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Vážení a milí čtenáři,  

  

máme tu jaro! Sníh taje, sluníčko svítí a příroda se 

pomaloučku probouzí.  

 

Dobrou náladu 

 

Vám přeje  
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Svět práce – Modrá pyramida 

Dne 8. února 2013 se finalisté 
projektu Svět práce zúčastnili 
finálového kola, které se konalo 
v Modré pyramidě v Novém 
Jičíně. Studenti z 3. C měli 
jedinečnou možnost vyzkoušet 
si fiktivní přijímací pohovor. 
Všichni se ucházeli o místo 
finančního poradce. Finalistů, 
kteří usilovali o získání tohoto 
místa, bylo celkem pět + 
náhradníci. Přestože se všichni 
studenti na tento den pečlivě 
připravili, tak byli trošičku 
nervózní. Neměli se, ale čeho 

bát.  Přijímací pohovor každého z účastníků trval cca čtvrt hodiny a paní Heresová a pan 
Gotthard, kteří přijímací pohovor vedli, byli na nás velice milí. Po pohovoru nám sdělili, co se 
nám povedlo a kde jsme udělali chybu. A na závěr zbývalo vyhlásit vítěze. Vítězkou tohoto 
kola se stala Dominika Mužíková, které gratulujeme.  

Soňa Richterová 
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Moravský halový pohár spřežení 2013 

První kolo Moravského halového poháru se konalo 29. prosince 2012 ve Frenštátu 
pod Radhoštěm. Účast byla velká – startovalo 19 jednospřeží, 17 dvojspřeží a 3 čtyřspřeží. 

Naše stáj se zúčastnila soutěží jednospřeží: já se Sacramoso Euridikou (Ramík) a 
přísedícím Davidem 
Haitlem jsme obsadili 
2. místo ve vyhlášené 
soutěži amazonek a 
celkově v jednospřeží 
místo 13. V soutěži 
dvojspřeží jel David a 
přísedící Tomáš 
s koňmi Sacramoso 
Xagerou (Vilík) a 
Sacramoso Caromou 
(Šiml) a obsadili 6. 
místo. Měli jsme jet i 
čtyřspřeží, ale v den 
závodů nám 
onemocněla klisna, 
takže jsme čtyřspřeží 
s lítostí zrušili. Ale 

zdraví našich koní je přednější, takže jsme doufali, že na další kola už bude klisna v pořádku.  

To se naštěstí vyplnilo a tak jsme se 26. ledna vydali do Trojanovic, abychom obhájili 
naše pozice. Protože všechno mělo „propuknout“ v 10 hodin ráno, jeli jsme už v 8, abychom 
stihli všechno v klidu nachystat, naučit se trať a zaplatit startovné. Po příjezdu jsme se šli 
podívat do haly, naučili jsme se trať, předali průkazy koní rozhodčím a šli něco sníst, protože 
pak už nikdy není čas.  
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Jako první startovali dvojspřeží 
poníci, tak jsme se šli chvíli dívat. Pak už 
jsem se ale musela jít chystat, abych 
Ramíka, se kterým jsem opět 
startovala, stihla ještě rozpohybovat. 
Ramíka jsme nakšírovali, zapřáhli a já 
šla krokovat. Ta půl hodinka do startu 
uběhla rychle a tak jsem přibrala na 
kočár Davida a jeli jsme do haly na 
start. Měli jsme 2 minuty na okoukání 
překážek a už nám zvonili start. Po 
projetí prvních 9 kuželek následovala 

maratonní překážka a pak další 2 kuželky. To vše jsme absolvovali téměř bez zaváhání. Pak 
nás čekalo ještě druhé kolo a čekání na vyhlášení. Protože Ramík startoval i ve čtyřspřeží, po 
odjetí druhého kola jsme ho vypřáhli a vykrokovali. Chvíli jsme se dívali na další jednospřeží. 
Pak už jsme museli zapřáhnout dvojspřeží – Vilíka a Šimlíka. David šel s nimi krokovat a já se 
vrátila zpátky do haly na vyhodnocení. Obsadila jsem opět 2. místo v soutěži amazonek a 
v celkovém umístění jsem skončila na 8. 
místě z 23 startujících. 

