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téma

Veterinární a farmaceutická univerzi
ta Brno listopadový měsíc 2019 pojala 
jako měsíc oslav 100. výročí od zaháje
ní výuky na VFU Brno dne 17. listopa
du 1919, dalších významných přelomů 
v historii státu spojených se 17. listopa
dem a připomenutí 17. listopadu 1989 
jako 30. výročí sametové revoluce. 

Při příležitosti těchto oslav Ve te ri
nární a  farmaceutická univerzita or
ganizovala množství akcí, které byly 
orientovány tak, aby společenskou 
a odbornou formou připomenuly uve
dené historické přelomy týkající se stá
tu a nebo univerzity a vytvořily prostor 
pro zapojení do oslav studentů, učite
lů, zaměstnanců, absolventů i přízniv
ců univerzity.

Nejvýznamnějšími aktivitami uni
verzity v  listopadových dnech 2019 
byly následující akce:
X Položení věnce v  Praze u  příleži

tosti 17. listopadu k pamětní desce 
připomínající události z roku 1989

X Vzpomínkový akt k výročí 17. lis
topadu 1989 v prostorách Kau ni
cových studentských kolejí VFU 
Brno (12. 11. 2019)

X Setkání s účastníky událostí roku 
1989 doc. PhDr. Milanem Uhdem 
a prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D., 
LL.M. (12. 11. 2019)

X Vernisáž výstavy fotografií Život 
na univerzitě (12. 11. 2019) a vý
stava fotografií 

X Vernisáž výstavy Insignie a archi
válie brněnských univerzit v  Dit
rich  steinském paláci v  Brně (15. 

listopadu 2019) a výstava insignií 
a archiválií

X 100 let od zahájení výuky na 
Vysoké škole zvěrolékařské v Brně 
dne 17. 11. 1919 – seminář organi
zovaný Ústavem dějin veterinární
ho lékařství (20. listopadu 2019) 

X Slavnostní zasedání Kolegia rekto
ra (4. listopadu 2019)

X Slavnostní zasedání Vědecké rady 
(18. listopadu 2019)

X Konference Akutní medicína 
u přežvýkavců (9. listopadu 2019)

X Den otevřených dveří na Klinice 
chorob koní (10. listopadu 2019)

X Univerzitní víno 2019 (14. listo
padu 2019)

X Koncert skupiny Lake Malawi pro 
studenty (12. listopadu 2019)

Oslavy 100. výročí zahájení 
výuky na VFU Brno,
DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH PŘELOMŮ Z HISTORIE STÁTU 
SPOJENÝCH SE 17. LISTOPADEM A PŘIPOMENUTÍ  
30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

X Slavnostní koncert VIVA LALALA 
Republika pro studenty, učitele, za
městnance, absolventy (18. listo
padu 2019)

Listopadové aktivity univerzity při
pomínající společenskou a odbornou 
formou listopadové milníky histo
rie státu a Veterinární a farmaceutic
ké univerzity Brno připomenuly ze
jména 100. výročí od zahájení výuky 
na VFU Brno dne 17. listopadu 1919, 
další významné události historie stá
tu spojené se 17. listopadem, a  také 
17.  listopad 1989 jako 30. výročí sa
metové revoluce.


text: V. Večerek
foto: G. Chmelařová

Rektor VFU Brno a zástupce studentů VFU Brno kladou věnce k pamětní desce připomínající události z roku 
1989
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VFU BRNO POLOŽILA VĚNCE K PAMĚTNÍ DESCE 
PŘIPOMÍNAJÍCÍ UDÁLOSTI Z ROKU 1989
Dne 17. 11. 2019 rektor Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno, prof. 
MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA spolu 
s rektory ostatních vysokých škol osla
vili 30 let svobody, 30 let od „sameto
vé revoluce“ na Národní třídě v Praze. 

V tento slavnostní okamžik polo
žili věnce k pamětní desce připomí
nající události z roku 1989 v průčelí 
Kaňkova paláce. Za VFU Brno věnec 
položil pan rektor prof. Alois Nečas, 
za studenty VFU Brno věnec položil 
student pan Ondřej Hable.

Tento slavnostní okamžik zakon
čila statní hymna České republiky 
v podání české operní pěvkyně paní 
Dagmar Peckové, která tuto hymnu 
zazpívala z balkónu Paláce Metro na 
Národní třídě.

Slavnostní akt byl součástí velko
lepých oslav, které se konaly nejen 
v Praze na Národní třídě, ale i na dal
ších místech České republiky.


text: G. Chmelařová
foto: autorka 

Rektor prof. Nečas  a zástupce studentů Ondřej Hable kladou věnce k pamětní desce listopadu roku 1989

Pamětní věnec VFU Brno připomínající události 
listopadu 1989
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2010. Hlavním motivem medaile ře
tězu je vyobrazení bohyně Hygiae kr
mící hada z misky a doplňují ho me
dicínské a hygienické symboly. Hlavici 
žezla tvoří miska, kolem které se vine 
had. 

INSIGNIE FARMACEUTICKÉ  
FAKULTY VFU BRNO
Návrhy fakultních insignií vytvořil 
grafik a medailér Karel Zeman a vy
robila je firma TrigaK  v  roce 1999. 
Medaili řetězu zdobí ztvárnění far
macie v  podobě ženského poloaktu 
s  typickými atributy oboru: hadem, 
kalichem a váhami. Hlavice žezla se 
rozšiřuje do tvaru kalichu, kolem kte
rého se vine had.

VÝSTAVA INSIGNIÍ A ARCHIVÁLIÍ MORAVSKÝCH 
UNIVERZIT U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ LISTOPADOVÝCH 
UDÁLOSTÍ 1989



text: V. Večerek, P. Chloupek
foto: archiv univerzity

VFU Brno společně s dalšími morav
skými univerzitami u příležitosti vý
ročí listopadových událostí 1989 uspo
řádala výstavu insignií a  archiválií. 
Unikátní výstava akademických kle
notů se konala ve dnech 16. až 24. lis
topadu 2019 v Moravském zemském 
muzeu v Brně. 

VFU vystavovala: rektorský ře
těz, rektorské žezlo a rektorský talár; 
Fakulta veterinárního lékařství vysta
vovala: fakultní řetěz, fakultní žezlo 
a talár děkana FVL, Fakulta veterinár
ní hygieny a ekologie vystavovala: fa
kultní řetěz, fakultní žezlo a talár dě
kana FVHE a Farmaceutická fakulta 
vystavovala: fakultní řetěz, fakultní 
žezlo a talár děkana FaF. 

INSIGNIE VFU BRNO
Rektorský řetěz z roku 1932 je dílem 
pasíře Metoděje Uhla (kopie je z roku 
1970). Řetěz je ukončen medailonem 
s  vytepaným státním znakem a  ná
pisem Vysoká škola zvěrolékařská 
v Brně. Žezlo pochází z roku 1978 dle 
návrhu akademického sochaře Petra 
Formánka. Žerď je zakončena plasti
kou českého lva. 

INSIGNIE FAKULTY  
VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Řetěz a  žezlo byly pořízeny v  roce 
1978, návrhy zhotovil akademický so
chař Petr Formánek z Prahy. Řetěz je 
ukončen sponou, na níž je státní znak 
a pod ní je medailon, na němž je vyob
razen had s Aeskulapovou holí a nápi
sem: Vysoká škola veterinární v Brně. 
Kolem nápisu je kruh z lipových listů. 

INSIGNIE FAKULTY VETERINÁRNÍ 
HYGIENY A EKOLOGIE
Návrh fakultních insignií vytvořil aka
demický sochař Michal Vitanovský 
a  zhotovila je firma TrigaK  v  roce 

Pozvání na výstavu insignií a archiválií moravských 
univerzit v městě Brně

Insignie a archiválie VFU Brno umístěné na výstavě 
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Rektor Veterinární a  farmaceutic
ké univerzity Brno u příležitosti oslav 
17.  listopadu 1919 spojeného s připo
menutím 100 let od zahájení výuky na 
VFU Brno a u příležitosti oslav 17. lis
topadu 1989 spojených s připomenu
tím 30. výročí společenských událostí, 
které vedly k zásadní změně výuky na 
VFU Brno, svolal slavnostní Vědeckou 
radu VFU Brno. Jednání se uskutečnilo 
dne 18.11. 2018 a hlavním programem 
jednání bylo připomenutí výročí spoje
ných se 17. listopadem na Veterinární 
a farmaceutické univerzitě Brno. 

Rektor ve svém projevu připome
nul 100 let od zahájení výuky na VFU 
Brno a zdůraznil další historické mez
níky ve vývoji Veterinární a  farma

Slavnostní Vědecká rada 
VFU Brno u příležitosti 
oslav 17. listopadu 1919 
a 17. listopadu 1989

ceutické univerzity Brno až do roku 
1989. Dále rektor v projevu vyzdvihl 
význam 17. listopadu 1989 a jeho dě
jinný dopad na další vývoj české spo
lečnosti, a také konkrétně na vzdělá
vání na VFU Brno, které získalo směr 
k  západním vyspělým veterinárním 
vysokým školám. Poté rektor uvedl 
nejvýznamnější změny ve výuce od 
roku 1989 a jejich dopad na vývoj ve
terinární praxe do současnosti. 

V  závěru svého vystoupení rek
tor popřál Veterinární a farmaceutic
ké univerzitě Brno dalších úspěšných 
100 let jejího rozvoje. 


text: V. Večerek
foto: autor

Slavnostní zasedání Vědecké rady VFU Brno k oslavě 17. 11. 1919 a 17. 11. 1989

Rektor VFU Brno při slavnostním proslovu k Vědecké 
radě VFU Brno připomínající význam listopadových 
dní 1919 a 1989 na VFU Brno
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XVFU BRNO BYLA UDĚLENA MEDAILE OD 

VETERINÁRNÍ FAKULTY V ZAGREBU

  Veterinární fakulta v Zagrebu (Chorvatsko) 

slavila 100 let od svého založení. Při této 

příležitosti poděkovala za úzkou spolu-

práci některým univerzitám a  fakultám. 

Jednou z oceněných byla také Veterinární 

a  farmaceutická univerzita Brno. Děkan 

Veterinární fakulty v Zagrebu prof. Nenad 

Turk, DVM, MSc., Ph.D. poděkoval na slav-

nostním zasedání u příležitosti 100. výro-

čí založení chorvatské veterinární fakul-

ty Veterinární a  farmaceutické univerzitě 

Brno za spolupráci a  předal jako výraz 

ocenění vzájemných nadstandardních 

vztahů VFU Brno medaili Veterinární fa-

kulty v Zagrebu. VFU Brno spolupracuje 

s Veterinární fakultou v Zagrebu v rámci 

EAEVE (ČR i Chorvatsko patří do společné 

skupiny veterinárních vysokých škol a fa-

kult zemí střední a  jihovýchodní Evropy 

v EAEVE), v rámci VetNest, na úseku mo-

bilit studentů, a také v rámci další vzděláva-

cí, výzkumné a společenské činnosti mezi 

veterinárními institucemi. 



text: V. Večerek
foto: autor

střípek

Veterinární a farmaceutická univerzi
ta Brno vstoupila do měsíce oslav 17. 
listopadu 2019 slavnostním Kolegiem 
rektora konaným dne 4. 11. 2019. 

Rektor VFU Brno prof. MVDr. 
Alois Nečas, Ph.D., MBA v  úvo
du jednání Kolegia rektora připo
menul význam 17. listopadu 2019 
jako den 100. výročí od zahájení vý
uky na VFU Brno dne 17. listopadu 
1919, smutný den uzavření vysokých 
škol 17. 11. 1939 v důsledku okupa
ce Československa, 17. listopad jako 
Mezinárodní den studentstva a  dále 
17. listopad jako den 30. výročí same
tové revoluce, která vedla k změně ve 
společnosti a k jejímu rozvoji ve smy
slu pozitivního společenského, ekono
mického i kulturního vývoje.

Rektor VFU Brno ve svém vy stou
pení zvýraznil aktivity, které Ve te ri
nární a farmaceutická univerzita Brno 
organizuje k oslavám a připomenutí 
17. listopadu, jako dne významných 
výročí našeho státu i univerzity.

