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Milí mladí přátelé, ačkoli to naši 
hokejisté na letošních olympij-
ských hrách úplně nepotvrdili, 
jsme často považováni za ho-
kejový národ, a tudíž by i umění 
ovládat boty s pevně uchyceným 
nožem mělo být mezi doved-
nostmi pořádného ministran-
ta. Jelikož už ale máme duben, 
možností ledové plochy bude 
ubývat, a proto si pojďme před-
stavit bratrskou disciplínu brus-
lení na ledě, a tím jsou – „tram-
tadadá“ – kolečkové brusle.

lost, ale zase těžší ovladatelnost. Abych ne-
měl o kolečko navíc, pořídil jsem si letos 
brusle pouze se třemi kolečky. Výhodou je, 
že brusle mohou být osazeny většími koleč-
ky, aniž by byl rám příliš dlouhý, a tím pá-
dem těžce ovladatelný. Zatím jsem spoko-
jený, nicméně tyto brusle skutečně nejsou 
vhodné pro začátečníky (naštěstí mám už 
odkroucených pár sezón v KAHL = křes-
ťanská amatérská hokejová liga).

Pokud chcete něco specifického, existují 
i další typy bruslí:

freestyle/agressive brusle – brusle s ma-
lými kolečky určené především pro skate-
parky, skoky a město,

hokejové in-line brusle – imitace bruslí 
na led postavená na in-line podvozek,

trekové kolečkové brusle – retro ko-
lekce, která si i v dnešní době získává své 
zájemce; kolečka jsou postavena ve dvou řa-
dách (nejedná se tedy o in-line brusle), díky 
čemuž mají brusle větší stabilitu, ale kompli-
kovanější odraz,

dětské brusle – posuvná podrážka umož-
ňuje změnu velikosti až o 3 čísla, což jistě 
ocení především rodiče, kteří nemusí každý 
rok kupovat brusle nové,

speed brusle – velká kolečka (100–125 mm), 
díky kterým můžete dosahovat vysokých 
rychlostí, jsou vhodné pouze na stezky.

Několik rad na závěr:

DO ZAČÁTKŮ, JAK NA TO?

Postavit se na brusle, ruce na kolena, 
váha vepředu – malé krůčky na jednu a na 
druhou stranu. Pro nácvik samotné jízdy dej 
špičky lehce od sebe, roztáhni ruce (abys 
měl větší stabilitu) a zkoušej odrazy a po-
malou jízdu. Postupně se snaž prodlužovat 
skluz.

BRŽDĚNÍ

Většina bruslí je opatřena zadní brzdou, 
která ale při rychlejší jízdě není moc efek-
tivní. Proto je fajn učit se brzdit i jinak. Na 
cyklostezce úplně jednoduše vyskočíš mimo 
asfalt (do trávy, ne do řeky!). Rovněž se dá 
trénovat brzdění prudkým zatočením.

CHRÁNIČE

Zvláště pokud jsi začátečník, určitě ne-
zapomeň na chrániče! Nezbytné jsou na 
lokty a kolena, případně se prodávají i na 
zápěstí či na páteř.

OLYMPIJSKÉ OKÉNKO

Místo konání: Peking (Čína), město 
v roce 2008 pořádalo i letní olympijské hry.

Kvůli setrvávající pandemii Covid-19 
se ZOH nemohli účastnit fanoušci z cizích 
zemí. K tomu mnohé státy (včetně ČR) vy-
hlásily diplomatický bojkot těchto her z dů-
vodu nerespektování lidských práv = her se 
neúčastnili ani státní představitelé.

Česká výprava obhajovala 7 medailí z po-
sledních ZOH v jihokorejském Pchjongčangu. 
Na medailové žně se nepodařilo navázat, zís-
kali jsme pouze dvě medaile. Zlatou získala 
Ester Ledecká ve snowboardingu (paralelní 
slalom) a bronz získala Martina Sáblíková 
v rychlobruslení (na trati 5 000 m). Velmi sle-
dovaný český hokejový tým se po prohře se 
Švýcarskem poprvé v historii nedostal ani do 
čtvrtfinále. Smolařkou byla biatlonistka Mar-
kéta Davidová, která si vždy nepovedenou 
poslední ranou odstřelila šanci na medaili – 
skončila 6. ve vytrvalostním závodě a dokon-
ce 4. v závodě s hromadným startem.

Nebuď Nebuď 
ON-LINEON-LINE, , 
ale ale IN-LINE!IN-LINE!  
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Pokud kolečkové brusle máte, tak vás 
chci jen povzbudit, abyste si na tento sport 
občas našli čas. Pokud ne, ale bruslení vás 
láká, je důležité si říct, kde chci jezdit – po-
dle toho se totiž určují typy bruslí.

Rozhodně nejčastějším typem bruslí 
jsou tzv. fitness brusle, které jsou určené 
především na cyklostezky nebo speciální 
stezky pro kolečkové brusle (zkuste vygoo-
glit termín in-line stezky, např. portál Kudy 
z nudy nabízí desítky krásných tras v růz-
ných částech republiky). Velikost koleček se 
pohybuje v rozmezí od 80 do 100 mm, kdy 
platí, že čím větší kolečka, tím větší rych- Fo
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Zdarec, ministrantští pomocníci a borci Boží!
V měsíci dubnu máme ještě postní dobu v barvě fialové 
a v noci 16. dubna oslavíme Kristovo vzkříšení v barvě bílé.
Dnes si povíme, co si obléká kněz ke mši svaté, abychom uměli 
vše dobře pojmenovat.

Když se kněz obléká ke mši
svaté, tak jako první si může
obléci bílou plátěnou roušku,
kterou nazýváme humerál. Hume-
rál se dává kolem krku, aby se ne-
ušpinila další roucha od potu nebo 
aby nebyl vidět běžný civilní oděv 
pod albou. Převazuje se kolem těla 
provázky, které jsou součástí hu-
merálu.
V současné době se moc nepoužívá, 
neboť má alba vlastní límec.

Dále si kněz oblékne bílou
albu (latinsky albus znamená
bílý). Jedná se o bílý šat dlouhý
až ke kotníkům. V některých
farnostech albu oblékají
i ministranti ke své službě.

Albu si kněz převazuje cingulem.
U novějších alb už je cingulum 
přímo v albě, nebo jsou ušity tak, 
že cingulum nepotřebují. 
Cingulum je šňůra nebo pás látky,
kterou se přepásává alba, a je i sou-
částí oblečení některých řeholníků.

Štóla je odznak kněžské služby.
Je to dlouhý pás látky, který 
splývá knězi přes obě ramena dolů. 
Nosí se ve stejné barvě jako ornát. 
Je pěkným zvykem, že kněz nejpr-
ve štólu z úcty políbí a až pak 
si ji nasadí.

Ornát je svrchní liturgické
roucho uprostřed s otvorem
pro hlavu. Barvu kněz
volí podle liturgické doby.

Kněze můžete také vidět
v pluviálu, který si může vzít
například při pohřbu na hřbitov
nebo do kostela, když se
konají křtiny, svatba beze
mše apod.

Drazí kamarádi,
přeji vám radostné prožívání
velikonoční doby
a za měsíc se těším
na viděnou!


