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ALELUJA,

ALELUJA!
Ahoj kamarádi!
Po dlouhé době mohu takto jásat. Skončila nám doba postní a začíná radostná doba
velikonoční v bílé liturgické barvě. My se vrhneme na opakování toho, co jsme se
v minulých číslech naučili, abychom si knížku, kterou používáme téměř při každé mši
svaté, pořádně osvojili.

Zima už je pravděpodobně
u konce, ale i přesto v dnešním
sportovním okénku nabízím pohled
na v současnosti nejvíce se rozvíjející zimní sport, a to nejen v Česku.
Ne tak co se týká počtu sportovců,
ale především počtu fanoušků.

Tvým úkolem je spojit jednotlivá čísla s patřičnými rámečky. Např. číslo 201 s rámečkem Písně
o Panně Marii a svatých apod. Ale prozradím, že tato moje nápověda není správná :-)! Matu i přítele :-).
Ani barvami se nenechte zmást, v tuto chvíli zde nic neznamenají. Jen jakousi jarní veselost :-).

MS v biatlonu v Kontiolahti ve Finsku je v plném proudu. Domů už nepojedeme
s prázdnou, naše smíšená štafeta: Vítková, Soukalová, Šlesingr a Moravec mají zlatou
hned z prvního závodu!

– především zásluhou V. Vítkové a také našich štafet, kdy ženská štafeta byla ve všech
závodech na stupních vítězů.

101

Postní písně

Světový pohár – Nové Město
na Moravě

201

Zpěvy ke mši a obecné mešní písně

301

Velikonoční písně

401

Adventní písně

501

Písně k Pánu Ježíši

Velkou chloubou českého biatlonu byl letošní světový pohár v Novém Městě na Moravě, který zaznamenal divácký rekord v počtu návštěvníků. Ve třech závodních dnech
si do Vysočina arény našlo cestu přes 90 tisíc diváků, kteří tak hlasitě povzbuzovali, až
z toho závodníkům běhal mráz po zádech
a všichni si atmosféru u nás pochvalovali.

601

Písně o Panně Marii a svatých

701

Vánoční písně

801

Odpovědi k žalmům

901

Příležitostné písně

Ačkoli do uzávěrky tohoto čísla nestihneme přinést kompletní výsledky světového
poháru ani výsledky MS ve finském Kontiolahti, je již dopředu jasné, že se jedná o veleúspěšný rok českého biatlonu.
SPORTU ZDAR

Historie
Ano, přátelé, mluvím o biatlonu. Sportu,
který kombinuje dvě samostatné a zcela
rozdílné disciplíny – těmi jsou běh na lyžích
a střelba z malorážky. Biatlon má svůj původ
v ryze praktických činnostech, konkrétně
v lovu za pomocí lyží a později také v hlídání
hranic státu. Do podoby sportovní disciplíny
se biatlon propracoval skrze olympijské hry,
kde v první polovině 20. století figuroval coby
ukázková disciplína jako běh vojenských hlídek. Opravdovou olympijskou disciplínou se
stal biatlon na OH 1960 v americkém Squaw
Valley (vůbec nejmenší obec, která kdy OH
pořádala – necelých 8 000 obyvatel).

Bohem milovaní bratři,
radostně jásejme z toho, že Kristus vstal z mrtvých
a my spolu s ním! Aleluja!
Zmrtvýchvstalý Kristus jde s námi na našich cestách
a můžeme ho denně potkávat v našich bratřích
a sestrách.

Disciplíny
Biatlonisté během závodu střídají běžecké
úseky a střelnici, kde na vzdálenost 50 metrů
trefují terče o poloměrech ve stoje 115 mm
a vleže dokonce pouhých 45 mm. Závodníci
musí trefit 5 terčů, pokud tomu tak není, následuje penalizace, někdy jde o čas navíc, někdy o trestné kolo (ve štafetách mohou zá-

Správné odpovědi:
101 - Adventní písně, 201 - Vánoční písně, 301 - Postní písně,
401 - Velikonoční písně, 501 - Zpěvy ke mši a obecné mešní
písně, 601 - Odpovědi k žalmům, 701 - Písně k Pánu Ježíši, 801
- Písně o Panně Marii a svatých, 901 - Příležitostné písně
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vodníci třikrát dobíjet). Nejstarší disciplínou
je tzv. vytrvalostní závod, kde startují závodníci v pravidelných intervalech (na rozdíl od
závodů s hromadným startem). Sprint jsou
obdobné závody, ale na kratší vzdálenosti
(muži 10 km, ženy 7,5 km) a pouze se dvěma
zastávkami na střelnici. Na tyto závody navazuje tzv. stíhací závod, kde se startuje s časovou ztrátou danou předchozím závodem.
Poslední, divácky hojně navštěvovanou disciplínou jsou štafety, které jsou tvořené buď
čtyřmi biatlonisty stejného pohlaví, nebo
jsou smíšené, tedy dvě ženy a dva muži.
České barvy v biatlonu
Biatlon zaznamenává především u nás obrovský boom. Logicky to vyplývá z úžasných výsledků našich reprezentantů. Nárůst
výkonnostní formy se výrazně projevil na
posledních ZOH (2014 Soči), kde jsme zásluhou Ondřeje Moravce, Jaroslava Soukupa, Gabriely Soukalové a Veroniky Vítkové
získali celkem 8 medailí. I v letošním roce
jsou české barvy v biatlonu k nepřehlédnutí

Foto: Ludovic Peron, Jaroslav Tomeš, Ary29 - wikipedia.org
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