Připomenul zejména Vzpomínkový 
akt k výročí 17. listopadu 1989 v pro
storách Kaunicových studentských ko
lejí VFU Brno (12. 11. 2019), Setkání 
s  účastníky událostí roku 1989 doc. 
PhDr. Milanem Uhdem a prof. PhDr. 
Petrem Fialou, Ph.D., LL.M. (12.  11. 
2019), Vernisáž výstavy fotografií Život 
na univerzitě (12. 11. 2019) a výstavy 
fotografií, Vernisáž výstavy Insignie 

a  archiválie brněnských univerzit 
v Ditrichsteinském paláci v Brně (15. 
listopadu 2019) a výstavy insignií a ar
chiválií, 100 let od zahájení výuky na 
Vysoké škole zvěrolékařské v Brně dne 
17.  11. 1919 – seminář organizova
ný Ústavem dějin veterinárního lékař
ství (20. listopadu 2019) a dále oborné 
a kulturní akce pořádané při příleži
tosti oslav 17. listopadu na VFU Brno. 

Aktivity konané VFU Brno k 17. lis
topadu 2019 směřují k podpoře oslav 
17. listopadu ve smyslu připomenutí vý
znamných historických změn a událos
tí ve společnosti, a také na Veterinární 
a farmaceutické univerzitě Brno.


text: V. Večerek
foto: autor

Slavnostní 
Kolegium 
rektora konané 
k připomenutí 
17. listopadu

Zasedání Kolegia rektora připomínající listopadové 
události v historii VFU Brno

Medaile udělená VFU Brno u příležitosti 100 let od 
založení Veterinární výuky v Zagrebu
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Pozvání na besedu se studenty i  za
městnanci VFU Brno přijali doc. 
PhDr. Milan Uhde, dramatik, básník, 
prozaik, publicista, literární kritik, je
den z  prvních signatářů Charty 77, 
ministr kultury České vlády (1990–
1992), 1. předseda Poslanecké sně
movny PČR (1993–1996), vysoko
školský pedagog, a  dále prof. PhDr. 
Petr Fiala, Ph.D., LL.M., vysokoškol
ský pedagog a vědec, člen tzv. podzem
ní univerzity a podílející se na vydává
ní samizdatu na univerzitě před rokem 
1989, rektor Masarykovy univerzity 

Setkání s účastníky událostí 
roku 1989

XVeterinární a farmaceutická 
univerzita Brno v rámci 
oslav 30. výročí „sametové 
revoluce“ zorganizovala 
setkání s účastníky událostí 
roku 1989. 

Proděkan J. Chloupek a účastník listopadových událostí roku 1989 na VFU Brno zahajuje setkání s pamětníky listopadových událostí 1989
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(2004–2011), předseda České konfe
rence rektorů (2009–2011), člen Rady 
Ústavu pro studium totalitních režimů 
(2007–2012), ministr školství, mláde
že a tělovýchovy ČR (2012–2013), úřa
dující místopředseda Poslanecké sně
movny PČR (2017 až doposud).

Setkání se uskutečnilo dne 12. 11. 
2019 v  slavnostní aule VFU Brno. 
Moderátorem setkání byl MVDr. Jan 
Chloupek, Ph.D., aktivní účastník lis
topadových událostí na VFU Brno 
v  roce 1989, který excelentním způ
sobem přítomné provázel průběhem 
vystoupení hostů, jež doplňoval vlast
ními vzpomínkami na 17. listopad 
a dění na tehdejší Vysoké škole vete
rinární v Brně. 

Vlastní setkání s hosty zahájil rek
tor VFU prof. MVDr. Alois Nečas, 

Ph.D., MBA, který připomněl souvis
losti sedmnáctých listopadů na VFU 
Brno a zvýraznil rozsah oslav jako cel
ku i jednotlivé akce organizované uni
verzitou při příležitosti 30. let od sa
metové revoluce.

Doc. Uhde zavzpomínal na udá
losti, které předcházely 17. listopa
du 1989 a na své aktivity a činnosti, 
které jej, jako aktivního člena disen
tu před listopadem 1989, spojovaly 
s  hnutím proti tehdejšímu systému. 

Vzpomínal i na své činnosti v den 17. 
listopadu, a také na své působení krát
ce po 17. listopadu 1989. Doc. Uhde 
byl významnou osobností 17. listo
padu 1989, po roce 1989 pak působil 
jako přední poslanec, a také jako mi
nistr v polistopadové vládě. Poutavě 
také přiblížil působení Václava Havla 
před listopadem 1989, v průběhu listo
padových dní, a také přiblížil Václava 
Havla jako prezidenta a vznik první 
vlády po listopadu 1989. 

Prof. Fiala hovořil o  svém půso
bení na univerzitě před rokem 1989, 
kdy byl aktivním členem tzv. podzem
ní univerzity a podílel se na vydávání 
samizdatu na univerzitě. Po ukončení 
studia nemohl působit v oboru a na
konec získal místo v Kroměříži. V lis
topadových dnech se aktivně zapojil 
do celonárodního hnutí proti tehdej
šímu systému. Debatu obohatil o po
hledy života na vysoké škole, o akti
vitách ve společnosti v listopadových 
dnech a  o  souvislosti promítající se 
do současného poslání vysokých škol.

Setkání bylo obohaceno dotazy za
městnanců i studentů a velmi pouta
vými odpověďmi přítomných hostů. 
Atmosféra byla velmi přátelská, ob
sahově věcná, doplněná řadou příbě
hů. Hosté prokazovali vysokou úroveň 
nadhledu, skromnosti, společenské 
i osobní pokory.

Účastníci besedy, kteří v průběhu 
setkání téměř zaplnili slavnostní aulu, 
oceňovali vstřícnost a neformální pří
stup hostů, a také poutavý způsob vy
právění i celé besedy.


text a foto: V. Večerek

Prof. Fiala debatuje se studenty a zaměstnanci VFU Brno

Aula univerzity byla naplněna studenty a zaměstnanci univerzity
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ré je uprostřed života tohoto centra 
univerzity. 

Výstava byla zahájena 12. listopadu 
2019 rektorem Veterinární a  farma
ceutické univerzity Brno prof. MVDr. 
Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA, kte
rý v  úvodním projevu připomenul 
100letou historii veterinární výuky na 
Veterinární a farmaceutické univerzi
tě Brno a výstavu charakterizoval jako 

obrazového průvodce životem uni
verzity v uplynulých 100 letech histo
rie VFU Brno. 

Výstava byla otevřena od 13. listo
padu do 29. listopadu 2019, a to volně 
pro všechny zájemce o minulé a nebo 
současné dění na univerzitě.


text: V. Večerek
foto: D. Šalé

Součástí připomínání 100. výročí od 
zahájení výuky na Veterinární a farma
ceutické univerzitě Brno se stala také 
výstava fotografií Život na univerzitě.

Výstavu připravila Veterinární 
a far  maceutická univerzita Brno pro 
stu denty, zaměstnance a  návštěvní
ky univerzity. Výstava byla umístěna 
do prostor Studijního a  informační
ho centra univerzity do přízemí, kte

Výstava fotografií  
Život na univerzitě 
K 100. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ VÝUKY NA UNIVERZITĚ

Rektor VFU Brno zahajuje vernisáž k výstavě fotografií VFU Brno k historii 100 let od zahájení výuky na VFU Brno
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Výstava fotografií
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V souvislosti s oslavou 100. výročí za
hájení výuky na VFU Brno, k připo
menutí významných dní historie státu, 
k uctění 17. listopadu jako Dne stu
dentstva a k připomenutí 30. výročí sa
metové revoluce Veterinární a farma
ceutická univerzita Brno organizovala 
koncert určený především studentům 
univerzity, a to se zaměřením na jejich 
kulturně směřovaný zájem o současné 
hudební směry. 

Ke koncertu na Veterinární a far
maceutické univerzitě Brno byla po
zvána populární skupina Lake Malawi, 
jejíž představitelé spadají do student
ských věkových skupin, hudba je ori
entována na mladé lidi a protagonis
té pochází z města Brna.

Koncert se uskutečnil 12. listopadu 
v sportovní hale Veterinární a farma
ceutické univerzity Brno.

Hudební večer zahájil rektor VFU 
Brno, který pozdravil přítomné stu
denty, členy hudební skupiny a popřál 
všem krásný večer.

Skupina Lake Malawi se ujala své 
role velmi aktivně a  během krátké 

Lake Malawi
VYSTOUPILI NA UNIVERZITĚ

Účastníci koncertu se výborně bavili

Na koncertě vládla báječná atmosféra
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doby si zcela získala všechny přítom
né v  sportovní hale, které probudila 
ke sdílení zpívaných skladeb, k taneč
ním pohybovým aktivitám, a nakonec 
k  společnému hudebně tanečnímu 
prožívání společného večera v melo
diích a rytmu hitů skupiny.

Společné foto v sportovní hale na 
závěr celého večera bylo spontánní 
a dokreslilo vynikající atmosféru ce
lého hudebního večera na Veterinární 
a farmaceutické univerzitě Brno. 


text: Vladimír Večerek
foto: V. Večerek, D. Šalé, A. Krátký

Lake Malawi vystoupili ve sportovní hale univerzity

Rektor VFU zahajuje koncert skupiny

Mgr. Chodníček vydává za VFU organizační pokyny k průběhu večera
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pro Martu připomínající 30. výro
čí od 17. listopadu 1989. Celý večer 
byl pojat humorně, s řadou vtipných 
komentářů, analogií a podobenství. 
Obecenstvo veterinárního a  farma
ceutického zaměření se celý večer 
vystoupením velmi bavilo a  v  řadě 
momentů se přidávalo ke koncer
tujícím potleskem a  nebo zpívají
cí spoluúčastí k  vystupujícím zpě
vákům. Nálada v hledišti i na jevišti 
byla zábavná a těšila diváky i vystu
pující. Večer byl zakončen Českou 
a Slovenskou státní hymnou.

Po koncertním vystoupení čekalo 
účastníky ve foyer divadla malé po
hoštění, u kterého se všichni příjem
ně bavili a opětovně prožívali někte
ré části právě proběhlého koncertu. 


text: V. Večerek
foto: autor

Rektor VFU Brno jako součást oslav 
dne 17. listopadu spojeného s výročím 
100 let od zahájení výuky a spojené
ho s 30. výročím od sametové revolu
ce, která proměnila veterinární výuku 
na VFU Brno a obrátila ji „z východu 
na západ“, uspořádal slavnostní kon
cert pro studenty, učitele, zaměstnan
ce a příznivce VFU Brno. 

Koncert byl pořádán v Městském 
divadle Brno na Hudební scéně dne 
18. listopadu 2019. 

Při zahájení koncertu rektor VFU 
Brno prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., 
MBA přivítal studenty, učitele, za
městnance a příznivce VFU Brno na 
koncertu v Městském divadle a připo
mněl význam výročí spojených se 17. 
listopadem na VFU Brno. 

Ve svém proslovu poděkoval ře
diteli Městského divadla v  Brně S. 
Mošovi za uspořádání slavnostního 
koncertu a  primátorce města Brna, 
s jejíž finanční podporou se předsta
vení konalo. 

V závěru svého vystoupení rektor 
popřál všem přítomným příjemný 

večer, dobrou zábavu a krásné vzpo
mínky na toto univerzitní setkání i na 
hudební zážitky z  představení v  po
dání Hudební scény Městského di
vadla Brno. 

Koncert byl sestaven jako hudební 
průvodce historií ČR od roku 1918 
až do roku 2019. Zazněly tak písně 
z  roku 1918 připomínající založení 
Československé republiky, dále za
zněly písně interpretů, a  také písně 
z filmů a divadel z období první re
publiky, písně z budovatelského ob
dobí po válce, hity z období 50. a 60. 

let, písně připomínající události roku 
1968, písně období reálného socia
lismu 70. a 80. let, písně přibližují
cí přelomový rok a listopadové udá
losti 1989, a dále také hity populární 
hudby 90. let. Vystoupení bylo za
končeno sérií písní z 21. století a ze 
současnosti. Závěr patřil Moblitbě 

Koncert k 17. listopadu 
Viva Lalala Republika

Rektor VFU Brno zahajuje divadelně koncertní  
představení k 17. listopadu

Zaplňující se  sál Hudební scény Městského divadla v Brně
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Rektor Veterinární a  farmaceutické 
univerzity Brno v  letošním roce po
kračoval v tradici univerzity a uspo
řádal Víno VFU 2019. 

Pořádání oslavy času vína je již 
tradicí na většině brněnských vyso
kých školách. Veterinární a farmace
utická univerzita Brno se k této tradi
ci připojila již před řadou let. Letošní 
Víno VFU Brno 2019 se uskutečni
lo 14. října 2019 a  stalo se součástí 
oslav 100. výročí od zahájení výuky 
na Veterinární a  farmaceutické uni
verzitě Brno.

