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X. Additamenta

Additamenta 1-12
Additamenta 1
Pavel Veselý na Janu Dvořákovou: "Vyplázni radulu!"
Ondra Vild u táboráku přebírá kolující joint: "Z které strany se to jí?"
Zuzka Myška: "Hele, Pavle, víš to že pěkně chrápeš prej?"

Additamenta 2
Chytrý o managementu vřesovišť: "My se teď snažíme přesvědčit správu NP, aby tam pozvali
buldozery..."
Luboš o vybavení do terénu: "Přezůvky si brát nemusíte."
Řehák o trnovém výběžku 7. krčního obratle: "Mladá gymnastky si ho často ulomí. Proto nemáme
žádné staré gymnastky."
Řehák: "Podkožní tuková vrstva je důležitá jako tepelná izolace. Muži to chápou a pečlivě budují..."

Additamenta 3
Řehák o žraloku gangžském: "Plave proti proudu řeky Gangy, a jak se tam ti lidé umývají od
hříchu, tak si pochutnává."
Řehák o vratiprstu šplhavců: "Chvíli vpravo, chvíli vlevo - jako většina naší politické scény."
Řehák vypráví o tom, jak choval žáby drápatky: "Samička pak raději zemřela přirozenou smrtí."
Gaisler o úhoři: "Tře se u Baham, tam, co žije Viktor Kožený."

Additamenta 4
Gaisler: "Podle lékařů je nejzdravější maso z beznohých zvířat - z ryb."
Verča K.: "Z beznohýho prasete."
Gaisler: "Vylučované orgány..."
Herber: "Optimističtí geomorfologové si myslí, že zalednění přijde pozítří, aby ho ještě mohli
studovat."
Herber: "Do náhradních přijímaček jsem dal otázku: V 19. a 20. století se různily názory na složení
zemské osy. Charakterizujte současný stav."

Additamenta 5
Řehák o jedu ryby ropušnice: "Způsobuje těžké až srtelné popravy."
Řehák o indiánech s jedovými šípy: "A pak s tím loví pumy a Evropany."
Bureš o cedru: "Šišky má pěkný, když s ní dostanete do hlavy, tak je to na kratší hospitalizaci."

Na botanické exkurzi v Mohelně pojídáme BeBe sušenky s cereáliemi.
Jana Nová: "Tady máme ty cereálie (trávy) a bé bé teprv bude."
Nela: "Bé bé bude, až neuděláme zápočet."
Martin: "Druhý den mohelenského letopočtu..."
Holky studují knihu Jak založit herbář.
Šárka: "Dívky nesmějí nikdy chodit do terénu samy."
Aleša: "Zvlášť když mají manšestrovou sukni."

Additamenta 6
Z letošních obhajob (2009)
Horsič hodnotí Janu Dvořákovou: "Mít tady jenom takové studenty, mohli bychom přijímat do
ročníku neomezené množství studentů, jak nám podsouvá vedení naší univerzity."
Luboš Tichý: "Ten druh nemusí mít sílu vyplnit to společensto do 100 %."
Rolda: "Síla vyplnit společenstvo, to je dobrý ekologický termín."
Michal Hájek v posudku vedoucího: "Kamsi se také vytratila Terčina (Náhlíkové) pověstná lehkost
psaní, jak ji známe z hromadných mailů."
Luboš Tichý: "Tam je otázka, o co se má ten čitatel opřít." - měl na mysli "čtenář"
Milan Chytrý: "O jmenovatele."
Z loňského florisťáku
Boublík referuje o exkurzi: "Asi půlku trasy jsme šli s Jindrou (Chrtkem jun.) ... a to bylo asi to
nejlepší, co jsme viděli."
z pléna: "Jindru."

Additamenta 7
Herber: "Slepence - zrna jsou velká jako pingpongové míčky nebo Ferrero Rocher."
Herber o rodinném výletu do Moravského krasu: "... pívko a pak už jedu domů, pokud to všechno
přežiju."
Herber o tom, že s ochranou přírody se to nemá přehánět: "Nakonec musí nastoupit brontosauři, ti
ochránci přírody, s křovinořezy, sekerami a sekeromlaty a ty nálety zlikvidovat."
Herber o komárech: "To je jako akce Daruj krev - oni berou a neptají se."
Herber je skeptický k alternativním zdrojům: "Postavte si svojí vodní elektrárnu pod barákem,
budete maximálně zásobovat elektřinou večer náměstí."

