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Náš koníček je koníček

Můj koňský zápisník aneb kůň mého srdce, Sešlost

Opět  přichází  ta  chvíle,  kdy  Vám,  pozorným  čtenářům  kteří  mé  články
sledovali, musím napsat o mé další důležité životní etapě. Pro začátek bych Vám
však ráda osvěžila paměť.  Jak a kdy to tedy vlastně začalo? Od narození jsem
milovala koně, v pokoji mi nezbyl kousek místa bez fotografií, plakátů nebo figurek
s koňmi  (což  se  vlastně  do  teď  nezměnilo).  Rodiče  si  mysleli,  nebo  snad  tajně
doufali, že je to jen dětský rozmar, který mě za pár týdnů přejde. Nepřešel. A tak jim
po spoustě mnou proškemraných měsíců nezbylo nic jiného než mi domluvit vyjížďku
na koni. Přiznám se, že i když jsem dostala malého poníka, který v kohoutku měřil
sotva 140 cm, byla jsem strachy bez sebe, ale ta radost a pýcha že konečně sedím
na koni,  ta  odstrčila  všechny ostatní  pocity  stranou.  Tehdy  mi  bylo  jedenáct  let,
s úsměvem od ucha k uchu jsem se houpala na klusajícím poníkovi. Netušila jsem,
že je  to  začátek,  začátek  mého  velkého  snu.  Když  mě po hodině  „jízdy“  majitel
poníka sundával ze sedla, oznámil mému otci s nadšením:  „Ta má přirozený talent,
však ty jí toho koně stejně jednou koupíš.“ Tehdy tomu nikdo nevěřil… 

Přeskočme asi o půl roku dopředu, to jsem se dostala do parkurové stáje TJ Omega
Sobotín Bohužel nevhodná poloha stáje vůči mému bydlišti  zapříčinila to, že jsem
mohla do stáje docházet jen dvakrát týdně. Byly to však krásné chvíle, jsem a budu
moc vděčná tamní majitelce stáje a trenérce Martince Chlandové, že mi umožnila i
na celkem krátkou dobu do této stáje docházet. Ona a její úžasní koníci mě tehdy
naučili důležitým základům. 

Přeskočme zase o kousíček dál. Ze Sobotína-Petrova ve kterém jsem dříve bydlela,
se stěhujeme do Vikýřovic, kousek od dostihové stáje, kterou vede trojnásobný vítěz
Velké Pardubické. Píše se konec roku 2011. Poprvé usedám na plnokrevníka a
zjišťuji, že jezdecká hodina v této stáji je o 120% těžší a náročnější než jsem si kdy
dokázala představit. Živě si vybavuji jedny z prvních tréninků, které probíhaly stylem
co trénink  to  pád.  Opět  se  posuneme dále,  tentokrát  to  budou prázdniny 2012.
Sešlost,  ta  krásná  šimla  co  jsem  ji  nesměla  ani  vyčistit,  šla  jeden  z velkých  a
důležitých  tréninků,  když  měla  odtrénováno,  dostalo  se  mi  té  největší  pocty.



Tehdy jsem poprvé směla sedět na Sešlosti, koni,
který  mi  změnil  život.  Bylo  to  jen  pár  minut,
důležitých  minut,  na  které  dokonce  života
nezapomenu.  Od  té  doby  jsem  se  na  Sešlost
neposadila, nevadilo mi to. Pomalu ale jistě jsme
se sbližovaly.  Po každém tréninku jsem ji  směla
vodit aby vychládla, čistit ji a být s ní. Mohla jsem
být  součástí  její  velké kariéry,  druhého místa  ve
Velké Ceně Labe, měla jsem tu čest odvést ji na
start  Velké  Pardubické.  Spousty  nocí  jsem
probděla,  nocí  které  Sešlost  trávila  na
veterinárních  klinikách  ve  špatném  zdravotním
stavu. 

