
 



1. 1. 1993 

DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU 

 

Tento den je významný pro celou Českou Republiku, je to den, kdy se 

Čechy, Morava a Slezsko odpojilo od Slovenska a vytvořily 

samostatný český stát. Ještě před tímto dnem existovala 

Československá Federativní Republika (ČSFR). Společný stát Čechů 

a Slováků existoval 74 let, dva měsíce a tři dny. Od roku 1990 

docházelo mezi národními vládami i parlamenty k neshodám. Bylo stále 

zřejmější, že hluboké rozpory povedou k zániku společného státu. 

Hlavním orgánem byl prezident, federální shromáždění a federální vláda. Toto uspořádání platilo do 31. 

prosince 1992, kdy zaniká Československo. V poslední čtvrtině roku 1992 byly projednány základní 

dokumenty o budoucí spolupráci samostatných republik. Česká republika si postupně získala dobrou pověst v 

celém světě, stala se členem významných mezinárodních demokratických organizací. V rámci NATO se podílí 

na společné obraně demokratických států, v Evropské unii spolupracuje s ostatními evropskými státy. Prvním 

prezidentem České republiky se stal Václav Havel. Po deseti letech, v roce 2003, 

byl na Pražském hradě vystřídán Václavem Klausem. Den obnovy samostatného 

českého státu 25. 11. 1992 byl přijat zákon o zániku ČSFR. Bývalá Česká národní 

rada se změnila v Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. 19. ledna byla Česká 

republika přijata za člena OSN. 

Petrásek Tomáš 

 

NOVÝ ROK 

 

Nový rok je svátkem a oslavou začátku nového roku. U nás připadá právě na 1. ledna. Oslavy začínají vždy 

poslední den v předchozím roce, což připadá na datum 31. prosince, kdy se slaví Silvestr a oslavy se protáhnou 

do časných hodin. V dnešní době se už často nesetkáme s klasickými papírovými novoročenkami, protože je 

nahradily sms, emaily a různé sociální sítě jako například facebook. Podstata přání do nového roku ale zůstává, 

jedná se hlavně o přání zdraví a štěstí. Mnoho lidí si taky dává novoroční předsevzetí, že budou či naopak v 

novém roce nebudou dělat to či ono. Pokud se podíváme do zemí, které se řídí kalendářem juliánským, to jsou 

země, které mají nejrozšířenější pravoslavou církev, tak zde připadá nový rok až na 14. ledna. 

Novoroční předsevzetí: Tato tradice pochází už z 16. století. Nový rok vyvolává pocit, že máme šanci něco ve 

svém životě zlepšit. Svá předsevzetí sice lidé většinou neplní,ale existuje zde jeden fígl. Pokud do svého 

předsevzetí zasvětíte co nejvíce lidí a necháte se jimi hlídat, může se vám to podařit. 

Nový rok ve světě: Nový rok chápou národy jinak, různě oslavují a v jinou dobu. Australané třeba troubí na 

trumpety a rohy až do 6. ledna, Japonci zahánějí chrámovými zvony zlé vášně, Židé zahajují oslavy dnem Roš 

Ha-šana a končí Yom Kippur, což je podle gregoriánského kalendáře období září až října. Oslavují stvoření 

světa a nesmí v tu dobu pracovat, smí jen rozdělávat oheň, jestli nebyl zapálen už před svátky a každé ráno 

troubí na beraní roh šofar. Podávají se jablka a chléb s medem, případně beraní hlava, která je symbolem 

vůdcovství. Keltský Nový rok byl zase pojmenován Samhain a pro Kelty šlo o nejdůležitější svátek. V tu dobu 

věštili budoucnost pomocí lískových oříšků a symbolů moudrosti. Přivolávali také jídlem a otevřenými dveřmi 

mrtvé, zpívali keltské písničky a tancovali. 

Denisa Pazderová 



 

 

PRANOSTIKY NA LEDEN 

 

 
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína 

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 

Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když 

poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce. 

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 

Leden studený, duben zelený. 

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

Lednový déšť z pecnu odkrajuje. 