Letošní setkání se uskutečnilo již 
tradičně v jízdárně univerzity a byli na 
ni pozváni studenti, učitelé i další za
městnanci univerzity. Při víně zde ve 
skupinkách přítomní diskutovali mezi 
sebou i navzájem, pohodové atmosfé
ře přispívala živá hudba obohacující 
zvukové vnímání letošních oslav 100. 
výročí zahájení výuky a  svátku vína 
na univerzitě. 


text: V. Večerek
foto: V. Večerek, D. Šalé

Tradice Víno univerzity  
se naplňuje

 www.vfu.cz

Rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Vás zve na

14. 11. 2019 v 15:00
JÍZDÁRNA

Univerzitní
VÍNO

Nalévalo se vítězné víno z univerzitní soutěže vín

Univerzitní víno se konalo již tradičně v jízdárně VFU Brno
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U příležitosti 100. výročí od zahájení 
studia na Veterinární a  farmaceutic
ké univerzitě Brno navštívila poprvé 
v historii Veterinární a  farmaceutic
kou univerzitu Brno první dáma České 
republiky.

Návštěva paní Ivany Zemanové, 
první dámy České republiky, se usku
tečnila v  souvislosti s  oceněním Ve
te rinární a  farmaceutické univerzity 
Brno, které udělil VFU Brno Po licejní 
prezident ČR za významnou spoluprá
ci v oblasti vzdělávání a výkonu od
borných veterinárních činností sou
visejících s  působností veterinární 
služby Policie České republiky. 

Ocenění se uskutečnilo formou 
předání medaile veterinární služ
by Policie České republiky rekto
rovi VFU Brno prof. MVDr. Aloisi 
Nečasovi, Ph.D., MBA. Medaili rek
torovi VFU Brno za přítomnosti ve
doucího oddělení veterinární služby 
Policejního prezidia České republiky 

předala paní Ivana Zemanová, prv
ní dáma ČR.

Paní Zemanová si následně pro
hlédla areál Veterinární a  farma
ceutické univerzity Brno. Zvláště ji 
zaujala Klinika chorob koní, kde ab
solvovala ukázku práce s koňmi v jíz
dárně VFU Brno. Paní Zemanová na
vštívila také Kliniku psů a koček, kde 
byla přítomna ambulantnímu vyšet
ření psů, prohlédla si chirurgické sály 
kliniky a pracoviště zobrazovací dia
gnostiky kliniky. 

Rektor vysoce ocenil návštěvu prv
ní dámy České republiky a  zdůraz

Poprvé v historii univerzity 
navštívila VFU Brno první 
dáma České republiky

nil, že se jedná o vůbec první návště
vu první dámy v  areálu veterinární 
vysoké školy za 100 let její existence. 
Podtrhl také okolnosti spojené s ná
vštěvou, k nimž se váže datum 17. lis
topadu a oslavy 100 let od zahájení vý
uky na VFU Brno. 

Na závěr návštěvy rektor VFU 
Brno poděkoval první dámě paní 
Ivaně Zemanové za návštěvu univer
zity a popřál jí další úspěchy v její dal
ší společenské činnosti. 


text: V. Večerek
foto: autor

Paní Zemanová na Klinice chorob psů a koček

Na pracovišti zobrazovacích metod
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V rámci oslav 17. listopadu na Ve te ri
nární a farmaceutické univerzitě Brno 
Klinika chorob koní uspořádala Den 
otevřených dveří. 

Akce se konala dne 10. listopadu 
2019 a byla určena studentům, od
borné veřejnosti a dalším zájemcům 
o problematiku chorob koní a o vete
rinární problematiku spojenou s cho
vem koní, jezdectvím a péči o koně. 

V  prvé části v  posluchárně klini
ky byly prezentovány zajímavé pří
pady a  diagnostické postupy z  koň
ské medicíny. 

V  druhé části se uskutečnila ko
mentovaná prohlídka Kliniky cho
rob koní v její akademické i provoz
ní části. 

Akce se setkala s mimořádným zá
jmem odborné veřejnosti a umožni
la také výměnu odborných poznatků, 
zkušeností a názorů. 


text: V. Večerek
foto: V. Večerek, D. Šalé

Den otevřených dveří na 
Klinice chorob koní

Jízdárna na Klinice chorob koní

Součástí kliniky je i činnost v rámci reprodukce koní – hřebec před prostory pro umělou reprodukci
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V  již tradičním termínu na začátku 
října se letos aula VFU Brno opět 
zaplnila účastníky konference Ochra
na zvířat. Její 26. ročník se ko nal ve 
čtvrtek 3. října za organizační spo
lupráce Fakulty veterinární hygie ny 
a  ekologie VFU Brno, ministerstva 
zemědělství, Státní veterinární sprá
vy a Odboru veterinárního lékařství 
České akademie zemědělských věd. 

Více než dvě stovky registrova
ných účastníků z  České republiky, 
Slovenska, Velké Británie, Itálie a Srb
ska přivítala a konferenci zahájila dě

kanka Fakulty veterinární hygieny 
a  ekologie VFU Brno doc. MVDr. 
Bohuslava Tremlová, Ph.D. V násle
dující přednášce byl připomenut his
torický vývoj ochrany zvířat a welfare, 
a také zařazení této problematiky do 
výuky a vědeckovýzkumné činnosti 
na VFU Brno. V dalších příspěvcích 
byla věnována pozornost širokému 
spektru aktuálních témat týkajících 
se ochrany a welfare různých katego
rií a druhů zvířat i způsobů jejich po

suzování. Velký ohlas vyvolala před
náška MVDr. Načeradské zaměřená 
na porozumění řeči těla psů vystave
ných stresu při ošetření ve veterinární 
ordinaci. Autorka se věnovala zejména 
tzv. konejšivým signálům a prezenta
ci opírala o bohaté zkušenosti z vlast
ní veterinární praxe. Také přednáška 
MVDr. Kovaříkové se věnovala chová
ní psů, konkrétně možnostem ovliv
nění poruch chování prostřednic
tvím nutraceutik nebo terapeutických 
diet. Následovalo několik příspěvků 
týkajících se hospodářských zvířat. 
MVDr. Brávek upozornil na neexis
tenci harmonizované legislativy, kte
rá by v současnosti řešila ochranu bře
zích plemenic skotu na porážkách, 
a  související odborné i  etické otáz
ky. Kontroverzním a  veřejností stá
le více negativně vnímaným tématem 
jsou také dlouhodobé cesty hospo
dářských zvířat, obzvláště pokud jsou 
realizovány za účelem porážky do 
třetích zemí, jak zaznělo v  příspěv

ku předneseném MVDr. Satinskou 
za mezinárodní skupinu dlouhodo
bě sledující welfare zvířat při přepra
vě. Mezinárodní kolektiv stojí také za 
výzkumem výskytu okusování ocasů 
u různých plemen prasat chovaných 
v různých systémech chovu. Příspěvek 
na toto téma přednesl Dr. Becskei ze 
Srbska. Z pohledu ochrany a welfare 
zvířat je velkým problémem také ko
merční obchod s ohroženými druhy. 
Dr. Panter z Velké Británie se se svý
mi kolegy zaměřil na dlouhodobou 
analýzu počtu obchodovaných drav
ců a sov a upozornil na řadu negativ
ních trendů. Diskutovaným tématem 
je také nakládání s  tzv. nadbytečný
mi zvířaty v zoologických zahradách, 
kterého se dotkl příspěvek MVDr. 
Volfové. Poslední přednáška dopo
ledního bloku vznikla ve spoluprá
ci s advokátní kanceláří a obsahova
la podrobný právní rozbor podmínek 
využívání slonů při veřejných vystou
peních doplněný o morální hledisko. 

Ochrana zvířat  
a welfare 2019 
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Účastníky konference byli mnozí pracovníci KVS

Doc. Voslářová zahajuje konferenci
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Následovala přestávka, která byla ur
čena nejen na občerstvení účastníků, 
ale i na prohlídku posterů, které byly 
letos opět prezentovány v elektronické 
podobě prostřednictvím velkoplošné 
dotykové obrazovky umožňující auto
rům doplnit své příspěvky o nejrůz
nější doprovodný materiál a výrazně 
tak obohatit svá sdělení.

Odpolední jednání zahájila Mgr. 
Vojtkovská příspěvkem shrnujícím 
možnosti hodnocení welfare koček 
v útulcích. MVDr. Konvalinová pre
zentovala výsledky vyšetření trusu 
u  útulkových psů a  koček pomocí 
flotační a  larvoskopické metody. 
Zatímco u psů se prokázala účinnost 
odčervovacích programů, u  koček 
se ukázalo, že pouze jedna nebo dvě 
aplikace antiparazitika nemusí být do
statečné, a  kromě pravidelné dehel
mintizace je tedy žádoucí provádět 
i pravidelné vyšetření trusu. Dr. Široká 
popsala výsledky analýzy počtu zvířat 
přijatých do záchranných stanic v ČR 
se zaměřením na ptáky, kteří tvoři
li více než polovinu přijímaných zví
řat. Z celkového počtu přijatých ptáků 
se podařilo 47,7 % vrátit do přírody, 
2,6 % ptáků zůstalo v  záchranných 
stanicích z  důvodu trvalého handi
capu a  35,6 % přijatých ptáků uhy
nulo. Doc. Dobšíková se ve svém pří
spěvku věnovala aktuálním příčinám 
otrav ryb. Zatímco v dřívějších dobách 
byly v chovech ryb problémem pesti
cidy a vysoký podíl organických látek 
ve vodě, v současnosti jsou ryby vy
staveny především negativním účin
kům deficitu rozpuštěného kyslíku 
ve vodě, převzdušnění vody, autoin
toxikace amoniakem a poruch tech
nologií v  recirkulačních systémech. 
Na tento příspěvek navázala před
náška MVDr. Hodkovicové popisují
cí dopad náhlého poklesu teploty na 
kapra obecného. Přetrvávajícím pro
blémem je také výskyt endokrinních 
disruptorů ve vodních ekosystémem, 

jejich vlivem na vodní organismy se 
zabývala doc. Blahová. Další dva pří
spěvky popisovaly možnosti hodnoce
ní stresu u zvířat prostřednictvím hla
diny pterinů v krvi (Mgr. Maršálek) 
nebo antioxidační kapacity plazmy 
(MVDr. Hostovský). Poslední před
náška se týkala využití embryonální
ho testu toxicity při hodnocení účin
ků léčiv na ryby a  přednesla ji Mgr. 
Plhalová. Příspěvky prezentované 
formou přednášky byly však jen 
malým výběrem z velkého množství 
příspěvků přihlášených k  prezentaci 
na letošní konferenci. Texty všech 
přijatých příspěvků byly stejně jako 
v předchozích letech publikovány ve 
sborníku konference, ten má letos 
úctyhodných 508 stran.

Je pozitivní, že kromě tradičních 
účastníků z  řad pracovníků státních 
orgánů ochrany zvířat, univerzit, vý
zkumných ústavů, veterinární a cho
vatelské praxe se stále ve větším počtu 
konference účastní i studenti. A to ne
jen formou pasivní návštěvy konferen
ce, ale i formou aktivní prezentace pří
spěvků vycházejících z jejich odborné 
činnosti. Studenti VFU Brno zpraco

vávající bakalářské, diplomové a  di
zertační práce zaměřené do oblasti 
ochrany a welfare zvířat často dosahu
jí výsledků, které si zaslouží prezenta
ci na mezinárodním fóru odborníků.


text: Eva Voslářová
foto: archiv univerzity

Aula byla zaplněna účastníky konference

Dr. Volfová při prezentaci svého příspěvku
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V  souvislosti s  oslavami na Ve te
ri nární a  farmaceutické univerzitě 
Brno připomínajícími významné lis
topadové mezníky vývoje VFU Brno 
se 20. listopadu 2019 uskutečnilo se
tkání Klubu historie veterinární me
dicíny k 100. výročí od zahájení vý
uky na Vysoké škole zvěrolékařské 17. 
listopadu 1919.

MVDr. Karel Kovařík pozval na 
setkání prorektora prof. MVDr. Vla
dimíra Večerka, CSc., MBA a požá

dal jej o  přednášku připomínající 
vývoj veterinárních studijních pro
gramů v  uplynulých 100 letech na 
Veterinární a farmaceutické univer
zitě Brno. 