Přeskočme  do  současnosti.  Sešlost  ukončila
dostihovou  kariéru  a  je  k prodeji.  Mám  ty
nejskvělejší  rodiče  a  tím  pádem vlastního  koně,
toho  nejlepšího!  Díky  mému skvělému  trenérovi,
jsem  se  vypracovala  ke  zkušenostem  a

dovednostem o jakých bych si tehdy před čtyřmi roky mohla nechat jenom zdát. Ale
tím má práce nekončí - naopak, každý den kdy můžu, se věnuji tréninkům a práci u
koní.  Drtivou většinu  tréninků roním slzy,  ale  to  je  jen cena za to,  že se mohu
posunovat dál. Mám obrovské štěstí, že mohu mít svého koně a účastnit se přípravy
plnokrevníků do dostihu. Cítím obrovskou vděčnost rodičům za to, že mi umožnili
věnovat se aktivně tomuto sportu a podporují mě v něm. Obrovskou vděčnost i úctu
mému  trenérovi,  že  to  se  mnou  ještě  nevzdal  a  snaží  se  mě  všemi  možnými
způsoby zocelit a dovést k mému cíli. Nemohu ani slovy vyjádřit jak moc jsem jim za
to všechno vděčná. Proto jen mohu upřímně říct děkuji, snad Vám to všem jednou
svými výkony budu moci oplatit.



Blond, blond a zase blond!
*Víte, jak se říká chytré blondýnce?

Zlatý retriever!
 

*Proč jsou vtipy o blondýnách tak krátké? 
Aby si je muži byli schopni zapamatovat.

 
*V Evropě se na blond barví 30% žen. Přirozených blondýnek je jen 8%!

 
Hra Milionář

Blondýnka se zúčastnila televizní soutěže, která je zaměřená na
inteligenci lidí. 

Možná výhra byla 1 000 000 EURO. Moderátor ji položil tyto otázky:

1.Jak dlouho trvala 100-letá válka:
a/ 116 roků
b/  99 roků
c/ 100 roků
d/ 150 roků

Blondýnka využila právo na otázku neodpovídat.

2.Ve které zemi byl vynalezen Panamský klobouk?
a/ Brazílie
b/ Chile    
c/ Panama
d/ Ekvádor

Blondýnka požádala o pomoc publikum.

3.Ve kterém měsíci slaví Rusové Velku Říjnovou revoluci:
a/ Leden   
b/ Srpen   
c/  Říjen    
d/ Listopad

Blondýnka využila nápovědu přítele na telefonu a zavolala druhou blondýnku.

4.Jaké bylo pravé jméno Krále Georga IV.?
a/ Albert
b/ Georg
c/ Manuel
d/ Jonas

Blondýnka využila nápovědu 50:50.

5.Od kterého zvířete je odvozený název Kanárských ostrovů?
a/ Kanárek
b/ Klokan
c/ Potkán
d/ Tuleň  

Blondýnka vypadává.
P.S.

Pokud jste se při čtení smáli, tak jsou tu správné odpovědi:
1.100-letá válka trvala 116 roků (1337 - 1453)

2.Panamský klobouk vynalezli v Ekvádoru
3.VŘSR oslavují Rusové 7.listopadu

4.Pravé jméno Krále Georga IV. bylo Albert. Král se nechal přejmenovat roku
1936.

5.Název Kanárských ostrovů souvisí s tuleněm. V latině znamená "Ostrov
tuleňů".                        

Tak co, byli byste chytřejší než blondýnka?                            

Vaše Blonde 
Lucie Komárková



Máte fóbii?

Paraskevidekatriafobie je strach z pátku 13.

Eufobie je strach z dobrých zpráv.

Aurofobie je strach ze zlata.

Agyiofobie je strach z přecházení přes silnici.

Triskaidekafobie je chorobný strach z čísla 13. Tito
lidé se bojí všeho, v čem je nějaká třináctka přítomná.

Mephobia je  strach,  že  se  vyvine  druh  převyšující
lidskou rasu a všichni zemřeme.

Syngenesophobia je strach z příbuzných

Somnifobie je extrémní strach ze zaspání.

Peladofobie je strach z plešatých lidí.

Hexakosioihexekontahexaphobia je strach z čísla 666.

Walt Disney, autor Mickeyho Mouse, měl panickou hrůzu z myší.

Ergasiophobia je fóbie z pracování.

Je více lidí, co se bojí pavouků, než lidí, kteří se bojí smrti.

Didaskaleinofóbie je strach z chození do školy.

"Plushophilia" je sexuální zájem o vycpaná zvířata.

Metrofóbie je strach či nenávist k poezii.

Arachnofobie je strach z pavouků.

Nomophobie je strach, že budete bez
mobilního telefonu

Caligynephobia je strach z krásných 
žen.

Hitler  trpěl  klaustrofobií.  Zdi  jeho  
výtahu byly  pokryté  zrcadly,  aby se  
prostor jevil otevřenější.



