemoci, kterými by 

mohla trpět. Když jsem jí ale na jazyk šáhl, 
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vyndal jsem ruličku kůry, která se jí na něj  

namotala. Koza byla vyléčená a já dostal 

zaplaceno dvěmi lahvemi plzně. 

V hodinách nám často vyprávíte příběhy 

o všem co se vám přihodilo. Kolikrát tu 

dobu co jste veterinář vám šlo o život? 

Celkem čtyřikrát. Jdenou mě do hlavy 

kopl kůň a třikrát jsem to schytal od skotu. 

Máte nějaký oblíbený případ? Třeba 

náročný porod který skončil dobře 

apod.? 

Volali mě ke klisně, že má černé močení 

(myoglobulii). Když jsem šáhnul dovnitř (do 

dělohy), ucítil jsem jen kostečky. Z těch 

vytažených kostí jsem poskládal celé hříbě. 

Poté co jsem šáhl znovu, ucítil jsem další, 

živé, hříbě. Byla to klisnička, která v loni 

zemřela v krásných 18-ti letech. 

Podruhé mě zavolali ke krávě, ze které jsem 

vytáhl pět telat. Byli droboučké, malé a 

slabé, pravděpodobně by zemřeli. Ale 

ženské, ošetřovatelky, jim našily čepice  a 

ponožky a všech pět jich odchovali. 

Chcete na závěr říct něco studentům? 

Kdo se sem dostane, měl by se snažit odnést 

si a získat co nejvíce vědomostí pro život a i 

výšku. 

 

Jarní tvoření 
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Nevinní studenti obětmi vyšinutých únosců! 

Dne 4.3 2019 bylo v areálu Střední školy veterinární Kroměříž spatřeno 5 

pachatelů pokoušejících se unést kolem 45 studentů této školy. Studenti 1.ročníku 

byli  pod vyhrůžkami nuceni nastoupit do autobusu spořádaně včetně naložení 

jejich osobních věcí, které si stihli s sebou vzít. Řidič neodporoval a s obavami o své 

bezpečí souhlasil se všemi požadavky únosců.  

Pachatelé poté telefonicky oznámili své požadavky na výši výkupného. 

Po necelých dvou hodinách jízdy “hrůzy” dorazili únosci 

se svými obětmi do Karlova pod Pradědem, kde měli pachatelé 

svou základnu v penzionu Aurum i s dalšími komplici, tentokrát z 

řad rodičů, kteří dovezli některé oběti svými auty na místo. Studenti 

byli poté pod nátlakem uzamknuti v apartmánových chatkách 

v nelidských podmínkách. Jídlo dostávali pouze 3x denně za odměnu. 

Každý další následující den nastoupili dopoledne a odpoledne pod 

dozorem 5 únosců na nucené práce. Ve večerních hodinách byl obětem 

vymýván mozek propagandou o zimních sportech, byli nuceni sledovat 

instruktážní videa a poslouchat kázání o bezpečnosti při 

nucených pracích.  

Studenti s únosci spolupracovali, nicméně pachatelé byli bdělí a drželi i noční 

hlídky pro případ pokusu o útěk či návštěvu jiné chatky. 

Poslední den únosci vyhnali všechny oběti na blízký svah, kde je nutili kličkovat 

mezi slalomovými tyčemi. Nerychlejší studenti byli poté večer potrestání 

diabetickým šokem a kádrovým posudkem. 

V pátek dne 8. 3. 2019 rodiče obětí shromáždili dostatek peněz na zaplacení 

výkupného, zástupci z jejich řad dovezli peníze na místo a zbědovaní vyhublí 

studenti se mohli vrátit ke svým rodinám, které ihned kontaktovali psychologové 

specializující se na oběti trpící „stockholmským“ syndromem. 

Je nutné podotknout, že stále se po pachatelích pátrá a žádáme veřejnost, aby 

neprodleně kontaktovala policii na lince 573 338 932, pokud rozpozná totožnost 

pachatelů z přiložených fotek. 

         Pplk. Lumír Pávek 
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Anglie 2019 

Studenti 2. C a 3. C se na konci března 

zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. I letos s naší 

oblíbenou školou technického zaměření z Jihlavy.  

