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Vážení a milí čtenáři,  

 

venku chumelí, je zima, maminky a babičky se 

ohánějí u ploten. Není Vám to povědomé? Že by 

Vánoce? Ne! Jen Velikonoce na sněhu.  

 

Spoustu úsměvů v mrazivém počasí 

 

Vám přeje 
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Éra slunečních brýlí pomalu, ale jistě začíná 

V únoru jsme se sluníčka příliš nedočkali, ale s nástupem března se obloha místy konečně trochu 
rozjasnila. Nevím jak vy, ale já okamžitě vytáhla své sluneční brýle. Nejen, že se považují za módní 
doplněk, ale ještě k tomu ochrání vaše oči před sluníčkem.  

Dnes existuje nespočet druhů brýlí – od tzv. plasťáků, přes pilotky až po sportovní. Je jen na nás, jaké 
brýle si zvolíme, ale každému sluší něco jiného a hodně lidí se také zajímá o to, jak dobrá skla brýle 
mají. Osobně, i když bych možná měla, se o tohle nezajímám a kupuju si brýle okolo 100 Kč buď přes 
internet, nebo na tržnicích. Když si kupuji brýle, zajímá mě zkrátka jen to, jak vypadají a jak mi sluší, 
proto bych nerada tento 
článek směřovala k ochraně 
před UV zářením. Raději to 
vezmu z té módní stránky.  

PLASŤÁKY 

V poslední době je můžeme 
vidět skoro všude. Mám 
pocit, že existuje snad milion 
barevných kombinací – 
jednobarevné puntíkované, 
kytičkované, dvojbarevné. 
Poprvé do módy „vtrhly“ už 
v 80. letech a bude to něco 
přes dva roky, co se mánie 
rozpoutala na novo. Jejich 
výhodou je, že jsou plastové 
(což mnoha lidem nejspíš dojde podle názvu), takže jsou téměř nezničitelné (vlastní zkušenost) a taky 
si myslím, že sluší snad každému. Sama jsem si je moc oblíbila a mám je doma ve dvou barvách.  

Pokud nemáte zájem o levné „šunty“ od 
Vietnamců, můžete si koupit originálky od 
značky Ray Ban. Já v tom sice nevidím nic, než 
připsanou značku, ale je to pouze věc vkusu a 
někdo si na to zkrátka potrpí. 

(Můžete zakoupit na bryle-cocky.cz) 

 

PILOTKY 

To je další druh brýlí, o kterém bych ráda mluvila. Taky totiž patří 
mezi mé oblíbené. 

Ostatně podobně jako „plasťáky“ se dostaly k vrcholu módní slávy 
v 80. letech. Tak zvané aviatorky jsou ale pořád v módě a jejím 
vyráběním je známá především společnost Ray Ban – o které jsem 
se již zmiňovala. Provedení UNISEX tak hlásá, že se hodí jak pro 
ženy, tak pro muže, což si myslím, že je super (a určitě nejsem 
sama). Mají svůj specifický tvar a odlišují se pouze zbarvením skel – 
dnes jsou in jak zrcadlovky, tak i klasická tmavá skla. Dneska se 
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s nimi dá nadělat velká paráda, ale z osobní zkušenosti vím, že 
taky nepadnou každému. Nicméně, je to na každém z nás, no 
ne? 

(Zakoupit se dají na www.bryxle.cz) 

 

SRDÍČKOVKY  

K těm snad jen malý komentář: roztomilé, originální, možná trochu šílené, ale dle mého názoru 
k sežrání. 

GANGNAM STYLE 

Na světě snad není nikdo, kdo by 
tohohle „týpka“ neznal a pokud jste 
jeho fanoušci, můžete si koupit stejné 
brýle, jako měl ve svém klipu. 

 

SPORTOVNÍ 

V létě se nám 
brýle určitě hodí při aktivitách venku. Pokud jste velkými sportovními 
nadšenci, tak být vámi neváhám a jedny si pořídím. Ony se neztratí. 
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LENONKY 

Za zmínku rozhodně stojí i tyhle. Představitelem 
„lenonek“ je John Lennon – legendární zpěvák skupiny 
Beatles. 