Prorektor Večerek se ve své prezen
taci zaměřil na období 4letého studij
ního programu v letech 1919 až 1935, 
5letého studijního programu v období 
1953 až 1939 a 1945 až 1952, 5apůlle
tého studijního programu v  období 
1953 až 1975, na období 1975 až 1980 

existence dvou studijních programů 
všeobecné veterinární lékařství v dél
ce 5,5 let a veterinární lékařství – ve
terinární hygiena v  délce 5 let, dále 
na období 1980 až 1989 dvou studij
ních programů v délce 5 let, a nakonec 
na období dvou studijních programů 
1990 až 2019 v  délce 6 let. Vysvětlil 
rozdíly mezi jednotným studijním 
programem (1919 až 1975), pregra
duální specializací ve studijních pro
gramech (1976–1989) a pregraduální 

SETKÁNÍ KLUBU HISTORIE VETERINÁRNÍ MEDICÍNY 
K 100. VÝROČÍ OD ZAHÁJENÍ VÝUKY NA VYSOKÉ 
ŠKOLE ZVĚROLÉKAŘSKÉ 17. LISTOPADU 1919 

Prof. Večerek přednáší o vývoji výuky na VFU od jejího založení po současnost
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diferenciací v studijních programech 
(1990–2019).

V další části své prezentace se sou
středil na konkrétní změny v studij
ním programu veterinární lékařství 
a  veterinární hygiena a  ekologie po 
roce 1989. Charakterizoval studijní 
program před rokem 1990, zvýraznil 
nejdůležitější změny ve studijních pro
gramech v roce 1990 až do roku 2004 
(období do I. mezinárodní evaluace 
a po ní), popsal nejdůležitější změny 
ve studijních programech v období od 
roku 2004 do roku 2012 (období do II. 
mezinárodní evaluace a po ní) a ná
sledně změny ve studijních progra
mech v období od roku 2013 do roku 
2019 (období III. mezinárodní evalu
ace a po ní), charakterizoval studijní 
programy v současnosti v roce 2019.

V další části svého vystoupení uve
dl, o  jakých změnách se uvažuje ve 
veterinárních studijních programech 
v důsledku změny Standardních ope
račních postupů pro mezinárodní 
evaluace (akreditace) veterinárního 
vzdělávání v  Evropě (SOP EAEVE) 
v roce 2019. 

V následující části přítomní disku
tovali vývoj veterinárních studijních 
programů na VFU Brno, jejich nasta
vení evropskou směrnicí 36/2005/EC, 
SOP EAEVE, trendy vývoje veterinár
ního vzdělávání v Evropě, jejich regu
laci zákonem č. 166/1999 Sb., o veteri
nární péči a jeho prováděcí vyhláškou, 
a také historií, zkušenostmi a podmín
kami na Veterinární a farmaceutické 
univerzitě Brno. 

Setkání bylo velmi přátelské a vý
razně přesáhlo předpokládanou dobu, 
zaplnilo časový prostor téměř tří ho
din. Přítomní velmi ocenili téma se
tkání a  požádali prorektora o  další 
setkání k problematice života na uni
verzitě v příštím roce. 


text: V. Večerek
foto: autor

100 let od zahájení výuky na VFU Brno – přednáška pro Klub historie veterinární medicíny a farmacie

Účastníci setkání diskutovali nad poznatky týkajícími se stoletého vývoje veterinárního studijního programu na 
VFU Brno
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Součástí oslav 17. listopadu v  roce 
2019 byl také týden sportu na 
Veterinární a  farmaceutické univer
zitě Brno. Týden sportu VFU Brno 
byl zahájen v pátek 1. 11. a pokračo
val do soboty 2. 11., kdy v sportovní 

hale VFU Brno proběhl již 38. roč
ník Basketbalového turnaje za účas
ti družstev studentů vysokých škol 
ČR, bývalých studentů VFU Brno 
a  pozvaných zahraničních univerzit. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů, 

jak mužských, tak ženských. Současný 
ročník se nesl v duchu setkání a vzpo
mínání na studium na alma mater 
všech účastníků. Nemohlo tak chy
bět i  závěrečné posezení u  dobrého 
jídla a hudby.

Celý Týden sportu, který organi
zovali pracovníci ÚTVS VFU se nesl 
v duchu oslav 30. výročí sametové re
voluce a  100. výročí zahájení výuky 
na VFU Brno.

Týden byl koncipován jako oslava 
sportu a  pohybu studentů i  zaměst
nanců VFU Brno, a samozřejmě i pří
znivců univerzity. Na výběr byla řada 
atraktivních sportů a disciplín.

V pondělí se uskutečnil Bad min
tonový turnaj smíšených družstev, 
kterého se zúčastnilo celkem 20 párů 
(40 studentů). Páry byly rozděleny 
do dvou úrovní, a to 1. liga a 2. liga. 
Všechny páry na prvních třech mís
tech obdržely za svůj výkon odměnu.

V  úterý sportování pokračova
lo turnajem ve fresbee (talířovaná). 
Tento sport se stále více prosazuje 

Týden sportu VFU Brno
Badmintonový turnaj ve sportovní hale VFU

Týden sportu probíhal v sportovní hale VFU
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mezi vysokoškolskou mládeží. Turnaje 
se zúčastnily 3 týmy. Vítězem se stal 
tým Speed Sheep.

Na turnaj ve fresbee navázal tur
naj v basketbalu, kterého se zúčastni
ly čtyři týmy. Hrací systém byl každý 
s každým a vítězné družstvo Bird Up 
si odneslo po zásluze odměnu.

Na konci úterního programu byl 
maraton Tabata/HIIT, který před
cvičovaly naše současné i bývalé stu
dentky Daniela, Rebeka a Adéla. 100 
účastnic vydrželo ve vysokém tempu 
cvičit celé dvě hodiny do totálního vy
čerpání. Za odměnu jim bylo uznání 
za předvedený výkon a vlastní pocit, 
že udělaly něco pro své tělo.

Středa započala ve znamení uvol
nění, protažení a uvědomění si svého 
těla při semináři jógy. O dvě hodiny 
kvalitního cvičení se postarala dlou
holetá spolupracovnice Tonička, která 

vede v rámci tělesné výchovy i hodiny 
jógy pro naše studenty. Cvičení se zú
častnili studenti a  zaměstnanci VFU 
Brno. Celkový počet 74 účastníků byl 
pro nás velmi pozitivním překvapením.

Na jógu navázaly dva souběžné 
turnaje v miniflorbalu a minifutsa
lu, jichž se dohromady zúčastnilo 8 
týmů (celkem 82 studentů, z toho je
den tým zahraniční  futsal). Týmy na 
1. až 3. místě v každé kategorii obdr
žely, po zásluze a za snahu a předve
dený výkon, odměnu.

Celý Týden sportu vyvrcholil ve 
čtvrtek Volejbalovým meziročníko
vým turnajem, za účasti 11 smíše
ných družstev. V každém týmu hráli 
dva muži a čtyři ženy. Poprvé se tur
naje zúčastnilo družstvo zahranič
ních studentek. Turnaj byl zahájen 
v  15 hodin nástupem všech zúčast
něných družstev. V 21 hodin se usku

tečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 
turnaje a  zhodnocení celého Týdne 
sportu, po kterém následoval koncert 
skupiny Kosí bratři, která hrála k po
slechu až do 24 hodin. Během turnaje 
bylo odehráno 21 utkání a letošním ví
tězem se stalo družstvo Motýlků před 
Vyžvýkanou žvýkačkou a Natrženou 
šlachou.

Všem účastníkům se sportová
ní během celého Týdne sportu líbi
lo a  těší se na jeho jarní pokračová
ní. Akce se stala během 15 let tradiční 
a atraktivní součástí studentského ži
vota na VFU Brno.

Je třeba poděkovat kolegům Dr. 
Kubernátovi a Mgr. Krátkému, Ph.D. 
a všem cvičitelům za spoluorganizaci 
této sportovní akce.


text: Mgr. Jiří Chodníček
foto: archiv VFU

Týden sportu na VFU Brno
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V letošním roce 100. výročí zahájení 
výuky na VFU Brno uspořádal rektor 
univerzity výukový hon na Školním 
zemědělském podniku Nový Jičín. 
Hon byl organizován v  návaznos
ti na výuku myslivosti tradovanou 
na VFU Brno. Garantem výukového 
honu byl ředitel ŠZP Nový Jičín Ing. 
Radek Haas, vedoucím honu pak Ing. 
František Vitula, Ph.D.

Výukový hon byl pořádán dne 2. 
listopadu 2019 v honitbě VFU Poodří. 
Začátek honu byl stanoven na 9.00 ho
din a místo srazu účastníků Výukové 
středisko ŠZP Nový Jičín.

Už před devátou hodinnou ranní 
dorazili studenti myslivosti autobusem 
z VFU, a  také členové Mysliveckého 
kroužku VFU Brno. S nimi také za
městnanci ŠZP podílející se na orga
nizaci honu. Krátce před devátou pak 

dorazili postupně také pozvaní uči
telé a hosté. Povinná kontrola zbroj
ních průkazů, loveckých lístků, pojiš
tění a pozdravení se všech účastníků 
honu navzájem. A  pak již tradiční 
ranní káva, čaj a koblihy, a také prv
ní myslivecké vzpomínky na uplynu
lou mysliveckou sezónu, které daly 
vytvořit pozitivní mysliveckou nála
du účastníkům. 

Po deváté hodině vedoucí honu 
velí všem k  přesunu na zahájení 
honu. Hon začíná v honitbě nástu
pem střelců a honců s  jejich mysli
veckými psy. Ing. Vitula podal hláše
ní vedoucího honu řediteli ŠZP, který 
popřál všem účastníkům pěkný den 
a  požádal o  zahájení honu prorek
tora, který zastupoval na honu rek
tora VFU Brno. Prorektor pozdra
vil všechny účastníky jménem VFU 

Brno a popřál střelcům rovné broky, 
honcům pak zvučný hlas a honecké 
nadšení, psům pak pevnou mordu, 
celému honu pak dobrý myslivec
ký výsledek, správné počasí a přede
vším spoustu krásných mysliveckých 
zážitků. Zahájení honu bylo zakon
čeno pozdravením „české myslivos
ti, myslivosti na univerzitě a dnešní
mu honu lovu zdar“ s mnohohlasnou 
odpovědí myslivců a honců „zdar“. 
A pak již přišlo myslivecké zatroube
ní oznamující začátek honu. Vedoucí 
honu vydal organizační a  bezpeč
nostní pokyny, určil dva vedou

cí honců a dva vedoucí střelců. Pak 
se již honci a  střelci pod vedením 
svých vedoucích odebrali na stano
viště první leče.

Výukový hon v roce  
100. výročí od zahájení 
výuky na univerzitě
GALERIE MYSLIVECKÝCH ZÁŽITKŮ 

Slavnostní zahájení honu

Ke každému honu patří trubači
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Přichází signál lesního rohu sdělu
jící všem, že první leč začala. Myslivost 
provázená příznivou ranní teplotou, 
počasím a krásnou podzimní atmosfé
rou se ujímá svého poslání. Střelci vy
čkávají na jim určených pozicích, na
pětí roste. Bažanti, ti snad budou, ale 
co liška, a nebo dokonce divoké pra
se. V dálce se mezitím ozývá, pro hon 
univerzity již tradiční „honci jdeme, 
jdeme …., honci vyrovnat ….., hon
ci jdeme ….., a honci klepat, klepat, 
klepat“. A první bažant je tady, vylé
tá z nedalekého porostu a míří k ob
loze, k ramenům vylétají brokovnice 
a začnou se ozývat první rány, k ulo
vené zvěři vybíhají lovečtí psi. Letošní 
myslivecká atmosféra je tady, pove
ly vedoucích honců, volání v  leči, 
klepání na stromy, letící bažanti, vý
střely z  brokovnic, povely pro psy, 
úsměvy myslivců a žertovné komen
táře i dospělácké myslivecké hecová
ní mezi přáteli a kamarády. Signál les
ního rohu ukončuje leč. První výřad, 
vzdání úcty ulovené zvěři, a také prv
ní zážitky. Bažantů vyletělo jen pár, ale 
mysliveckých prožitků bylo na celou 
knihu, „viděli jste toho divočáka, měl 
alespoň 140 kilo, aha, ten se tady zdr
žuje už 2 měsíce, ten ho viděl také, no 
ale z leče nevyšel, tak nás zase převe
zl, snad příště“.