Vojenská technika
M1 Abrams

Typ vozidla - Hlavní bojový tank

Země původu-Spojené státy americké

Výrobce-General Dynamics Land Systems

Období výroby 1979 – dosud

Vyrobeno kusů-9000+

Délka: 

9830 mm (s kanónem dopředu),

9030 mm (s kanónem dozadu),

Šířka: 

3658 mm (s kryty pásů),
3480 mm (bez krytů pásů)

Výška:

2885 mm (max.),
2475 mm (výška po věž),
1 727 mm (výška korby) 

Hmotnost:

54,6 t (verze M1,)
57,1 t (verze M1A1),
63,1 t (verze M1A2)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tank
http://cs.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9


Mladý umělec Ed Sheeran
Ed Sheeran, vlastním jménem Edward Christopher Sheeran, je mladý anglický textař a

zpěvák, který se narodil 17. 2. 1991 (23let). Malé městečko Framlingham mu sice v dětství
zcela vyhovovalo, v roce 2008 se ale přeci jen vydal přímo do Londýna, kde začala jeho
hudební kariéra. Hned rok poté už měl na svém kontě víc jak 300 koncertů a začátkem

roku 2011 vydal své první album.

S názvy alb si Ed Sheeran příliš hlavu nelámal
Ačkoli  má  Ed  Sheeran  na  svém  kontě  několik  hitů,  jejichž  názvy  si  možná  ani
nepamatuješ, s názvy svých alb si Ed Sheeran příliš hlavu nelámal. První jeho album z
roku 2011 má název +, druhé z roku 2014 nese název X. Na zapamatování rozhodně nijak
výrazně složité. S albem X mimo jiné vyrazil na turné, které se na začátku února dotklo i
České republiky.

 Věděli jste že …

…  že se Ed Sheeran nejvíc proslavil  před dvěma lety,  když jej  Taylor Swift  pozvala k
hostování na svém albu Red?

… že i když v některých klipech Ed řídí auto, nemá ve skutečnosti řidičský průkaz?

… že Ed Sheeran napsal několik nejlepších hitů pro oblíbenou kapelu One Direction?

… že jeho nejlepšími kamarády jsou právě Taylor Swift a Harry Styles (One Direction) a Ed
se před několika měsíci přestěhoval jen nedaleko Taylor?

… že má Ed o životě naprosto jasnou představu – za pár let se chce usadit a mít hodně
dětí?

… že i když je Ed velmi mladý, dosáhl ve světě obrovských hudebních úspěchů a na svém
kontě má několik ocenění?

… že Ed plánuje vše na dlouhou dobu dopředu a jeho program je na příští dva roky úplně
plný?

… že Eda minulý rok na jednom z jeho koncertů navštívila dívka trpící rakovinou, požádala
Eda o ruku a on její žádost bez váhání přijal?



 Všechny začátky jsou těžké
Ed Sheeran začal s nahráváním skladeb už během roku 2005, ale žádná z jeho původních
skladeb se nedočkala nijak výrazného úspěchu. V roce 2008 se dokonce ucházel o roli v 
některých slavných seriálech, opět ale bez úspěchů. V roce 2010 nahrál Ed úplně sám 
jedno video, na kterém si jej všiml rapper Example, přizval Eda ke svému turné, ale opět 
se žádné slávy nebo uznání Ed nedočkal. Ve stejném roce, ale o několik měsíců později, 
si Ed koupil letenku a vyrazil vstříc svému osudu přímo do Los Angeles, kde začal 
vystupovat v malém baru. Jen tak zpíval a hrál na kytaru během několika večerů a 
jednoho dne se na něj přeci jen usmálo štěstí. Do baru totiž přišel Jamie Foxx, který se 
proslavil nejen jako herec a rapper, ale i jako vynikající producent a muzikant, který hledá 
nové hubední tváře. Jamie ještě ten večer přišel s nabídkou nahrávací smlouvy, Ed ani 

minutu neváhal a jeho dveře ke slávě se pomalu otevřely. 
 