 

TEN ZBYTEK V MALÉM MIXÍKU 

Myslím si, že ostatní brýle už nejsou tak 
specifické a ani známé, abych je tu 
rozebírala každé zvlášť. Máme milion 
dalších barevných kombinací, tvarů a 
kdo ví, čeho ještě, teď ještě zvolit ty pravé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Andrea Bartoňová  
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Velikonoce v UK 

S Velikonocemi se k nám už pomalu blíží jaro. Sluníčko se na nás čím dál více usmívá a 
příroda se probouzí ze zimního spánku. K  Velikonocům neodmyslitelně patří tradice. 
V každé zemi se tento svátek slaví trochu jinak. Zkusme se tedy podívat, jak vypadají 

svátky jara ve Velké Britanii, jelikož 
tradice podobné těm naším slovanským 
neznají. 

Už předvelikonoční období se v Británii 
vyznačuje řadou zvyklostí a tradic. Mezi 
ně patří například pořádání jarních 
závodů osmiveslic univerzity 
z Cambridge a Oxfordu na Temži, oslava 
jarní rovnodennosti nebo tradice 
palačinkových závodů – Pancake Day. 

Jedna z teorií říká, že se tento svátek 
slaví, protože předchází období půstu a 
je zapotřebí se zbavit tuku, másla a také 
vajec. Tedy potravin, které jsou 
ve čtyřicetidenním půstu nepřípustné. 

Závodu se účastní pouze ženy, které musejí mít oblečenu zástěru a s  pánvičkou běžet 
do kostela v co nejkratším čase. Možná si říkáte, že na tom nic není, ale v běhu musí 
třikrát v letu obrátit palačinku. Jinde Pancake Day probíhá úplně jinak. V jedné 
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londýnské škole se kluci vrhnou na hřiště, 
kde je už připravený kuchař s obří 
palačinkou, kterou vyhodí přes 
pětimetrovou překážku a kluci mají za úkol 
z ní urvat co největší kus. Ten 
nejúspěšnější získá finanční odměnu od 
děkana školy. 

Další tradice se udržuje převážně ve 
školkách a školách. Děti tu soutěží o 
nejoriginálnější velikonoční klobouk Easter 
Bonnet. Klobouk se vyrábí z různých 
materiálů, jako je papír či látka. Jedinou 
podmínkou pochopitelně je, aby byl 
vyzdoben velikonočně. 

V Hampsteadu i dalších místech Londýna se koná na Velikonoční neděli i pondělí 
přehlídka a pouštění draků. 

Na zelený čtvrtek - Maundy Thursday sama královna obdarovává své poddané 
sběratelskými mincemi. Britská královská rodina dodržuje tuto tradici, která má své 
kořeny ve 12. století. Královna si k sobě pozve tolik lidí (většinou ty, kteří se věnují 
charitě, či obecně prospěšné činnosti), kolik je jí let. Mince, kterou tito lidé obdrží, je 
uložena v koženém pouzdře a má velikou sběratelskou hodnotu.  

Symbolem 
Velikonoce je 
v Anglii 
velikonoční zajíc. 
Ten schovává o 
Velikonoční neděli 
po domě či 
zahradě 
velikonoční vajíčka 
a děti je pak musí 
najít. Bohužel 
velikonoční vajíčka 
jako máme my, 
v Anglii 
nenajdeme. 
Zdobení vajíček 

tam běžné není. Také čokoládová vajíčka tam jsou trochu jiná než u nás. Jsou umístěna 
většinou v krabici a bez jakéhokoliv velikonočního obrázku, jen s  logem firmy, která ho 
vyrobila.  

Angličanům je zcela cizí pletení pomlázky a chození po domácnostech. Myslí si, že by si 
dívky neměly bití vrbovým proutkem vůbec nechat líbit. 

A mimochodem, velikonoční prázdniny prý v UK trvají dva týdny. Ti se mají…  

Soňa Richterová 
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Apríl 

 

Jak určitě všichni víte, 

tak 1. dubna bude 

apríl. Den legrace, 

žertíků, ale také 

nečekaných změn 

počasí. Ale víte kdy a 

proč vznikl? Ne? Super! 

Tomuto dni, 1. dubnu, 

se říká apríl už od 16. 

století a už od této 

doby je spojen s vtipy a 

zlomyslnostmi. Je 

možné, že tento den 

vznikl jako reakce na 

změnu ročního období 

ze studené a 

zamračené zimy na veselé jaro. 

Pokud se někteří domnívají, že je apríl český svátek, jsou na omylu, protože přišel do česka ze 

zahraničí, ovšem 

zdomácněl velmi 

rychle. První zmínka 

o aprílu v Česku 

pochází z roku 1690 

a zmiňuje se o něm 

Bartoloměj 

Chrystelli.  

V této době byly 

oběti žertíků známí 

a příbuzní, kterým 

se posílaly nápady 

na prazvláštní, 

podivné a 

neexistující věci.  