1. foto:  Naši studenti po úspěšném absolvování 

studia angličtiny před školou v ILFRACOMBE, 

Anglie 

2. foto: Ukázka anglického humoru 

3. foto: Angličani milují zvířata a kočky 

obzvlášť, tato se vyhřívala na sluníčku na typické 

kamenné zídce:-) před domem v malebné vesničce 

Clovely, Anglie 

4. foto: Malá ukázka 

brexitové nálady před 

budovami parlamentu v 

Londýně v den původního 

termínu Brexitu 

(29. 3. 2019). 

5. foto: A na závěr - speciálně pro studenty 4. C - jejich 

maturitní tričko a Já před Buckinghamským palácem. Všichni 

jste tam byli se mnou:-)  

  

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
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Zajímavosti ze světa zvířat 

Připravili jsme si pro vás pár zajímavostí, které jistě okoření váš život a snad i 

pobaví. 

1. PŘI HŘE NECHÁVAJÍ PSI GENTLEMANSKY VŽDY VYHRÁT 

FENKY, I KDYŽ JSOU TŘEBA FYZICKY SILNĚJŠÍ.  

2. POKUD JE OPUŠTĚNÉ NĚJAKÉ VEVERČÍ MLÁDĚ, JINÁ 

VEVERKA HO ADOPTUJE.  

3. MOŘSKÝ KONÍK MÁ JEDNOHO PARTNERA CELÝ ŽIVOT A PŘI 

CESTOVÁNÍ SE DRŽÍ OCASY, ABY SI NEUPLAVALI.  

4. ŽELVY MOHOU DÝCHAT ZADKEM.  

5. KRÁVY PRODUKUJÍ VÍCE MLÉKA PŘI POSLECHU 

UKLIDŇUJÍCÍ HUDBY. NEJVÍCE HO VYPRODUKOVALY BĚHEM PÍSNIČKY 

EVERYBODY HURTS OD SKUPINY R. E. M.  

6. VZOR NA PSÍM ČUMÁKU JE STEJNĚ TAK ORIGINÁLNÍ JAKO LIDSKÉ OTISKY 

PRSTŮ. PSI SE PODLE NĚJ DAJÍ I IDENTIFIKOVAT.  

7. PAPUCHALKOVÉ SI BUDUJÍ DOMOVY NA SRÁZU A MAJÍ 

JEDEN EXTRA POKOJ, KAM CHODÍ NA ZÁCHOD.  

8. TUČŇÁK DÁVÁ SAMIČCE, KTEROU CHCE ZA 

DRUŽKU, KAMÍNEK JAKO ŽÁDOST O RUKU.  

9. PODLE STUDIE MAJÍ KOZY RŮZNÉ AKCENTY PODLE 

OBLASTI, KDE ŽIJÍ. 

10. BLECHA DOKÁŽE Z MÍSTA VYSKOČIT DO 

DVĚSTĚNÁSOBNÉ VÝŠKY SVÉ VELIKOSTI. PRO 

PŘEDSTAVU TO JE JAKO BY ČLOVĚK DOKÁZAL Z MÍSTA 

VYSKOČIT NAD 102PATROVOU EMPIRE STATE BUILDING 

V NEW YORKU.  

11. MOUCHY NEZTRÁCÍ ČAS SVÉHO KRÁTKÉHO ŽIVOTA (ŽIJÍ V 

PRŮMĚRU 14 DNÍ) A VŠECHNY NÁM SVÉ DNY 

"ZPŘÍJEMŇUJÍ" BZUKOTEM VE STŘEDNÍ OKTÁVĚ, 

KONKRÉTNĚ V TÓNU F.  

12. PĚTIMILIMETROVÁ MEDÚZA TURRITOPSIS NUTRICULA POCHÁZEJÍCÍ 

Z KARIBSKÉHO MOŘE JE JEDINÝM NESMRTELNÝM ŽIVOČICHEM. PO 

ROZMNOŽOVÁNÍ SE DOHÁŽE VRÁTIT DO STÁDIA POLYPU A ZNOVU 

DOSPÍVAT. 

13. SLONI DOBŘE SLYŠÍ NEJEN DÍKY OBROVSKÝM 

BOLTCŮM, ALE POMÁHAJÍ SI NOHAMA SE 

SPECIÁLNÍMI, VELMI CITLIVÝMI POLŠTÁŘKY. 