Přesun do druhé leče. Honci ob
chází les a  houštiny, střelci vytváří 
řadu v čele leče před nízkou smrčinou. 
Přichází signál lesního rohu. Hlasité 
volání vedoucího honců je slyšet zpra
va, a  co druhý vedoucí honců, levá 
strana je nějaká nevýrazná, tu vede 
jeho syn, to volání by mohlo být tedy 
výraznější. A už vylétají první bažan
ti a s nimi přichází další zážitky a my
slivecké komentáře. Letí vysoko, letěl 
nízko, vedle – asi tady nějak fouká, nad 
tebou – kam koukáš, proč jsi nestřílel – 
nemáš patrony, nějak se mi to seklo, je 
plechovej, tak to bylo parádní, Diana 
je dnes tady, ten ohař pracuje skvě

le, to je slepice, bažant dozadu, krás
ný klín, nádherně zbarvený. Čas letí 
a je tady signál ukončující leč. Druhý 
výřad a pozvání na oběd. 

Odložit zbraně, přesun ke stol
kům, ke kouřícím mísám plným 
horké tekutiny. Copak nám kuchařky 
dnes připravily. Tradice je tady, úžas
ná gulášová polévka, místní chléb, 
nealko pivo. Při pohybu v  lese vy
hládne, za chvilku je ticho a  všich
ni účastníci se věnují další činnosti, 
nabírání nové energie, tepla a mysli
vecké pohody nad talířem myslivec

kého pokrmu. Oběd vestoje, na čers
tvém vzduchu, v podzimních barvách, 
myslivecké průpovídky, chuťové po
hárky hrají symfonii ladně znějících 
akordů, pohodová myslivecká atmo
sféra. To patří k naší univerzitní my
slivosti. „Kdo si chce přidat ještě gu
lášovku, už ne, jdu si opéct klobásu“. 
Ano, ohýnek, kouř, praskání dřeva, 
teplo a k tomu pruty s klobásami v té 
správné vzdálenosti nad plamenem, 
horčice a chléb, to je druhá část dneš
ního oběda. Poobědový smír se sná
ší nad krajinou, která se stala místem 

Gulášová polévka je základem polední přestávky

Opékání špekáčků je tradicí honu na ŠZP Nový Jičín
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obědového spočinutí mysliveckých 
účastníků honu. A už se opět ozývá 
lesní roh a povel k přesunu na třetí leč. 

Přesun není zrovna nejkratší, ale je 
také příležitostí si popovídat, skupin
ky i dvojice volně kráčící v zaujatém 
hovoru, diskusi i mnohými citoslovci 
sdělují příběhy z mysliveckého života, 
zážitky z  podzimních lovů, honů 
a  setkání, zaznívají vzpomínky na 
osobnosti, přátele i kamarády. 

Zastavit, seřadit a dělíme se na dvě 
křídla. První křídlo po pěšině doprava, 

druhé křídlo doleva do kopce nahoru, 
vedoucí určuje místo každému v třetí 
leči. Honci obchází leč, tvoří rojnici. 
Všichni čekají. Co to, co se tam dole 
mezi střelci děje, kam Jirka běží. Ale 
zapovídal se, a nechal u oběda flintu, 
tak letí pro ni. Úsměvy ostatních, žer
tování a  je to jasné, myslivecký pro
hřešek je na světě. Ale to už zní my
slivecký signál, třetí leč začíná. A už 
vyletují první bažanti. Támhle dva, 
a tam tři, ozývá se střelba, povely ve
doucích, volají honci, štěkají psi, hon 
běží naplno. Tam, pod tím dubem, to 
je Hromasovo místo, tak vždy stával, 
tam to není vůbec jednoduché, tam 
létají vysoko a ještě mezi větvemi, to 
už musí být střelec, aby to tam dá
val. A kdo to tam je dnes, co rána, to 
úspěch, tak to je jasné, z něj se stane 
král honu. Hodina uplynula jako voda 
a  lesní roh hlásí konec leče. Zvěř se 
snáší na výřad a lesní roh vznáší mys
liveckou úctu ulovené zvěři. Účastníci 
snímají klobouky a čepice z hlavy, pře
rušují hovor, otáčí se k výřadu a v ti
chu hledí na vyrovnanou zvěř. A co se 
to ozývá, hlas jednoho ze střelců, klo
bouk na hlavě, mobil u ucha, otočen 
zády k výřadu a ostatním, hlasité věty 
se nesou do ticha. Úsměvy ostatních 

vypovídají o  všem, myslivecký pro
hřešek je na světě, myslivecký soud 
to již napraví.

Povel vedoucího honu a  přesun 
do další leče. Čtvrtá leč obstupuje le
sík, do kterého zaletěli bažanti z leče 
předchozí. Zazní lesní roh a krátce po 
něm se ozývá volání honců. Padne ně
kolik výstřelů a občas zatleskání křídel 
odlétajících bažantů mimo řadu střel
ců, klepání procházejících honců a les
ní roh ukončuje čtvrtou leč. A pak se 
už všichni přesouvají na místo výřa
du k ukončení honu. 

Po krátké pauze se střelci řadí do 
řady, honci se psy se staví do řady na
proti, v čele zaujímají místo prorek
tor univerzity, ředitel podniku a ve
doucí honu. Zní lesní roh a  pak už 
vedoucí honu podává hlášení ředi
teli podniku. Úspěch lovu je vyrov
nán na výřadu. Ředitel děkuje všem 
za úspěšný hon a  žádá prorektora 
o  ukončení honu. Prorektor děkuje 
střelcům za dobrou mušku, dodržení 
pokynů v průběhu honu, za dodrže
ní bezpečnosti při střelbě, za dodržo
vání mysliveckých tradic v průběhu 
honu, honcům a jejich psům za skvě
lou práci uvnitř leče, Dianě za pěkné 
počasí a řediteli podniku za přípra
vu honu, vedoucímu honu za velmi 
dobrou organizaci honu a  zaměst
nancům statku za podíl na přípravě 
průběhu honu. Na počest české mys
livosti, myslivosti na univerzitě a po
čest právě proběhlého honu provolá
vá Lovu zdar s mohutnou odpovědí 
Zdar od všech přítomných. 

Před povelem k  ukončení honu 
prorektor žádá ještě střelce o součin
nost při vzdání pocty doc. Kaláškovi, 
který byl desítky let účastníkem honu 
univerzity, byl osobitým členem my
slivecké soudní poroty a  před ne
dávnem se odebral do mysliveckého 
nebe. Prorektor zavelel střelcům če
lem vzad, odpočítal třísekundovou 
dobu a  na povel pal střelci vystřeli

K honu neodmyslitelně patří práce loveckého psa

Činnost se zbraní musí být bezpečná
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li v  čestné salvě dvě rány na počest 
mysliveckého kolegy.

Poté ředitel podniku pozval všech
ny účastníky honu na poslední leč do 
účelového střediska ŠZP Nový Jičín 
a vedoucí honu vydal pokyny k vydání 
zvěřiny honcům, honcům na jejich psy 
a  střelcům. Poté vydal pokyn k pře
sunu do účelového střediska podniku 
k pokračování mysliveckého večera.

Poslední leč je mírně slavnostním 
obřadem s  mysliveckými tradicemi. 
A tak je s ní spojená úprava vzhledu, 
mysliveckého ustrojení, napravení 
známek únavy z celodenního pobytu 
v přírodě a z někdy i obtížné činnos
ti, úprava účesu a především navoze

ní dobré myslivecké nálady. Poslední 
leč nabízí večeři, a tak se všichni pře
souvají ke stolům, které jsou již čistě 
prostřeny a účastníky honu očekávají.

A už zní lesní roh, oznamující za
hájení poslední leče. Slova se ují
má ředitel podniku a  ještě jednou 
všem děkuje za dobrý lovecký výsle
dek přičítající se k ostatním letošním 
úspěchům školního zemědělského 
podniku. Prorektor vítá všechny 
jménem univerzity na poslední leči, 
slavnostně se obrací na střelce, honce, 
vedoucího honu i  ředitele podniku. 
Zvýrazňuje poslání honu jako výukové 
činnosti s nezbytností předání zkuše
ností a  dovedností přítomným stu

dentům v organizaci honu, jeho usku
tečňování, v  dodržování ustrojení, 
myslivecké mluvy a dalších myslivec
kých tradic i  specifik mysliveckého 
honu na Veterinární a farmaceutické 
univerzitě Brno. Na závěr provolává 
slavnostní Lovu zdar a účastníci v sále 
zahajují poslední leč krásným a mo
hutným mysliveckým popěvkem vzdá
vajícím poctu myslivosti vyjadřující 
lovné zvěři zdar a škodné zvěři zmar.

Slavnostní večeře začíná. Na sto
lech se objevují mísy s kouřící polév
kou, „jakápak asi bude“. Ano, bažan
tí vývar, posilující zdraví, imunitu 
a dodávající sílu, teplo a dobrou mysl, 
v  podání kuchařek podniku přesta

Letošní hon obohatil lovecký zážitek sokola lovícího atrapu bažanta Poslední leč
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vuje neopakovatelný chuťový zážitek. 
Sál ztichne, jen lžíce cinkají na důkaz 
soustředění všech přítomných. A pak 
pokračuje další chod. Opět tradiční. 
Přichází svíčková na smetaně, daň
čí s brusinkami a šlehačkou. Úžasný 
kulinářský zážitek. Všichni v  sále se 
věnují tomuto neskutečnému chu
ťovému opojení. To bylo vynikající. 
Velké poděkování kuchařkám a ředi
teli podniku. Po jídle přichází sladká 
tečka, koláč. A na závěr nezbytná káva. 
Slavnostní myslivecká večeře se končí. 
To bylo chuťové myslivecké pohlazení. 
Hlasy v sále zesilují, začíná povídání, 
sdělování zážitků, postřehů, žertová
ní a myslivecké přehánění. Usměvavé 
tváře značí spokojenost na obou stra
nách sálu, myslivců i studentů.

A najednou je zde opět hlas lesního 
rohu a mohutné provolání. „Povstaňte, 
myslivecký soud přichází“. Vrzání žid
lí, všichni vstávají, v sále je úplné ticho, 
a středem sálu prochází tříčlenná my
slivecká porota. Zaujímá místo včele 
sálu u připraveného stolu pro mysli
vecký obřad zhodnocení honu a po
souzení mysliveckých prohřešků. Na 
pokyn se účastníci honu posadí a ob
řad začíná.

Slova se ujímá prorektor Večerek 
jako předseda soudní poroty a sezna
muje účastníky s posláním myslivec
ké poroty, její činností a  organizací 
dnešního jednání. V první části bude 
vyhlášen král honu. Králem honu je 
účastník honu, který naplnil nejlépe 
své poslání na honu, tzn. byl nejví
ce úspěšný ve střelbě s přihlédnutím 
k  obtížnosti podmínek, vzdálenosti, 
přesnosti a  četnosti střelby a  množ
ství ulovené zvěře, současně dodržoval 
myslivecké tradice, tzn. zejména mys
livecké ustrojení, mysliveckou mluvu, 
myslivecká pravidla a chování a pod
poroval mysliveckou náladu a prožit
ky na honu. Po zvážení všech návrhů 
myslivecká porota po povstání všech 
účastníků honu vyhlašuje králem 

honu Ing. Martina Klanicu. Předseda 
poroty blahopřeje králi honu, předá
vá mu diplom krále honu, znějí mys
livecké fanfáry a účastníci provolávají 
„Ať žije náš myslivecký král“. Od krále 
honu se očekává, že se ujme své role 
a přispěje k naplnění dobré myslivec
ké nálady účastníků v podobě trochy 
mysliveckého pití.

Předseda poroty se ujímá opět své
ho slova a oznamuje účastníkům za
hájení mysliveckého soudu. Posláním 
mysliveckého soudu je postihnout 
prohřešky proti mysliveckým tradicím 
a  upevňovat tak pravidla myslivec
kého chování na honech. Předsedou 
myslivecké soudní poroty se stal prof. 
Večerek, žalujícím mysliveckým zá
stupcem MUDr. Piler a mysliveckým 
advokátem doc. Steinhauser. 

Předseda myslivecké poroty za ti
chého přihlížení přítomných předvo
lává prvního mysliveckého hříšníka. 
Prohřešek spočívá v málo hlasitém ve
dení honců na levém křídle. Všichni 
v sále se usmívají a vzájemně žertují. 
Ano, otec mohutným burácivým hla
sem povzbuzoval své honce, jeho syn 
jako druhý vedoucí honců těchto kva
lit nedosahoval, i když by měl mít tako
vé předpoklady v rodině. Myslivecký 

advokát se snaží, seč mu síly stačí, 
nanáší polehčující okolnosti, snaží 
se vzbudit soucit k hříšníkovi, zlehčuje 
jeho prohřešek. Soud se krátce radí 
a předseda poroty s úsměvem vynáší 
verdikt. Hříšník se svým otcem musí 
zazpívat mysliveckou píseň. Sálem 
zaznívají první tóny Do lesíčka na 
čekanou, šel mladý myslivec a  po 
chvilce již zpívá celé myslivecké spole
čenství tradiční píseň všech myslivců.