Lednová zima i na peci je znát.  
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká. 

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.  

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

Holomrazy - úrody vrazi. 

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti 

Suchý leden, mokrý červen. 

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 

Když je leden bílý, je sedlákovi milý 

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

Hauschildová Veronika, google 
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STARÝ PAPÍR POMOHL HLUCHÉ ADÉLCE 

 

 

Most - Žáci, pedagogové a celý personál 15. ZŠ v Mostě i široká 

veřejnost se v říjnu zapojili do akce na pomoc hluché Adélce 

Minčákové, která potřebuje nový přístroj, aby mohla slyšet. Celý měsíc 

se ve škole shromažďovaly starý papír a plastová víčka. A výsledek? Celkem 6 830 kilogramů. 

Zástupci školy slavnostně předali Adélce a její mamince symbolický šek na 12 175 korun, zisk ze sběru. Peníze 

byly poukázány na konto pro Adélku. Předání se za všechny sběrače ujali ředitelka školy Dagmar Šolarová a 

žáci školního parlamentu. Maminka Kateřina i Adélka, která je žákyní 15. ZŠ, byly za pomoc velice rády. Podle 

maminky je to druhá největší částka, která se na pomoc její dceři sešla. 

http://mostecky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=mosthluch1xcyxcy


„Chtěli bychom ještě poděkovat ZŠ V. Nezvala, Mosteckému deníku a Palivovému kombinátu Mariánské 

Radčice. Tyto organizace se do akce také s námi zapojily,“ sdělila Lucie Dachová ze školního klubu 15. ZŠ. 

Martin Vokurka, mostecký deník 

 

 

 

 

 

TŘI KRÁLOVÉ 
 

Určitě každý z vás ví, že 6.ledna se slaví Tři králové - Baltazar, Melichar 

a Kašpar. Kdo to vlastně byli tito tři králové, které slavíme? Podle 

legendy to byli králové z Východu, a proto také v Bibli jsou nazýváni 

mudrci. Byli velmi moudří a učení. Vyznali se v mnohých vědách i 

uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách. Zhruba asi před dvěma 

tisíci lety tito Tři králové poznali, možná i díky právě podle hvězd, že na 

západě od jejich mocných království se má brzy narodit nový a velmi 

mocný král. Mudrci se mu chtěli samozřejmě poklonit a přinést mu 

velkorysé dary. A proto také naložili největší drahocennosti své doby, 

které měli: zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy a také slony a vydali se 

na velmi dalekou cestu. Jejich cesta byla velice náročná, protože ve dne pražilo horké slunce, karavana 

protoputovala i v noci a mudrci se snažili hledat cestu podle postavení hvězd na noční obloze. Po dlouhém 

putování Ježíška opravdu našli a bylo to radostné shledání. 

http://mostecky.denik.cz/autor/martin-vokurka-1556.html


 

Evropská výměna vánočních dekorací 

 

Naše ZŠ J.A. Komenského se zapojila do Evropské výměny vánočních ozdob. 

Hlavním pořadatelem je Europe Direct z Walesu v Anglii. Cílem  

je, vyměnit si informace o tom, jak se slaví vánoce v jiných zemích 

v Evropě. Děti mohly vytvořit: 

·         ozdoby z papíru,  

dřeva, ze slámy a dalších materiálů 

·         perníčky 

·         CD s nazpívanými  

koledami 

·         informační  

balíček obsahující, jak se slaví Vánoce v ČR, jak se v češtině řekne  

Merry Christmas a další informace. 

  

 Tento projekt spolupracují se školami více než jiné organizace nebo skupiny ve Walesu. Tato vánočníiniciativa 

je prospěšná jak školám a informačním centrům Europe Direct, tak i široké 

veřejnosti v jednotlivýchzúčastněných regionech. Každý rok se výměna týká více než 200 škol z průměrně 20 

zemí například Evropa. Kdyby měla každá škola 100 žáků, napočítali bychom každý rok na 20 000 

spokojených dětí.  