Ale ve Francii 

vznikla tradice 

"aprílování" roku 

1564 a principem bylo nalepit někomu vystřiženou papírovou rybu na záda, aniž by o tom věděl. 

Kamila Keislerová, Tadeáš Helštýn 
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Finále halového vozatajského poháru 2013 

2. března se konalo finále letošního Moravského halového poháru spřežení. Protože jsme 
neměli vůbec špatné umístění v předchozích dvou kolech, samozřejmě jsme se první 
březnovou sobotu vydali s našimi koňmi do Trojanovic.  

Hned po příjezdu se nám bohužel podařilo zapadnout s autem, ale naštěstí náš kamarád 
Tomáš, který nám vezl další dva koně má dobré auto a tak nás vytáhl. Koně jsme nechali na 
vozíku a šli jsme se podívat do haly na trasu. Tentokrát byla dost těžká jak pro nás – jezdce, 
tak i pro naše koně. Byly postaveny dvě maratonní překážky a 12 průjezdů mezi kuželkami, 
jeden průjezd byl dřevěný most. Trasu jsme se naučili a šli se chvíli dívat na poníky, kteří 
startovali jako první. Bylo celkem 8 poníků, ale protože soutěž je vždycky dvoukolová, trvá to 
dost dlouho, než odjedou všichni dvakrát.  

Pak už jsem se musela jít nachystat, startovala jsem opět s Ramíkem, jako šestá. Startovala 
jsem zase v kategorii amazonky-jednospřeží. Celkem startovalo 10 amazonek a 17 
jednospřeží. První kolo se mi nepovedlo, podařilo se mi zbořit jednu část maratonní 
překážky… Druhé kolo dopadlo o něco líp, ale i tak jsem nakonec skončila 6. Pak jsme se opět 
dlouho dívali na zbývající jednospřeží.  

Mezi 3. - 4. hodinou odpoledne jsme šli chystat Davidovi dvojspřeží. Jel opět s Vilíkem a 
Šimlíkem. Obě kola zajeli krásně, bez jediného trestného bodu a i čas měli dobrý. Bohužel, 
lepších bylo přece jen o něco víc a tak skončili 5.  

Hned po odjetí druhého kola dvojspřeží jsme šli zapřahat čtyřku. Opět s koňmi Vilíkem a 
Šimlíkem-přední pára a s Ramíkem a Caromou-zadní dvojspřeží a přísedícími Eliškou a 
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Honzou. Startovali jako první 
z celkových 3 čtyřspřeží. Bohužel, 
ani jim se moc nedařilo a 
v druhém kole byli vyloučeni. Ale 
i tak si za 3. místo odnesli krásné 
ceny v podobě perníku, poháru, 
vitamínu pro koně a ještě dalších 
věcí.  

A celkové vyhodnocení letošního 
poháru?  

Já s Ramíkem a Davidem jsem 
skončila na 2. místě z 11 
zúčastněných amazonek.  

David s Tomášem a koňmi 
Vilíkem a Šimlíkem skončil na 4. místě z 18 dvojspřeží. 

A David, Eliška, Honza s koňmi Vilíkem, Šimlíkem, Caromou a Ramíkem obsadili 3. místo, sice 
ze tří, ale i tak, byly to naše první závody se čtyřkou a jsme naprosto spokojení, protože už 
víme, že čtyřka může fungovat bez problémů i když v ní máme plemenného hřebce a vedle 
něj klisnu.  

V sobotu 16. března se konalo v Rouském slavnostní vyhlášení letošních mistrů opratí. A 
protože jsme se do Rouského také vydali, obdrželi jsme krásné ceny. Já dostala náušnice 
v podobě hlavy koně, 
šerpu, stužku, obrázek 
a ostatní dostali 
vždycky pohár, stužku, 
šerpu, obrázek.  

Letošní halový 
vozatajský pohár byl 
pro mě novou 
zkušeností, protože 
tyto halové závody 
jsem letos jela poprvé. 
Chtěla bych poděkovat 
hlavně Elišce a 
Davidovi, že mi 
umožnili zúčastnit se 
těchto závodů a získat 
tak cenné zkušenosti.  

23. března se konají závody spřežení ve Slatiňanech v Čechách. Držte nám palce, opět se 
těchto závodů jedeme zúčastnit jak s jednospřežím, tak s dvojspřežím a nebude chybět ani 
čtyřka!   

Více fotografií najdete na www.kladrubaci.webnode.cz 

Katka Brožová 

http://www.kladrubaci.webnode.cz/