Druhý předvolaný má ve svém 
dnešním konání na svědomí opuštění 
své zbraně a její ponechání bez dozoru 
v místě oběda, zatímco on se přesunul 
do leče a zde rozmlouval s kamarády. 
Myslivecký obhájce má opět plné ruce 
práce, jeho mistrovství je však jedineč
né, obratně se snaží zmírnit prohře
šek, získat na svou stranu přítomné, 
vzbudit pochopení pro kolegu. Soud 
se opět radí. Hříšníkem je představi
tel sokolníků v rámci české myslivosti. 
Trest je tedy směřován do sokolnické 
oblasti. Předvolaný zatančí s vybranou 
tanečnicí slavnostní sokolí let. Začíná 
znít hudba plouživého valčíku a hříš
ník se ujímá naplnění své role. Sálem 
se nese se svojí taneční partnerkou 
ve slavnostním letu sokolím za valčí
kového rytmického tleskání přítom

V závěru honu účastníci vzdali poctu doc. Kaláškovi (první zprava), který se před nedávnem odebral do 
mysliveckého nebe
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ných, oceňujících jeho taneční sokolí 
schopnosti. Myslivci, studenti, přítom
ní se baví, usmívají, povzbuzují, v sále 
se ujímá své role smích a veselí.

Třetím předvolaným je kolega, my
slivec, jenž porušil myslivecké tradice 
svým mobilovým hovorem a nedodr
žením ustrojení v době mysliveckých 
fanfár. Kolega přichází před mysli
veckou porotu za všeobecného veselí. 
Prohřešek je mu výrazně vyčítán, sou
vislosti mysliveckého výukového honu 
jeho význam ještě zhoršují. Myslivecký 
advokát je však znamenitý řečník. Vše 
obrací vhodnými příměry, smyšlený
mi příběhy a často nesmyslnými sou

vislostmi ve prospěch předvolaného 
kolegy. Vytříbená myslivecká obhajo
ba se zdá neprolomitelná. Myslivecká 
porota se opět radí. Závěr je výukově 
zaměřený. Kolega prokáže myslivec
kou znalost v zodpovězení otázky, na 
kterou stranu padne zajíc po výstřelu 
myslivce. Protože znalost nebyla od
povídající, je kolega povinen předvést 
tuto situaci osobně. Za smíchu a po
vzbuzování ostatních se kolega stává 
hopkajícím a  po tlesknutí se v  kotr
melci převrací na stranu. Divadelní 
vystoupení je oceněno přítomnými 
potleskem a smíchem nad žertovným 
provedením úkolu.

Posledním předvolaným je kolega 
hříšník, jemuž jsou vyčítány okolnos
ti související se střeleckým uměním, 
myslivecký obhájce opět prokazuje své 
mistrovství, snaží se vzbudit smířlivý 
pohled na kolegu, bájným povídáním, 
mlžením a historkami z mysliveckých 
setkání se snaží vyvrátit myslivecké 
provinění kolegy. Po krátké poradě my
slivecké poroty kolega dostává za úkol 
předvést divadelní rolí míření a střelec
ký úspěch modelující situaci na honu. 
Za všeobecného povzbuzování a žerto
vání se úspěch daří až v šestém poku
su, a to až obhájci pro věci myslivecké.

Myslivecký soud končí, všichni 
vstávají a myslivecká porota opouští 
sál. Další z mysliveckých tradic byla 
naplněna, především však vznikly dal
ší myslivecké prožitky a přítomné opa
novala dobrá mysl a nálada. Povídání, 
sdělování a  veselý hovor naplnily 
v tuto chvíli myslivecký sál.

A  opět zní fanfáry a  organizátoři 
vyhlašují losování tomboly. Tombola 
zahrnuje zvěřinu, dobré pití a zajíma
vé předměty s mysliveckou tematikou 
a nebo posláním. Každý úspěch ve vý
hře je provázen radostí výherce a po
vzbuzováním ostatních. Nálada je přá
telská a přející všem.

Večer pokročil a své role se ujímá 
hudba. Podmalovává večerní mysli
veckou atmosféru a umožňuje taneč
ní projevy v párech i ve skupinkách na 
závěr celého mysliveckého dne.

Letošní hon Veterinární a  far
maceutické univerzity Brno se jis
tě vydařil. Jeho úspěšný průběh byl 
mysliveckým setkáním plným my
sliveckých úspěchů, tradic, zážitků 
i zábavy, byl také výukovou příleži
tostí pro studenty myslivosti, a reali
začním oceněním činnosti studentů 
a kolegů působících v Mysliveckém 
kroužku VFU Brno. 


text: V. Večerek
foto: L. Steinhauser, V. Večerek

Myslivecká tombola

Zajištění honu – ředitel ŠZP a vedoucí honu
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Následujícími řádky, k jejichž sepsá
ní jsme využili poznatky znalců života 
a díla Edwarda Babáka – P. Braveného 
a Z. France, dále pak E. Novotného, 
R. Böhma, J. Šindláře, V. Dyka, K. 
Linharta, J. Kábrta, A. Holuba a  V. 
Večerka, chceme připomenout prof. E. 
Babáka jako osobnost nanejvýš povo
lanou k výkonu funkce prvního rekto
ra Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. 

Edward Babák se narodil 8. června 
1873 ve Smidarech v  okrese Hradec 
Králové v  rodině praktického léka
ře. Po maturitě na C. k. vyšším gym
náziu v  Jičíně v  roce 1892 začal 
studovat na pražské lékařské fakul
tě. Na univerzitě se setkává s  T. G. 
Masarykem. K dalšímu setkání, ten
tokrát však s  Masarykem coby pre
zidentem republiky, dochází v  Brně 
na půdě Vysoké školy zvěrolékařské 
v roce 1924. Během studia medicíny 
si E. Babák zamiloval fyziologii a stal 
se demonstrátorem na Fyziologickém 
ústavu. Jako student vynikal pečlivos
tí a  důkladností. Zestudoval spous
tu odborné a vědecké literatury. Ještě 
jako student publikoval v  časopi
se Živa. Při příležitosti 50 let pano
vání císaře Františka Josefa I. byl vy
zván k vypracování dvou statí k české 
medicínské bibliografii. Spolutvůrcem 
byl student Kamil Lhoták, který se 
později stal profesorem farmakologie 
na Univerzitě Karlově. První stať 
byla zaměřena na anatomii, histolo
gii a  embryologii a  druhá na fyzio
logii. Na fakultě si získal na studenta 
velké renomé, do budoucnosti vzbu

zoval velké naděje. Lékařské studium 
ukončil v roce 1897 a v následujícím 
roce promoval. 

Bylo nabíledni, že se po promo
ci vydal na vysokoškolskou dráhu. 
Ač ani ne třicetiletý je autorem pře
hledových sdělení a  sdělení o  zá
kladním pojetí některých částí 
fyziologie, např. vývojové fyziologie, 
fyziologie nervového systému atd. 
Publikoval nový pohled na biologii. 
Ta se přednášela studentům lékařství 
na filozofické fakultě v podstatě jako 
prohloubené gymnaziální učivo, tj. za
hrnovala botaniku, zoologii a minera
logii. Babák navrhoval obecnou bio
logii, obsahující obecnou morfologii, 
obecnou fyziologii a ekologii. Se spisem 
Pojem biologie podal žádost o habilita
ci, avšak neuspěl (1902). Vedle výtek, 
že se práce neopírá o vlastní vědeckou 
činnost se žel uplatnily takové faktory 
jako přílišné mládí habilitanta a pro
těžování jiného kandidáta. Babák ne
zahořkl a pustil do vědecké práce ori
entované na vývojovou fyziologii. Na 
poli vědy byl pečlivým pozorovatelem 
a zdatným experimentátorem, i když 
musíme zdůraznit, že dnešním poža
davkům na ochranu a welfare zvířat 
by mnohé z pokusů z počátku jeho vě
decké činnosti nevyhověly. Později ale 
vyzrál do role kritika provádění nee
tických pokusů a nejen to, z pohledu 
poslání veterinární medicíny vyzna
čoval obrovskou láskou ke zvířatům. 
Vivisekce na teplokrevných živočiších 
prováděl jen v nezbytných, důsledně 
zdůvodněných případech. 

Výsledky bádání v  oblasti vý
vojové fyziologie vtělil do časopi
seckého sdělení a  přihlásil k  ha
bilitaci znovu (1903). Po úspěšné 
obhajobě se stává soukromým docen
tem. Studiem procesů v průběhu on
togeneze započala důležitá etapa jeho 
vědecké dráhy. Fyziologii ontogene
ze postupně obohacoval o srovnáva
cí hledisko. Tento přístup uplatňoval 
i ve výuce fyziologie. Již jako soukro
mý docent (avšak v  pozici asisten
ta) formoval kolem sebe ze studen
tů něco, co dnes nazýváme vědeckou 
školou. Zkušenosti z  krátkodobých 
studijních pobytů v  laboratořích 
v Německu, ve Francii, ve Švýcarsku 
a  v  Itálii se mu hodily při zřizování 
fyziologických ústavů v Brně. V roce 
1907 byl jmenován mimořádným 
neplaceným profesorem, tzn. jeho po
stavení asistenta se neměnilo. V tom
to roce žádá o  zřízení oddělení vše
obecné fyziologie při Fyziologickém 
ústavu. Oddělení začalo existovat 
formálně, ale bez personální dota
ce. Interpersonální situace na ústavu 
se stávala napjatá (zejména ochladly 
vztahy E. Babáka a přednosty ústavu 
prof. F. Mareše) a  s  nástupem války 
se ještě vyhrotila. Přesto v roce 1916 
je podán návrh profesorského sbo
ru na jmenování E. Babáka řádným 
profesorem. Doporučení je podáno 
na Ministerstvo kultu a vyučování. To 
požádá o posudek policejní ředitelství 
a ten je, co se týče „politického cho
vání“ navrženého kladný. Císař Karel 
podepsal udělení titulu řádného pro
fesora Edwardu Babákovi ad perso-
nam (tj. bez nároku na vlastní stolici) 
18. září 1917.

Deprimující válečné klima, omeze
ní ve vědecké práci, překážky v kariéře 
uvrhly E. Babáka do složité psychické 

PŘED STO LETY ZA REKTORÁTU PROFESORA 
EDWARDA BABÁKA BYLA ZAHÁJENA VÝUKA 
NA VYSOKÉ ŠKOLE ZVĚROLÉKAŘSKÉ V BRNĚ

XPřed sto lety byla na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně 

zahájena výuka. Stalo se tak během rektorského období prof. 

MUDr. Edwarda Babáka. 
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situace. S profesorem Marešem se sice 
udobřil, ale s blížícím se koncem války 
uvažoval o pracovním uplatnění jinde. 
Odmítl nabídky ze zahraničí a vyjád
řil touhu pracovat doma. Ministerstvu 
školství sděluje, že je připraven napo
máhat zřízení nové univerzity v Brně. 
Předtím byl postaven ještě před jeden 
úkol – budování nově zřízené Vysoké 
školy zvěrolékařské taktéž v Brně. 

Necelý rok po jejím zřízení, 20. 
října 1919, se konala ustavující schů
ze profesorského sboru Vysoké školy 
zvěrolékařské, na níž proběhla vol
ba rektora nově vzniklého vysokého 
učení. Prvním rektorem Vysoké školy 
zvěrolékařské v Brně byl zvolen právě 
MUDr. Edward Babák, profesor fyzio
logie Lékařské fakulty Karlovy univer
zity v Praze. E. Babák přichází do Brna 
jako významná, mezinárodně uzná
vaná osobnost. Po volbě rektorem 

Vysoké školy zvěrolékařské stály před 
ním velké úkoly: začal vyjednávat 
a podařilo se mu získat pro výuku ale
spoň provizorní prostory – dragoun
ská kasárna, k  ní se připojila budo
va vychovatelny atd., formoval nový 
pedagogický sbor (z Prahy s ním při
šli budoucí profesoři Oldřich Vilém 
Hykeš, Tomáš Vacek a  Jan Bečka) 
a čekala jej příprava a zahájení výuky. 
Prvním krokem bylo převedení výuky 
zvěrolékařství z Prahy na novou vy
sokou školu do Brna. Pražská výuka 
zvěrolékařství byla formou kurzů (or
ganizovány byly při Filozofické fakul
tě Univerzity Karlovy) a byla určena 
pro české a další slovanské studenty, 
kteří začali studovat ve Vídni a ve vý
uce nesměli s  rozpadem Rakousko 
Uherska pokračovat. Tyto kurzy za
čaly v únoru 1919 a jejich vedoucím 
byl prof. Theodor Kašpárek, po kritice 

studentů je od května 1919 vedl prof. 
Edward Babák. Kurzy byly ukončeny 
v  červenci téhož roku. Jedenáctého 
listopadu 1919 byla potom v  aule 
české techniky na Veveří ulici slav
nostně zahájena výuka již v  rám
ci nové Vysoké školy zvěrolékařské, 
první přednášky byly konány 17. lis
topadu. V  roce 1919 se konaly prv
ní promoce a absolventi (7 Čechů a 2 
Jihoslované) získali akademický ti
tul zvěrolékař (Medicus veterinarius, 
Med. vet.). Následující rok se kona
ly první promoce doktorů veterinár
ní medicíny (Medicinae veterinariae 
doctor, MVDr.), podmínkou byla 
úspěšná obhajoba disertační práce 
a úspěšné vykonání doktorské zkouš
ky. Promovalo celkem 47 absolventů.

