
Veterinární ordinace EXOVET 

 Moc zkušeností s veterinami nemám. Jako malá jsem vlastnila spoustu křečků, ale co 

si budeme povídat, křečci veterinu moc nepotřebují. Takže s mýma dvěma potkaníma 

kamarádama, Tylerem a Luckym z chovu O pocházející od ILLEGAL RATS, vznikla nová 

zkušenost. Jak už s kluky samotnými, tak s poznáváním veterin.  

 Na doporučení jsem jako první vyzkoušela tu největší v Brně, VFU. Než jsem si kluky 

pořídila, počítala jsme s tím, že budou hodně náchylní, klukům však celý rok a asi 8 měsíců 

vůbec nic nebylo, opravdu nic, ani nachlazení. Připadalo mi to divné a tak jsem zašla s nimi 

v této době na preventivní prohlídku. Luckymu kontrolovali parazity, protože se celý život 

docela dost škrábal, ale byly mu diagnostikovány jen lupy, tak jsem začala dávat lněné 

semínko - už žádné stopy po lupách. Byla jsem tam moc spokojená, kdo by nebyl, když uslyší 

„oba jsou naprosto zdraví“.  

 Uplynuly měsíce a Lucky se mi nezdál, tvořily se mu abscesy, pšíkal, měl tvrdé a 

zvětšené bříško a projevoval celkem nízkou energii, navíc mu neustále tekl porfyrin jak 

z nosu, tak i z očí. Tyler měl také absces, takže jsem oba dva vzala zase na VFU. Žádné 

vyšetření mu nedělali, jen si ho prohmátli. Luckyho si dle mého názoru, zbytečně přispali, 

vyčistili mu absces, předepsali mu antibiotické kapky do nosu PAMYCON a po hmatu zjistili, 

že má Lucky zvětšenou slezinu, že mám přijít za týden na sono vyšetření. Nic nedělali přede 

mnou. Na sonu zjistili, že mu roste ve slezině nádor. Nic víc mi k tomu neřekli, jen že je 

možnost operace za 3 000, ovšem pro mě za 2 500 kč. Zajímavé, co myslíte. Vyšetření 200 kč, 

sono 300 kč. Žádné informace, rizika, nic. Ještě byla nejmenovaná paní doktorka sarkastická, 

když jsem ji požádala, aby operaci provedla, ale kdyby viděla, že je potkánek v hrozném 

stavu, horším, než na sono, aby operaci ukončila. Odvětila mi s úsměvem „toho mám rovnou 

uspat ne?“.  

 Operaci jsem po domluvě s chovatelkou domluvila, zdůrazňuji, že až na další týden. 

Přitom jsem přemýšlela o chování paní doktorky. Jinak Pamycon Luckymu nepomohl, stále 

nachlazený byl a absces se mu ani Tylerovi nehojil. Každopádně jsem chtěla slyšet názor 

někoho jiného.  

 Opět na doporučení jsem zašla do EXOVET v Černovicích a byla jsem velmi mile 

překvapená. Paní doktorka Kusáková Luckymu udělala hned na místě veškeré potřebné 



vyšetření. Prochmatala si ho, zvážila, poslechla, udělala mu přede mnou sono, změřila 

teplotu. Vše za asi 2 stovky. Řekla mi, že lucky má slezinu zvětšenou asi 4x, byla velká asi 10 

cm a že má zánět na plicích.  Takže ne nachlazení. Řekla mi veškerá rizika s operací a bez ní. 

Cena byla stejná, 2 500 kč. Mluvila ke mně jako k mámě, utěšovala mě. Bez dlouhého 

přemýšlení jsem s operací souhlasila. Operace proběhla hned druhý den ráno. Trvala asi 

hodinu i s celkovým odstraněním abscesu. Lucky byl hospitalizován 5 dní, byli mu podávané 

ATB, čímž se mu vyléčil i zánět na plicích. Každý den mi paní doktorka podávala informace, 

jak se potkánkovi daří. Lucky ve svých dvou letech a dvou měsících operaci zvládl na 

jedničku. Je už týden doma. Jí všechno, pije, jizva vypadá už krásně i po rozkousání po prvním 

dnu, co jsem ho přinesla domů. Podáváme lék, který jsem od paní doktorky dostala na 

zpomalený růst nádorů, protože máme podezření, že se mu nádor rozjel i pod krkem, což ale 

zatím není jisté. Kulička je příliš malá, na sonu neviditelná. Jizvu čistíme, natíráme medovou 

mastí, kterou jsme opět od paní doktorky dostala. Lucky je šťastnější, jde vidět, že se mu 

hodně ulevilo. Běhá, jako mládě. Tyler už taky vypadá lépe, absces se mu po mém zákroku 

zahojil a za týden se mu kamarád vrátí do klece.  

Tímhle vším bych chtěla EXOVET opravdu doporučit. Ceny nejsou vysoké. Paní doktorka je 

velmi vstřícná, milá a hlavě tomu rozumí. Termíny se snaží dávat brzy. Díky ní mám o kámen 

na srdci méně.  

 

Vendula H. 

 


