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Vážení a milí čtenáři,  

 

školní rok 2012/13 nám pomalu ale jistě končí. 

Studenti 4. ročníků se připravují na maturitu a 

my, ostatní, se těšíme na léto.  

 

Krásné prázdniny a spoustu slunečných dnů 

 

Vám přeje 

  

LUCIE JUREČKOVÁ  

šéfredaktorka 

EDITORIAL 

Šéfredaktor:  
Lucie Jurečková 
 
Zástupce šéfredaktora:  
Andrea Bartoňová 
 
Redakce:  
Soňa Richterová 
Kateřina Brožová 
 
E-mail:  
2012.akade@gmail.com 
 
Webové stránky:  
mendelova-stredni.cz 
 
 

AKADE 
Obsah 

Jaro u koní ................................................ 3-4 

Kutálení sýrů ............................................. 5 

 

 

 

 

mailto:2012.akade@gmail.com


 

3 
 

Jaro u koní 

I když letos si jaro dalo opravdu na čas a přišlo k nám tak nějak až minulý týden, práce u koní 

je každodenní a rozhodně to nevypadá tak, že bychom koně zazimovali a ven je vytáhli, až 

když je teplo. 

Na jaře k nám lidé postupně začínají vozit své koně na výcviky. Máme jich hned několik 

druhů a to sedlový výcvik, kočárový výcvik nebo kombinaci obou výcviků. Lidé většinou už 

přes zimu začínají telefonovat a ptají se, jak to u nás probíhá, jak dlouho výcvik trvá a tak.  

Ani letošní rok nebyl výjimkou a tak k nám byla 5. 3. dovezena sedmiletá kobylka Egira na 

výcvik-kočárový i sedlový. Kobylka má 7 let, když byla hříbátko, musely se jí operovat obě 

přední nohy a tak se s ní nepracovalo. Tak se stalo, že najednou měla paní doma kobylku 

sedmiletou, která nic neuměla. Protože byl ještě tehdy sníh, kobylka bývala venku jen přes 

den a na noc se zavírala do boxu. I když pár dní stála u ohradníku a dívala se, kdy pro ni 

někdo půjde, po pár dnech ji to přestalo bavit a šla se postupně kamarádit s našimi koňmi. 

Teď už je ve stádě jako doma.  

S Egirou jsme začali pracovat, tak jako se všemi koňmi. Vzali jsme ji do kruhovky, a když po 

pár minutách chodila za Davidem jako pejsek, zkusili jsme jí dát sedlo a uzdečku. Ani na tohle 

nijak nereagovala, takže si na ni David sedl, a když ani potom nic neudělala, tak šla druhý den 

na vyjížďku. Vždycky jezdíme tak, aby šel se začátečníkem nějaký kůň, který je hodný, nebojí 
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se, neleká se. Což jsou teda skoro všichni koně v naší stáji, ale pozici vodiče zastává vždycky 

jako první náš Vilík. Ani na vyjížďce nic nedělala.  

Po pár týdnech intenzivního tréninku pod sedlem, ji David s Eliškou a kamarádkami zapřahali. 

Já u toho tehdy nebyla, protože jsem byla nemocná, ale říkali, že to bylo v pohodě. Egira se 

má ale ještě co 

učit, tak 

doufáme, že to 

tak dobře půjde 

dál a bude nám i 

svým majitelům 

dělat jenom 

radost! 

Ale není to 

všechno, jako 

další koník k nám 

byl dovezen 

Siglavi Pakra 

Xainita, zkráceně 

Sigi. V té době se 

Eliška s Davidem 

stali novými majiteli bílého kladrubáka Sacramosa Amapoly-Amík. Protože oba koníci byli 

hřebci a majitel Sigiho chtěl valacha a navíc náš Amík moc jako hřebec nevypadal, rozhodli 

jsme se je oba vykastrovat. Naštěstí máme šikovné veterináře a tak vše proběhlo v pořádku. 

Koníci se na druhý den pustili spolu do ohrady, kterou má normálně náš plemeník Ramík a 

když se dostatečně skamarádili, byli po dvou dnech vypuštěni do ohrady k našim dvěma 

mladým hřebcům. Velmi rychle byli všichni kamarádi a za necelou hodinu už všichni stáli 

kolem jednoho balíku sena a spokojeně žrali.  

Zatím tedy další koně na výcvik nemáme, ale za pár dní by k nám měla přijet jedna kobylka 

na připouštění a navíc našich 

koní na obsednutí máme letos 

taky dost. Tří let už totiž dovršili 

Paulina, Manzina, Solo a i Amík 

už má 3 roky. Takže nás čeká 

práce pořád dost a dost. Snad už 

bude jen lepší počasí!  

 Katka Brožová 
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Kutálení sýrů v Gloucestershire 

Je květen a v tento měsíc se v Anglii pořádá akce s názvem Cheese-Rolling  at Cooper’s Hill. 
Tento svátek se slaví vždy na konci května. Letos se bude konat v pondělí 27. 5.  

Neví se přesně, kdy tento svátek vznikl, ale jak to tak bývá, 
bude mít nejspíš kořeny hluboko v historii. 

Cílem je chytit kutálející se sýr. První osoba nad cílovou 
čárou v dolní části kopce vyhraje sýr. Jenže chytit kutálející 
se sýr není jednoduché. Sýr může dosáhnout rychlosti až 
112 km/h.  Není tedy divu, že o zranění není nouze. 
Jednou prý sýr vyletěl do vzduchu a udeřil starší ženu do 
hlavy. 

Tradičně se od vítěze očekává, že vystoupá na Cooper’s 
Hill, kde vrátí sýr na slavností podstavec. Má to 
symbolizovat koloběh stvoření člověka. 

Sýr, který se používá k tomuto závodu, se jmenuje Double 
Glouceser. Od roku 1988 až do teď dodává sýry Diana 
Smart.  

A mimochodem, Cheese Rolling Festival byl také krátce zmíněn v jedné epizodě seriálu 
Gilmorova děvčata.  

Soňa Richterová 