Děti z naší školy vyrobily vánoční ozdoby v hodinách výtvarné výchovy. Paní učitelka Kratochvílová byla 

koordinátorkou projektu. Její žáci vyrobili hezké rybky a zvonky. Tyto ozdoby pak poslali např. do  

Itálie, Řecka, Francie, Polska, Španělska, Anglie, Portugalska, Dánska, Belgie, Lucemburska a dalších zemí. 

Žáci z deváté třídy napsali v hodině angličtiny, jak se slaví Vánoce v Čechách. Jejich texty dostali školy 

v zemích, které se do projektu zapojili. Získané ozdoby naše škola využije na vyzdobení vánočního stromečku  

vystaveného na prominentním místě ve škole nebo v místní komunitě. Výsledkem projektu tedy bude 

„evropský vánoční strom“ vyskytující se ve školách po celé Evropě. Možnost poslat a obdržet dekorace budou 

mít také EDIC (Informační centra Europe Direct). I na jejich pracovišti tak bude k vidění vánoční strom, 

přístupný široké veřejnosti. Spolu s ozdobami získají školy od každého z  partnerů i informační balíček, který 

jim bude k dispozici při výuce o oslavě Vánoc v cizích zemích. Mohou také vytvořit evropskou vánoční  

výstavku nebo zorganizovat pořad o Vánocích v Evropě. 
  

Jenny Lamová 

 

 
OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ SOUTĚŽE „SUDOKU“ 

 

Dne 10. prosince 2014 proběhl na Základní škole J. A. Komenského v Mostě 5. ročník okresní matematické 

soutěže „Sudoku“. Zúčastnilo se ho celkem 83 žáků a bylo rozděleno na dvě kategorie. První kategorie byla pro 

žáky 6. a 7. tříd ZŠ, včetně primy a sekundy osmiletých gymnázií, kde se utkalo 38 soutěžících. Na prvních 

třech místech se umístili tito žáci: 1. místo - Markéta Turková, MŠ a ZŠ Horní Jiřetín (7. roč.), 2. místo – 

Charamzová Michaela, ZŠ J. A. Komenského (7. roč.), 3. místo – Polanský Adam, Gymnázium Most 

(prima). Ve druhé kategorii změřilo své vědomosti 45 studentů 8. a 9. ročníku, včetně tercie a kvarty 

osmiletých gymnázií. Zde všechny medailové pozice obsadili žáci Gymnázia v Mostě: 1. místo - Král Jiří 



(tercie), 2. místo – Faltys Ladislav (kvarta), 3. místo – Ullík 

Tomáš (tercie). Celá akce proběhla za pomoci SVČ v Mostě, se 

kterým naše škola tuto soutěž každoročně připravuje. Všem 

zúčastněným, a to soutěžícím, organizátorům i doprovodným 

pedagogickým pracovníkům, patří velké poděkování.  
                                                                                                     

Oborový tým MJA 
 

 

 

ZIMNÍ SLUNOVRAT 

 

Co je slunovrat? 

Slunovrat je astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má vůči světovému rovníku největší (v případě 

letního slunovratu), respektive nejmenší (v případě zimního) odchylku. Letní slunovrat nastává na severní 

polokouli obvykle okolo 21. června a zimní 21. prosince, přičemž jejich přesný čas se může mírně měnit. 

Jednodušší vysvětlení slunovratu: 

1. jsou to okamžiky, kdy Slunce dosáhne nejsevernějšího nebo nejjižnějšího bodu své pomyslné dráhy, tzv. 

obratníků Raka (sever) nebo Kozoroha (jih) 

2. nastávají, když den je nejdelší nebo nejkratší (platí pro zeměpisnou šířku, kde se nachází Česko, neplatí třeba 

pro póly nebo území mezi obratníky) 

3. nastávají ve dnech, kdy Slunce vystoupí v poledne nejvýše resp. nejníže (neplatí pro území mezi obratníky) 

Prosincový slunovrat: 

* V Česku- zimní slunovrat 

* Nastává obvykle 21 nebo 22 prosince 

* Vzácně může být i 20 nebo 23 prosince 

Napsali o nás. 