Additamenta 8
Řehák: "U člověka se vyskytuje ještě chrup třetí, umělý."
Řehák o setkání s jelenem v říji: "To máte skutečně celkem vlhko v jistých částech oblečení."
Řehák o hospodě v Bransouzech: "Popovídáme si o tom u limonády. Mléko tam nemají."
Bransouze: učitelky určujou hmyz: "Chvostík kosníkový."
Blondýnka poznává vycpaninu konipasa podle toho, že je v ní zapíchnutý špendlík.
její kolegyně: "Když jí vyndají špendlík z konipasa, tak řekne, že je to orel."

Additamenta 9
Vácha (fyziologie): "Přichází látky, když ráno snídáme. Jak to bude odcházet, to všichni víte."
Drozdová (antropologie): "Našly se kosterní kosti zvířat..."
Drozdová dává kolovat lidskou lebku.
Jana Nová: "Kdo byl ten šťastný?"
Drozdová: "To je dar profesora Jandy!"
Zahrádková: "Studenti, představujte si všechno i s obrázky!"
Zahrádková: "Při předchozích pokusech o vaše vzdělání..."
Zahrádková o stavbě kampusu: "Snad z toho vznikne i něco jiného než velkokapacitní bazén."

Additamenta 10
Zahrádková: "Olizometrická metoda - základní metoda detekce. To naši studenti aplikovali na
houby. Asi čtyři hodiny jim bylo špatně, že si mysleli, že umřou, a pak to přešlo."
Zahrádková: "Mně je ve vodě také mnohem lépe než na suchu."
Cvičení z fyziologie - žabí stehýnko se pod proudem cuká.
Vácha: "Na to přišel Galvani, když někde sušil žabí stehýnka na svačinu."
Vácha: "Jak si myslíte, že tu žábu zabiju?"
student: "Utopíte."
Budeme dělat krevní obraz.
Vácha: "Tentokrát nebude trpět žába, ale VY!"
Vácha: "Krevní skupiny M, N nejsou pro transfuze, ale na určování otcovství. Takže se můžete
doma zeptat: Tatínku, copak máš..."
Vácha: "Můžete se sami pobodat."
Vácha: "Prvním signálem cukrovky může být, že se vám dostane moč do cukru."

Měříme Marťasovi EKG a je to rovná čára.
Vácha: "Tak sbohem."

Additamenta 11
Praktika z fyziologie
Studentka bude provádět dechové cvičení, při kterém by mohla omdlít.
Kamil: "Měl jsem tě rád. Měj se tam hezky... a NEPIŠ!"
*
Ruština pro biology
Písemka.
student: "trváte moc na měkkých a tvrdých znacích?"
jiný student: "Trváte na ruštině?"
věta: "On je Slovák."
překlad: "Po nacionalnosti on poljak."
Štěpánková: "Vy jste jak ty prvňáci dneska při němčině, ty se mnou taky komunikovali jenom
půlka."
student: "A taky rusky?"
*
Úvod do systematické biologie
Řehák: "Jmenuji se Zdeněk, druhým jménem Řehák, celým jménem Zdeněk Řehák."
Řehák: "Předpokládám, že máte hlad jako já."
*
Vácha o vývoji mozku a emocích: "Ňáké parybě asi těžko bychom mohli připsat nostalgii při
západu slunce..."

Additamenta 12
Zahrádková: "Fakultativní - to probíhá tady na fakultě."
Zahrádková: "Naše členství v NATO, nemohla by to být parekie?" (= jeden druh vyhledává ocgranu
druhého)
Zahrádková: "Komensalismus - společné chození do menzy, jeden má oběd a druhý ne..."
Zahrádková: "Mohla bych já být predátor? Moc daleko nedoběhnu a když doběhnu, jsem tak
vyřízená, že už bych žádnou gazelu neskolila."
*
Antropologie
Drozdová o své kamarádce, která chodí k astrologovi: "Jí to nijak neublíží, ona přijde o peníze a tím
to skončí."
Drozdová: "Většina z vás má tvar lebky kopacího míče."
*
Molekulární biologie

Profesor Rosypal poškodil meotar.
studenti: "Meotar se ROSYPAL..."
*
Barták: "Už jste snad vystřízlivěli z těch naivních představ o biologii, že se kocháte krajinou, tu
zpěv drozdný, tam jiný živočich vám vysílá v ústrety signály..."