Něco málo o největších hitech
The A Team

·         tato píseň je o dívce jménem Angel, kterou Ed potkal v domově pro bezdomovce
·         k napsání songu jej inspiroval právě šokující příběh dívky Angel, kterou už nikdy 
poté neviděl
·         jedná se o jeden z nejlevnějších klipů v historii (20liber)

Tenerife Sea
·         údajně je tato píseň o Taylor Swift – všimni si naprosto stejných iniciálů jména i 
písničky, které Ed písničku věnoval
·         v písničce se zpívá „ty nejkrásnější oči, které jsem kdy v životě viděl,“ modré oči 
má i Taylor

Lego House
·         v klipu hraje Rupert Grint, kterého si určitě pamatuješ z filmů o Harrym Potterovi, 
se kterým si diváci Eda hodně pletli
·         Lego House je singl inspirovaný legem, který Ed dostal od své přítelkyně, lego 
spadlo na zem a zcela se roztříštilo

Moments
·         tuto písničku napsal Ed pro kapelu One Direction
·         v písničce jde o chlapce, který se zamiloval do dívky, a ona zemřela. Chlapec 
postupně vzpomíná, co všechno společně prožili a nakonec se sám zabije, protože 
nechce prožít život bez své vyvolené

I See Fire
·         Ed píseň složil pro snímek Hobit: Šmakova dračí poušť
·         všechny instrumenty a hudbu si Ed nahrál úplně sám bez pomoci



Vyprávění

Lucie Komárková

XI.A

5.9. 2014

 

Mnoho  lidí,  prvotřídních  koní  s  nejlepším  výcvikem  a  nejlepšími  jezdci,  nejtěžší
překážky závodu Lexingtonu a já.  „Lucie Komárková“ ozvalo se náhle z ampliónu „Lucie
Komárková a kůň Tornádo se dostaví na start“.  Zatajil se mi dech, nohy jsem měla jako
z gumy jen  na  Tornáda  nádherného  černého  valacha,  který  pode  mnou  téměř  tančil,
nervozita nedoléhala. 

„Připravit, pozooor, START!“ červený praporek se jen mihl a časomíra se rozběhla. Ne
však rychleji než Tornádo. Cítila jsem všechnu tu sílu a energii. Před námi již byla první
překážka,  nebylo  cesty  zpět.  Vysoká  jen  70cm ale  zastrašující  spíš  svou  šířkou  nám
nedělala žádný problém. Suchý příkop jsme přeletěli vražedným tempem a hned za ním
kolmou překážku, která vzbuzovala respekt i u zkušených jezdců. „Pojď Torčo máme na
to!“ jako by ho má slova nabudila, přes stocentimetrovou překážku se přenesl jako by to
nic nebylo. Cválali jsme dál, oba zpocení a unavení. V tom se před námi objevil poslední
skok tratě, zkoumala jsem ho podrobně, polil  mě studený pot. Jen já, kůň a překážka.
„Lucie Komárková překonala cross country bez trestných bodů“ ozvalo se znovu když se
Tornádo řítil do cíle a byl stejně svěží jako na startu.

„Pěkný Luci“ Najednou mě vytrhlo ze snění. „Dej si to ještě jednou“. A tak jsem se na
nerovném povrchu v Sobotíne bez lidí,  prvotřídních jezdců i koní cválala dál. Snad jen
výška překážek se blížila těm v Lexingtonu.

 



Hororový příběh
„V zajetí Démonů“

V zajetí démonů je americký hororový snímek režiséra Jamese Wana z roku 2013.

Film natočený podle skutečných událostí, vypráví hrůzný příběh světově proslulých

vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových, kteří byli pozváni na

odlehlou  farmu,  aby  pomohli  rodině  terorizované  temnými  silami.

V nejhrůzostrašnějším  případu  svého  života  jsou  Warrenovi  nuceni  utkat  se  s

mocnou démonickou bytostí. Případ se týká rodiny, která se přistěhovala na farmu v

Harrisville. Brzy však zjistí, že v jejich domě se děje něco podivného... 

Tento film není to pro slabší povahy!



Hra Spore
Hra Spore je velmi pěkná, dobrodružná, grafická ale také i velmi naučná a spolehlivá,

bez viru! 

Jde tam o vývoj příšerky, kterou si vymýšlíte a upravujete po celou dobu hry.

Můžete jí dát třeba 20 očí a nikomu to vadit nebude! 

Logo hry je vesmírná spirála, proč?  Protože 

se vyvinete až do vesmírné fáze! 

Začnete s buněčnou fází, ale pak se vyvinete 

do fáze vývoje tvorů, která je asi nejdůležitější 

ze hry. Dále tu máme i fázi kmenovou, ve které

už má vaše příšerka dost velký mozek a už 

dokáže myslet. A samozřejmě nesmíme 

vynechat asi nejlepší a nejzábavnější fázi - 

fázi civilizace! 

Tato hra mě baví a proto bych ji chtěl

doporučit i vám.
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