Po soutěži jednospřeží následovala 
soutěž dvojspřeží, ve které David 
s přísedícím Tomášem obsadili opět 6. 
místo. (Trochu se nám to opakuje. ) 

Pak už byla jen soutěž čtyřspřeží, do 
které jsme šli s otázkou, jak tohle dopadne. 
Nikdy jsme ještě v téhle soutěži 
nestartovali a tak bylo vcelku jasné, že 
nějaké obavy jsme měli. Ale koně všechno 
nádherně zvládli, hlavně Vilík v předním 
dvojspřeží se choval úžasně a sám „tahal“ 
Caromu mezi kuželky, protože už věděl, 
kam jede. Spolu s těmito koňmi byli 
zapřáhlí ještě Ramík a Šimlík v zadní páře a 
kočím byl i tentokrát David, s přísedícími 
Eliškou a Honzou. I když nakonec obsadili 3. 
místo ze tří, ten pocit že i tohle zvládneme, 
když máme ve čtyřce hřebce, byl super.  

A teď už nás čeká jen 3. kolo tohoto 
Moravského halového poháru spřežení 
opět v Trojanovicích. Tímto bych chtěla pozvat všechny, kdo mají rádi koně, aby se přišli 
podívat, publika není nikdy dost a my chceme obhájit všechna dosud „vyhraná“ místa.   

Více fotografií najdete na www.kladrubaci.webnode.cz.  

Katka Brožová 

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

 Narození: 7. září 1533 

 Úmrtí: 24. března 1603 (věk 69) 

 Doba vlády: 17. listopadu – 24. března 1603 

 Korunovace: 15. ledna 1559 

 Otec: Jindřich VIII.  

 Matka: Anna Boleyn 

 Předchůdce: Marie I. Tudorovna 

 

 

 

„Provdala jsem se za anglické království, můj korunovační prsten je mým snubním 
prstenem,“ zní z parlamentu, kde tuto větu hrdě pronáší Panenská královna. 

„Až zemřu, postačí mi nápis: Pod mramorovou bystou leží tato královna, která žila v té a té 
době, se narodila a zemřela neposkvrněná!“ 

Je tomu opravdu tak? Nebo nás všechny pěkně tahala za nos a ještě stále tahá? To už se 
nejspíš nedozvíme. Dvě věci jsou ale jisté. Měla velké zástupy mužů, ale ani jeden ji 
nedokázal k tomu oltáři dovést, a že tato žena vládla Anglii celých 45 let. Je to jedna z nejdéle 
vládnoucích panovnic na trůně.  



7 
 

Alžběta se narodila jako druhá dcera 
anglického krále Jindřicha VIII. a jeho 
druhé manželky Anny Boleynové. Když 
byly Alžbětě necelé 3 roky, byla její 
matka popravena, údajně za to, že 
svého muže, krále Jindřicha, podvedla. 
Poté, co se Jindřich potřetí oženil, stala 
se Alžběta nelegitimní, což znamená, že 
byla vyřazena z následnictví britské 
koruny stejně jako její sestra Marie.  

Alžběta byla velmi vzdělaná. Mluvila 
plynule pěti jazyky. Znala dobře jak 
antickou filozofii tak i tu modernější. 
Uměla bezvadně hrát na klavír a 
ovládala literaturu. 

I když její cesta k trůnu byla dlouhá, 
trnitá a velmi nejasná, nakonec se na 
něj dostala. Díky jejímu období vlády si 
může Británie říkat Velká.  