  



~ 11 ~ 
 

Poetický koutek 

 
Naděje či zoufalství 

 

Mlha sestoupila z mého života v den, 

kdy spatřil jsem tvou tvář. 

Z nebes spouštěly se paprsky 

zaplétajíce se do tvých vlasů. 

Já oněměl jsem touhou, 

jež bodala mě u srdce. 

V očích se mi zablesklo štěstí, 

já rozzářil se jak večerní luna. 

Žádné chvíle strávené s tebou 

nepřipadaly mi zbytečné. 

 

Po nocích za okny jsem brečel, 

když v mysli viděl jsem tvou tvář. 

Chtěl se tě dotknout, 

však ruka propadla mi prázdném. 

Aspoň doufal jsem, že vidíš to co já, 

hvězdnou oblohu, jež probouzela vášeň. 

Nic nevyrovnalo se lásce, 

jež proudila mi v žilách. 

Já obětoval bych svůj život, 

jen abys byla šťastná. 

Žádné chvíle strávené s tebou 

nepřipadaly mi zbytečné. 

 

Lásko, roklino bezedná 

proč pohlcuješ moji duši? 

Proč zaslepuješ mi můj zrak? 

Vždyť víš, že nemůžu se státi jejím, 

a duši mou teď souží žal. 

Co dal bych za to obejmutí? 

Co dal bych za těch vteřin pár? 

Kdy mohli bychom býti spolu, 

já uhasil bych vnitřní žár. 

Žádné chvíle strávené s ní 

nepřipadají mi zbytečné. 

 

Autor: Ar. 
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Kolika 

Tuhle jsem si koupil koně, 

teď mi potvora doma stůně. 

Souseda zootechnika jsem si zavolal, 

aby mi s tím poradil, něco udělal. 

Jarda kolem koně chodí, 

přemýšlí, až se mu čelo potí 

a pak povídá: 

„Zvětšené a nafouklé břicho má, 

peristaltika je zpočátku zvýšená. 

Plyny už nevychází z těla ven, 

a trias je taky pozměněn.“ 

že prý je to kolika, 

ať povolám si na to profíka. 

A tak přijde doktor, hloupě stál a mě se ptal, 

kdy a co ten kůň naposledy žral a sral, 

a jestli byl někdy gravidní, 

Povídám: „Jen se doktůrku rozhlídni.“ 

Tak to tomu v plášti docvaklo,  

že todle není divadlo, 

zahanbeně přizná: 

„Je to hřebec a ne klisna.“ 

Potom provedl vnější prohlídku, 

zjistil že kůň má nejspíš teplotu. 

Z obou stran ho prozkoumal, 

prve sondáž žaludku udělal, 

a pak mu ruku do prdele rval. 

Když umyl si ruce a podrbal bradu, 

pravil: „Tuším v tom nějakou zradu.“ 

Že prý neví co s tím teď, 

bojí se, aby nebyla to strangulace střev. 

A tedy punkci dutiny břišní udělá, 

jestli to není tympanie nebo peritonitida. 

Ani po tomto zákroku nebyl chytřejší, 

ale už ví, jak terapii vyřeší. 

Sympatikolitika a analgetika koni naordinoval, 

aby nebylo to málo, klystýr k tomu udělal. 

A že když ani toto nezabere, 

že prý na to půjde chirurgicky. 

Kůň ale stejně zdechne, 

a doktor si namastí kapsu, jako vždycky. 

Autor:  absolventka slečna Prokopová ze 4.B 
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Bude se nám stýskat… 

 

Ať už jste si Tauferky zamilovali nebo ne, pro nás byla jejich tvorba neuvěřitelně zábavná, poučná 

a v našich srdcích zůstanou Tauferky napořád. Byly to hodiny tvrdé práce a přemýšlení, ale stálo to za 

to. Jsem strašně ráda, že se sešla bezva banda suprových lidí, kteří tenhle bláznivý nápad dovedla až 

do reálného uskutečnění.   

 

  

Za krásnou fotku děkujeme 

Markét Večeřové, 4. C 
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* * * 

Přejeme vám 

spoustu krásných 

dnů během studia.  
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