 

 
AC EDUCATIONPŘISPĚLO K ROZVOJI SÍTĚ KARIÉROVÝCH PORADCŮ ZŠ 

 

 

 

AC Education s.r.o. se zasadilo o vznik sítě kariérových poradců na základních školách v Ústeckém kraji a zkvalitnění 

služeb kariérového poradenství. 

Problematika vzdělávání a jeho role pro rozvoj společnosti a kvality života v České republice patří mezi ústřední body 

zájmu činnosti společnosti AC Education s.r.o. Formou poradenských aktivit, účastí na odborných fórech a pracovních 

skupinách a v neposlední řadě i realizací vlastních projektů iniciuje kroky a opatření, která vedou k rozvoji kvality 

vzdělávání ve všech jeho formách a úrovních od počátečního vzdělávání žáků základních škol po další vzdělávání 

dospělých. 

http://aceducation.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt


Jednou z oblastí, na kterou společnost AC Education s.r.o. 

zaměřila svou pozornost, byla oblast kariérového poradenství. 

To tvoří významnou součást práce se žáky základních škol, 

má významný vliv v orientaci jejich další vzdělávací i profesní 

cesty. Význam dalšího zkvalitňování a rozvoje práce osob 

poskytujících kariérové poradenství na základních školách je 

akcentován v řadě významných strategických dokumentů, mj. 

i v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2011 – 2015.  

V provázanosti s potřebou zasadit se o zlepšení 

informovanosti žáků základních škol o stávajících a budoucích 

potřebách trhu práce v Ústeckém kraji a tím i o zlepšení jejich 

informovanosti o tom, co dělat pro to, aby v budoucnosti měli 

možnost nalézt na trhu práce v Ústeckém kraji uplatnění, 

iniciovala společnost AC Education s.r.o. na začátku roku 

2012 realizaci projektu s názvem InformACE bez 

legrACE (reg. č. CZ.1.07/1.1.34/02.0038). 

Do projektu se aktivně zapojilo celkem 20 kariérových 

poradců základních škol z působností napříč celým Ústeckým krajem a též 10 významných místních zaměstnavatelů. 

Vedle aktivního setkávání zástupců těchto subjektů, které probíhalo primárně prostřednictvím celkem 6 tematických 

workshopů zaměřených na jejich vzájemné síťování, výměnu zkušeností a předávání novinek ze světa vzdělávání, 

personálního řízení a kariérového poradenství se projekt soustředil i na tvorbu nových produktů využitelných pro rozvoj a 

zkvalitnění kariérového poradenství na základních školách. Konkrétně se jednalo o tyto nově vytvořené produkty: 

Metodiku spolupráce ZŠ se zaměstnavateli při vytváření regionálních sítí (obsahuje návody pro rozvoj a metody 

spolupráce základních škol a zaměstnavatelů), 

Metodiku tvorby a realizace školních projektů k volbě povolání (obsahuje návody a specifikaci metod projektově 

orientované výuky s cílem zlepšit profesní orientaci žáků základních škol), 

interaktivní hru „Naše firma“, která je využitelná nejen k 

rozvoji podnikavosti a podnikatelských kompetencí žáků 

základních škol, ale formou simulace základních procesů 

života firmy jim pomáhá zlepšit i vnímání každodenního 

života firem a jejich zaměstnanců. 

Za mimořádně přínosné lze vnímat též množství exkurzí a 

projektových dnů, jejichž prostřednictvím měli možnost 

nejen kariéroví poradci, ale i žáci samotní poznat zázemí a 

pracovní prostředí významných zaměstnavatelů v 

Ústeckém kraji – těchto exkurzí a projektových dní se v 

rámci projektu uskutečnila bezmála celá stovka. 