Brněnské období profesora Ed
warda Babáka trvalo jen do roku 1926. 
V tom čase byl rektorem Vysoké ško
ly zvěrolékařské (1919–1921), děka
nem Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity (1921–1922), rektorem 
Masarykovy univerzity (1924–1925). 
Vedl fyziologické ústavy na Vysoké 
škole zvěrolékařské a na Lékařské fa
kultě Masarykovy univerzity. V tom
to období publikoval více než 30 pra
cí, práce jsou zaměřené na vývojovou 
a  srovnávací fyziologii. V  roce 1923 
mu Vysoká škola zvěrolékařská v Brně 
udělila čestný akademický titul doctor 
honoris causa. 

Třicátého května roku 1926 pro
fesor Babák ve třiapadesáti letech 
zemřel. Příčinou byla plicní embo
lie. Tři dny na to se konalo poslední 
rozloučení s brněnskou akademickou 
obcí, za Vysokou školu zvěrolékařskou 
promluvil její rektor, profesor MUDr. 
Karel Šulc. Ostatky prof. MUDr. 
Edwarda Babáka, dr. h. c., byly potom 
převezeny do Prahy. Smutečního prů
vodu se zúčastnily tisíce lidí. Pohřben 
je v PrazeVokovicích. 


text: Jaroslav Doubek

Prof. MUDr. et MVDr. h. c. Edward Babák (rektor 1919–1922)

události
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V  listopadu 2019 navštívil VFU 
Brno zástupce College of Agriculture 
z  Luisianské univerzity z  USA, a  to 
Ivana Tregenza – ředitelka mezinárod
ních vztahů, a dále zástupce AgCetra 
pro vzdělávání a výzkum, a to Wade 
Baumgartner – viceprezident pro stra
tegické iniciativy.

Při setkání s rektorem VFU Brno 
a  následně prorektorem pro vědu, 
výzkum a  zahraniční vztahy se zá
stupci Luisianské univerzity zajíma
li o vzdělávání na VFU Brno a o vý
zkumné aktivity univerzity. Byly 
konzultovány zejména z  americké 
strany možnosti výměny studentů, 

Návštěva hostů z USA
letních pobytů na univerzitě, mo
bilit, letních škol a  také společné
ho výzkumu.

Setkání je další z aktivit vyvíjených 
Veterinární a farmaceutickou univer
zitou Brno k prohloubení spolupráce 
se Spojenými státy americkými zejmé
na ve veterinárním vzdělávání, a také 
ve veterinárním výzkumu.


text: V. Večerek
foto: autor

XVeterinární a farmaceutická univerzita Brno pokračuje ve 

svých aktivitách směřujících do Spojených států amerických.

Představitelé z University v Luisianě z USA s rektorem VFU Brno
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Knižní potenciál veterinární medicíny 
byl obohacen knižní publikací Nemoci 
zvířat zájmových chovů – drobní sav
ci od autorů Knotek a kol.

Publikace se zaměřuje na nemoci 
drobných savců. 

Ve své první části se zabývá kli
nickým vyšetřením drobných savců, 
odběry krve, aplikací léčiv, aneste
zií, analgezií a  monitoringem život
ních funkcí drobných savců. Publikace 
pokračuje v  představení zobrazova
cích metod a následně popisem chi
rurgických technik a zákroků u drob
ných savců. 

V speciální části pak popisuje ne
moci králíků, činčil, morčat, křečků, 
myší, potkanů, osmáka degu, fre
tek a ježků, a to zpravidla v členění 
na onemocnění kůže, onemocnění 
respiračního aparátu, onemocnění 
kardiovaskulárního aparátu, lym
phoproliferativní onemocnění, one
mocnění dutiny ústní, onemocnění 
uropoetického aparátu, onemocně
ní pohlavního aparátu, onemocně
ní nervového systému, onemocnění 
senzorických orgánů, onemocnění 
musculoskeletárního systému a  in
toxikace.

Publikace je sepsána na 300 stra
nách a je obohacena vysokým množ
stvím fotodokumetnace, obrázků, pře
hledů a tabulek. Výrazným prvkem je 
věcnost publikace a především mimo
řádná přehlednost, usnadňující rych
lé vyhledávání potřebných informa
cí v publikaci.

Z  pohledu výukového materiá
lu je nezbytné vyzdvihnout její je
dinečnou názornost spočívající na 
originálních fotografiích s  popisem 
jednotlivých onemocnění a nebo ná
lezů. Také logická struktura a odbor
né členění jsou zcela zásadním pří
spěvkem publikace ve smyslu jejího 
poslání jako učebnice pro studenty 
veterinární medicíny.

Napříč celou publikací je zcela 
zřetelné, že autorský kolektiv, slože
ný z předních kliniků zaměřených na 
nemoci drobných savců a dalších spo
lupracovníků, se při tvorbě publikace 
a popisu jednotlivých nemocí, stavů 
a nálezů jak z pohledu obecných ve
terinárních přístupů k drobným sav
cům a  nebo z  pohledu konkrétních 
onemocnění u  jednotlivých druhů 
zvířat, se opíral o  své bohaté a  výji
mečné zkušenosti ambulantní, hospi
talizační i pohotovostní z vlastní ve
terinární praxe.

Celkově je publikace zcela výji
mečným dílem, přehledně, podrob
ně a  s  vysokou odbornou znalostí 
popisující diagnostiku, terapii i pre
venci onemocnění drobných savců. 
Jedná se o vysoce hodnotnou vete
rinární publikaci nepostradatelnou 
v  každé veterinární ambulaci, ne
mocnici a  nebo veterinární praxi 
zabývající se nemocemi drobných 
savců, a  z  pohledu pedagogického 
je zcela nezbytnou učebnicí pro stu
denty studující veterinární medicí
nu na univerzitě.

Autorům je tak nezbytné zce
la upřímně poblahopřát k  vytvoření 
unikátního odborného veterinárního 
díla pro praxi a současně k vytvoře
ní vynikající učebnice pro veterinár
ní studenty. 

Knižní publikaci Nemoci zvířat 
zájmových chovů – drobní savci lze 
jednoznačně doporučit k zařazení do 
knihovny každému veterinárnímu lé
kaři v praxi a každému studentovi ve
terinární medicíny pro jeho úspěš
né studium. 


text: V. Večerek

Nemoci zvířat 
zájmových chovů – 
drobní savci
RECENZE
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Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. absol
vovala řízení ke jmenování profesor
kou na Veterinární a  farmaceutické 
univerzitě Brno. 

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. na
stoupila jako asistentka na FVHE VFU 
Brno dne 1. 10. 2001. Doktorské stu
dium v  oboru Veřejné veterinářství 
a ochrana zvířat úspěšně ukončila dne 
23. 6. 2004 a  stala se odbornou asis
tentkou. Dne 22. 9. 2008 byla jmenová
na docentkou pro obor Ochrana zvířat 
a welfare. Pro tentýž obor absolvova
la řízení ke jmenování profesorem před 
Vědeckou radou FVHE dne 12. dubna 
2019 a před Vědeckou radou VFU Brno 
dne 3.6. 2019. Řízení k jejímu jmenování 
profesorkou podpořilo pět významných 
zahraničních expertů v oblasti ochrany 
zvířat a welfare: prof. David C. J. Main 
(Anglie), prof. Harry Blokhuis (Švédsko), 
prof. Xavier Manteca (Španělsko), prof. 
Annamaria Passantino (Itálie) a prof. 
Marijana M. Vučinić (Srbsko).

Pedagogickou činnost na VFU Brno 
vykonává soustavně více než 17 let, ga
rantuje a vyučuje předměty zaměře

né na ochranu zvířat z pohledu legisla
tivní úpravy podmínek ochrany zvířat, 
na welfare zvířat z pohledu zajišťová
ní a posuzování úrovně pohody zvířat 
(hospodářských, zájmových, volně ži
jících a pokusných) a na etologii zvířat, 
a to jak v českém, tak v anglickém jazy
ce. Opakovaně je zvána k přednáškám 
také na zahraniční univerzity. Je autor
kou nebo spoluautorkou 5 skript a 11 
multimediálních výukových programů. 
Jako školitelka dovedla k úspěšné obha
jobě závěrečných prací 41 studentů ba
kalářských, magisterských a doktorských 
studijních programů, působí jako opo
nentka studentských prací, členka ko
misí pro obhajoby a pro státní zkoušky.

V rámci své vědecké činnosti se za
měřuje zejména na welfare hospodář
ských zvířat (zejména z pohledu sle
dování faktorů ovlivňujících welfare 
hospodářských zvířat v chovu, při pře
pravě na jatky a při porážení). Nejvyšší 
mezinárodní ohlas vyvolaly publikace 
analyzující úhyny zvířat při přepravě na 
jatky a faktory, které tyto úhyny ovlivňují, 
které byly následně obdobně realizovány 
zahraničními autory v řadě jiných zemí. 
V posledních letech svoji oblast vědecké
ho zájmu rozšířila o welfare zájmových 
zvířat, zejména v rámci řešení problema
tiky opuštěných psů a koček a jejich we
lfare v útulcích. Nejnověji se začala za
bývat hodnocením stresu u ohrožených 
druhů zvířat držených v zajetí, u kterých 
běžné invazivní metody analýzy streso
vých hormonů nejsou možné.

Výsledkem její vědecké a  odbor
né činnosti je již více než 450 publi
kací. Řada publikací vznikla ve spo
lupráci se zahraničními pracovišti 
(Anglie, Švédsko, Španělsko, Nizozemí, 

Německo, Itálie, Srbsko). Její publi
kační činnost má značný mezinárodní 
ohlas (hindex 14). Její vědecká, odbor
ná i pedagogická činnost byla podpoře
na řadou grantů. Za nejvýznamnější lze 
považovat účast na výzkumném zámě
ru MŠMT Veterinární aspekty bezpeč
nosti a kvality potravin, kde se podílela 
na řešení oblasti zaměřené na sledová
ní faktorů ovlivňujících stres u  jateč
ných zvířat v chovu, při přepravě na jat
ky a při porážení. 

Jako vedoucí pracovní skupiny se 
účastnila mezinárodního projektu Hen
novation financovaného v rámci rám
cového programu pro výzkum a  ino
vace Horizon 2020 zaměřeného na 
wel fare nosnic. Na řešení projektu se 
podílelo sedm partnerských institu
cí z pěti států EU (University of Bris
tol, Velká Británie, University of Exe
ter, Velká Británie, ADAS UK Ltd, Vel ká 
Británie, Swedish University of Agri
cultural Sciences, Švédsko, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Španělsko, 
Wageningen University and Research 
Centre, Nizozemí a VFU Brno, ČR). 
Působí také jako oponentka pro řadu 
impaktovaných zahraničních časopisů 
a grantových agentur. 15 let zajišťuje 
organizaci mezinárodní konference 
Ochrana zvířat a welfare na VFU Brno.

Řízení ke jmenování profesorkou 
doc. Ing. Evy Voslářové, Ph.D. na VFU 
Brno bylo úspěšné a bylo završeno po
dáním žádosti na jmenování profeso
rem na MŠMT prezidentem České re
publiky. Profesorkou byla jmenována 
18. prosince 2019.


text: V. Večerek
foto: autor

Řízení ke jmenování 
profesorkou doc. Ing.  
Evy Voslářové, Ph.D. 