Za dobu své vlády se zasloužila o 
obrovský rozkvět země a to nejen 
hospodářský či politický, ale také 
kulturní. Na jejím dvoře pobýval i 

William Shakespeare, významný anglický básník a dramatik.  

Zlatý věk – přesně tak je nazývána doba její vlády. 

24. března to bude 
přesně 410 let, co 
zemřela jedna 
z nejvýznamnějších 
královen a žen. Zapsala 
se do historie nejen tím, 
že se nikdy neprovdala, 
nebo že nikdy neměla 
potomka, ale i tím, že 
dokázala vládnout 
celých 45 let bez muže.  

„Vše, co někdo učiní 
mě, dokážu odpustit, 
ale nikdy neprominu, 
když někdo škodí 
Anglii.“  

Kamila Keislerová 
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Učitelský dotazník 

Žlebek David 

Muž/Žena: Muž 

Datum narození: 27. listopadu  

Bydliště: Všude zdejší  

Oblíbené jídlo: Vše, co uvaří žena. 

Oblíbené pití: Pramenitá voda 

Oblíbený alkohol: Nealkoholické 

pivo  

Oblíbené koníčky: Aktivní a pasivní 

sport, sledování dokumentů z 

oblasti geografie. 

Oblíbené zvířata: Tučňák oslí  

Předmět, který učíte: TV, Zeměpis, 

HOZ, ITE 

Oblíbená hudba, knihy: Rychlé šípy, Eva a Vašek až po Black Metal 

Přání: Abychom měli hlavně štěstí. Na Titaniku byli všichni zdraví, a jak dopadli.  

Vzkaz žákům: Nejdůležitější investice je do vzdělání.  

S kým budete trávit prázdniny?  S rodinnou a přáteli. 

Jak budete trávit prázdniny? 

Necháme se překvapit. 

Dáváte nějaký dárek na 

Mezinárodní den žen? 

Neslavím MDŽ, slavím jen Den 

matek. 

Co děláte na Velikonoce?  Na 

Velikonoce objíždím rodinné 

příslušníky a vždy popřeji 

dívkám a ženám hodně zdraví.   
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Glogar Čestmír 

Muž/Žena: Muž 

Datum narození: 16. dubna 

Bydliště: Doma  

Oblíbené jídlo: Vše  

Oblíbené pití: Voda, citron, máta 

Oblíbený alkohol: Plzeň, Svijany, Bernard  

Oblíbené koníčky: Rodina 

Oblíbené zvířata: - 

Oblíbený předmět: TV 

Oblíbená hudba, knihy: Rock, Metal, autor Lee 

Child  

Své přání: Aby byl pátek. 

Vzkaz žákům: Život je boj. 

Kde jste slavil Silvestr? V kruhu přátel. 

S kým budete trávit prázdniny? Hlavně s rodinou. 

Jak budete trávit prázdniny? Cestováním. 

Dáváte nějaký dárek na Mezinárodní den žen? 

Kytku. 

Pokud ano, 

komu? 

Manželce, 

dceři a 

babičkám. 

Co děláte na 

Velikonoce?  

Jezdíme 

s dětmi na 

Hukvaldy do 

obory. 

Zuzana Hrušková  
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Lyžařský výcvik 1. B 

Lyžařského výcviku na Prostřední Bečvě se zúčastnily celkem 2 třídy. V neděli 10. 2. jsme měli 

sraz v 9.15 na vlakovém nádraží v NJ. Tam nás vyzvedl 

autobus. Ihned po příjezdu do lyžařského střediska jsme se 

vydali prozkoumat okolí.  

V průběhu tohoto týdne stráveném na horách se zranilo asi 7 

lidí, někteří byli odvezeni horskou službou. Ostatní se měli 

možnost projet na běžkách 

z Pusteven na Radhošť. Ve 

čtvrtek byl Valentýnský 

karneval na sněhu a večerní 

lyžování.  

Tento týden nám utekl jako 

voda. Velmi jsme si ho užili.   

1. B 

 