Rektor VFU Brno blahopřeje doc. Voslářové v 
závěru jejího řízení ke jmenování profesorkou před 
Vědeckou radou VFU Brno
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Doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. 
absolvovala v  roce 1997 na Fakultě 
ve terinární hygieny a  ekologie Ve
te rinární a farmaceutické univerzity 
Brno ve studijním oboru Veterinární 
hygiena a ekologie. V roce 2000 na
stoupila jako asistent na Ústav hygie
ny a technologie mléka FVHE VFU 
Brno, kde pracuje dodnes. V  roce 
2003 ukončila doktorské studium 
v  oboru Ekologie, ekotoxikologie 
a ra diobiologie na FVHE VFU Brno 
a zís kala titul Ph.D.

V současné době se formou před
nášek a  praktických cvičení podí
lí na výuce předmětů Chemie a mik
robiologie potravin I, Mikrobiologie 
potravin a  mikrobiologické labora
torní metody, Mikrobiologické labo
ratorní metody v  analýze potravin, 
Mikrobiologické laboratorní metody 
a Hygiena a technologie mléka a mléč
ných výrobků. Je členkou komise pro 
státní závěrečnou zkoušku pro baka
lářský studijní program Bezpečnost 
a kvalita potravin.

Ve své vědecké práci se aktuálně 
zaměřuje zejména na hodnocení vý
skytu a  typizaci toxigenních bakterií 
Bacillus cereus a  Staphylococcus au-

reus izolovaných z potravin a využití 
prediktivní mikrobiologie při hodno
cení dynamiky růstu B. cereus v mléč
ných výrobcích. 

Doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. 
v rámci habilitačního řízení předloži
la habilitační práci na téma „Využití 
prediktivní mikrobiologie v kontex
tu bezpečnosti potravin a pokrmů“. 
V oboru Hygiena a technologie po
travin proběhlo úspěšné habilitační 
řízení před vědeckou radou Fakulty 
veterinární hygieny a ekologie VFU 
Brno.


text: redakce
foto: V. Večerek

Děkanka FVHE doc. MVDr. B. Tremlová, Ph.D. 
blahopřeje habilitantce po úspěšném hlasování

MVDr. Šárka Bursová přednáší habilitační these před 
vědeckou radou FVHE

Zasedání Vědecké rady FVHE projednávající habilitaci MVDr. Šárky Bursové

personalistika
MVDr. Šárka Bursová, 
Ph.D. habilitovala  
na VFU Brno
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Profesoři a docenti vytváří na každé 
univerzitě záruku kvalitní výuky a vý
zkumu. Jedná se o  akademické pra
covníky, kteří prokázali odpovídají
cí schopnosti vykonávat akademické 
činnosti na vyšší požadované úrovni.

Získání titulu profesor podléhá po
suzování uchazeče z pohledu pedago
gických, tvůrčích i dalších schopností 
na několika úrovních, a to na úrovni 
hodnotící komise, vědecké rady fa
kulty, vědecké rady univerzity a nako
nec je také z administrativního pohle
du posuzováno MŠMT a prezidentem 
republiky. Získání tohoto tradičně vy
soce uznávaného titulu tak vyžaduje 

prokázání mimořádných schopnos
tí uchazeče pro vysokou úroveň čin
ností na univerzitě.

Získání titulu docent podléhá po
suzování uchazeče z pohledu pedago
gických, tvůrčích i dalších schopností 
na úrovni hodnotící komise, vědecké 
rady fakulty a nakonec je také z ad
ministrativního pohledu posuzováno 
rektorem univerzity. Získání tohoto 
tradičně vysoce uznávaného titulu tak 
vyžaduje prokázání schopností vyso
ké úrovně u uchazeče pro činnost na 
univerzitě.

Na Fakultě veterinárního lékařství, 
Fakultě veterinární hygieny a ekologie 

a na Farmaceutické fakultě působilo 
k 1.9. 2019 celkem v absolutním po
čtu 39, tj. v přepočteném počtu 32,2 
profesorů, a celkem v absolutním po
čtu 46, tj. v přepočteném počtu 36,5 
docentů. 

Celkově se tak jedná o profesorsko 
docentský potenciál univerzity, který 
odpovídá rozsahu i  požadavkům na 
výuku a tvůrčí činnost ve vzdělávací 
oblasti veterinární lékařství a veteri
nární hygiena a také ve vzdělávací ob
lasti farmacie.

FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ
profesoři
prof. MVDr. Celer Vladimír, Ph.D.
prof. MVDr. Čížek Alois, CSc.
prof. MVDr. Doubek Jaroslav, CSc.
prof. MVDr. Hanák Jaroslav, DrSc.
prof. MUDr. Horký Drahomír, DrSc.
prof. MVDr. RNDr. Hořín Petr, CSc.
prof. MVDr. Knotek Zdeněk CSc., 
Dipl. ECZM
prof. MVDr. Koudela Břetislav, CSc.
prof. MVDr. Lopatářová Miloslava, 
CSc.
prof. RNDr. Matalová Eva, Ph.D.
prof. MVDr. Modrý David, Ph.D.
prof. MVDr. Nečas Alois, Ph.D., MBA
prof. MVDr. Smola Jiří, CSc.
prof. MVDr. Svobodová Vlasta, CSc.
prof. MVDr. Tichý František, CSc.
prof. MVDr. Toman Miroslav, CSc.
prof. MVDr. Treml František, CSc.
prof. MVDr. Zendulková Dagmar, 
CSc.
Univ. prof. Dr. Baumgartner Walter, 
Dr.h.c. Dip. ECBHM
absolutní počet 19,0, přepočtený po
čet 16,6

Profesoři a docenti na  
Veterinární a farmaceutické  
univerzitě Brno

Prof. Svobodová je studenty vysoce hodnocenou profesorkou univerzity
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docenti
doc. MVDr. Crha Michal, Ph.D.
doc. MVDr. Čech Svatopluk, Ph.D.
doc. MVDr. Doležel Radovan, CSc.
doc. MVDr. Illek Josef, DrSc.
doc. Ing. Kotrbáček Václav, CSc.
doc. MVDr. Lány Petr, Ph.D.
doc. MVDr. Páral Václav, Ph.D.
doc. RNDr. Rychlík Ivan, Ph.D.
doc. MVDr. Sedlinská Markéta, Ph.D.
doc. MVDr. Svoboda Martin, Ph.D.
doc. MVDr. Škorič Miša, Ph.D.
absolutní počet 11,0, přepočtený po
čet 6,3

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY 
A EKOLOGIE
profesoři
prof. RNDr. Beklová Miroslava, CSc.
prof. MVDr. Dvořák Petr, CSc.
prof. MVDr. Literák Ivan, CSc.
prof. MVDr. Pikula Jiří, Ph.D., Dipl. 
ECZM
prof. MVDr. Ruprich Jiří, CSc.
prof. MVDr. Steinhauserová Iva, CSc.
prof. Ing. Straková Eva, Ph.D.
prof. MVDr. Ing. Suchý Pavel, CSc.
prof. MVDr. Svobodová Zdeňka, 
DrSc.
prof. MVDr. Široký Pavel, Ph.D.
prof. MVDr. Večerek Vladimír, CSc., 
MBA
prof. MVDr. Vorlová Lenka, Ph.D.
prof. Ing. Zapletal David, Ph.D.
absolutní počet 13,0 a přepočtený po
čet 11,7

docenti
doc. RNDr. Bedáňová Iveta, Ph.D. 
doc. Ing. Blahová Jana, Ph.D.
doc. MVDr. Buchtová Hana, Ph.D.
doc. MVDr. Dobšíková Radka, Ph.D.
doc. RNDr. Dolejská Monika, Ph.D.
doc. MVDr. Chloupek Petr, Ph.D.
doc. MVDr. Janštová Bohumíra, Ph.D.
doc. MVDr. Kameník Josef, CSc., 
MBA
doc. MVDr. Karpíšková Renáta, Ph.D.
doc. Ing. Maršálek Petr, Ph.D.

doc. MVDr. Palíková Miroslava, Ph.D.
doc. MVDr. Pechová Alena, CSc.
doc. MVDr. Pištěková Vladimíra, 
Ph.D.
doc. RNDr. Sychra Oldřich, Ph.D.
doc. MVDr. Tremlová Bohuslava, 
Ph.D.
doc. Ing. Voslářová Eva, Ph.D.
absolutní počet 15,0 a přepočtený po
čet 13,8

FARMACEUTICKÁ FAKULTA
profesoři
prof. PharmDr. Babula Petr, Ph.D.
prof. RNDr. Csöllei Jozef, CSc.
prof. MVDr. Hera Alfred, CSc.
prof. Ing. Kizek René, DrSc., MBA
prof. RNDr. Květina Jaroslav, DrSc.
prof. RNDr. Suchý Václav, DrSc.
prof. MUDr. Vítovec Jiří, CSc., FESC
absolutní počet 7,0, přepočtený po
čet 3,9

docenti
doc. Ing. Dohnal Jiří, CSc., MBA
doc. PharmDr. Farsa Oldřich, Ph.D.

doc. MUDr. Feit Josef, CSc.
doc. PharmDr. Franc Aleš, Ph.D.
doc. PharmDr. Gajdziok Jan, Ph.D.
doc. PharmDr. Jampílek Josef, Ph.D.
doc. PharmDr. Juřica Jan, Ph.D.
doc. RNDr. Kolář Jozef, CSc.
doc. PharmDr. Kollár Peter, Ph.D.
doc. PharmDr. Kubínová Renata, 
Ph.D.
doc. PharmDr. Kubová Kateřina, Ph.D.
doc. PharmDr. Masteiková Ruta, CSc.
doc. Mgr. Muselík Jan, Ph.D.
doc. PharmDr. Ing. Opatřilová Radka, 
Ph.D., MBA
doc. RNDr. Bc. Pazourek Jiří, Ph.D.
doc. RNDr. Račanská Eva, CSc.
doc. MVDr. Suchý Pavel, Ph.D.
doc. PharmDr. Šmejkal Karel, Ph.D.
doc. MUDr. Ustohal Libor, Ph.D.
doc. PharmDr. Mgr. Vetchý David, 
Ph.D.
absolutní počet 20,0, přepočtený po
čet 16,4


text: V. Večerek, děkanáty fakult
foto: V. Večerek

Doc. Bedáňová připravuje výuku pro studenty ze statistiky
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S časem předvánočním je již tradičně 
na Veterinární a  farmaceutické uni
verzitě Brno spojeno rozsvěcování vá
nočního stromu. 

Rozsvícení vánočního stromu při
pomíná studentům, akademickým 
pracovníkům a  zaměstnancům uni
verzity, že adventní čas je již tady.

Letošní rozsvěcování vánoční
ho stromu se uskutečnilo již tradičně 
v jízdárně VFU Brno, a to 4. prosin
ce 2019. K tomuto svátečnímu setkání 
pozval rektor univerzity studenty, uči
tele i ostatní zaměstnance VFU Brno, 
a také jejich děti. 

Vánoční strom byl umístěn do cen
tra dění jezdecké jízdárny, byl ozdoben 
svítícími ozdobami a na pokyn rektora 
univerzity došlo k jeho slavnostnímu 
rozsvícení. Sváteční odpoledne bylo 
provázeno vánoční hudbou, a také ne
zbytným občerstvením spojeným s ad
ventním časem – vánočním punčem, 
v  podání jeho odlišného chuťového 
naplnění podle speciálních (pravdě
podobně tajných) receptur jednotli
vých autorů.

Letošní soutěž o nejlepší punč vy
hrála Fakulta veterinární hygieny 
a ekologie.

Sváteční odpoledne bylo příjem
ným zastavením se v čase předvánoč
ním pro studenty, učitele i  zaměst
nance univerzity, a  především pro 
jejich děti. Bylo poklidnou příležitostí 
k vzájemnému setkání akademických 
pracovníků, zaměstnanců i studentů, 
bylo příležitostí popovídat si vzájem
ně o akademické činnosti, o studiu, 
ale také o mimoškolních problemati
kách a o čase předvánočním i vánoč
ním, bylo příležitostí pro děti aka
demických pracovníků a  ostatních 
zaměstnanců užít si také předmiku
lášské odpoledne v areálu univerzity. 

Vánoční strom Veterinární a far
maceutické univerzity Brno svítí, 
popřejme si proto krásný, příjem
ný a poklidný předvánoční čas a ra
dostné a pohodové prožití svátků vá
nočních.


text: V. Večerek
foto: autor

Vánoční strom v areálu univerzity

Rektor předává diplom vítězům v soutěži o nejlepší 
punč

Vánoční strom byl rozsvícen

horizonty
VÁNOČNÍ STROM UNIVERZITY SE ROZSVÍTIL
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