K možnosti zajištění přenosu hodnotných zkušeností a 

příkladů dobré praxe ze zahraničí byly pro cílovou skupinu 

kariérových poradců základních škol v Ústeckém kraji 

zorganizovány dvě zahraniční stáže – v průběhu první, 

která se uskutečnila na podzim roku 2013, měli kariéroví 

poradci příležitost podrobně se seznámit s postupy 

kariérového poradenství ve Spolkové republice Německo, 

druhá stáž zorganizovaná na podzim letošního roku pak 

cílové skupině přiblížila systém a metody kariérového 

poradenství v Dánském království. 

Zpětnou vazbou jak ze strany do projektu zapojených kariérových poradců, žáků škol a v neposlední řadě i zástupců firem 

se potvrzuje, že realizací projektu společnost AC Education s.r.o. významně přispěla ke zkvalitnění a rozvoji služeb 

kariérového poradenství na základních školách v Ústeckém kraji. V rozvoji aktivit tohoto charakteru bude společnost AC 

Education s.r.o. i nadále pokračovat a zasazovat se tak o celkové zvýšení kvality počátečního, ale i dalšího vzdělávání 

nejen v Ústeckém kraji. Chcete se dozvědět více – neváhejte a kontaktujte projektovou manažerku,  

 

Ing. Andreu Langhammerovou. 

 

Účastníci jednoho z workshopů organizovaných v rámci 
projektu – kariéroví poradci ZŠ a zástupci firem. | foto: AC 
Education s.r.o. 

Exkurze kariérových poradců do společnosti Agrima Žatec 
s.r.o. – kariérový poradce Mgr. Jaroslav Hasil (vpravo) 
zjišťuje od majitele společnosti, Ing. Matouše Šubika – 
Zahradského informace  k vlastnostem kombajnu New 
Holland CR9090. 

http://aceducation.cz/informace-bez-legrace/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://aceducation.cz/informace-bez-legrace/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://aceducation.cz/spolupracujici-spolecnosti/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
mailto:langhammerova@aceducation.cz


Projekt InformACE bez legrACE je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Autor: ahr 

Zdroj:http://sdeleni.idnes.cz/ac-education-prispelo-k-rozvoji-site-karierovych-poradcu-zs-prp-/usti-

sdeleni.aspx?c=A141211_163853_usti-sdeleni_ahr 

 

 

DEN ZDRAVÍ SZŠ MOST 

 

Dne 26.11. se deváté ročníky nejen mosteckých škol 

zúčastnili Dnu zdraví na střední zdravotnické škole v Mostě. 

Škola tuto akci pořádá již devátým rokem. Letos se akce 

koná k příležitosti 50. výročí školy. Mezi žáky, co navštívili 

zdravotní školu, byli i žáci z naší školy. Žáci se rozdělili na 

dvě skupiny. Každé skupině byli přiděleni dva studenti ze 

střední zdravotní školy, kteří je provázeli po celou dobu 

návštěvy. Na programu bylo několik přednášek, které trvaly 

celé dopoledne. Přednášeli je učitelé ze zdravotnické školy, 

nebo samotní studenti z vyšších ročníků. První přednáška 

byla o alternativním stravování v budoucnosti. Žáci se zde 

dozvěděli, že se v budoucnu bude jíst hmyz. Většinu jich 

tento způsob stravování dost vyděsil. Jako druhá byla 

přednáška o rizikách piercingu a tetování, jejich původu a 

jak se o ně má pečovat. Dále byli poučeni o sexuálních onemocněních a jak jim zabránit. Další přednáška byla 

zaměřená na dentální hygienu. Tady se žáci dozvěděli jak si správně čistit zuby a co se stane, když to dělat 

nebudou. Také tam byla přednáška o měření krevního tlaku a pulzu, který si tam mohli nechat změřit. Poslední 

přednáškou byla první pomoc, kde si to žáci mohli žáci vyzkoušet i prakticky na figuríně. Ke konci všichni 

dostali krátký dotazník, kde měli zhodnotit celou akci. 

Redaktorka: Karolína Žižková 

 

VRAH V INTERNETOVÉM OBLEKU 

 

Bylo nebylo v jednom krásném městě jménem Tukabel žil jeden počítačový maniak jménem Francoa. Byl 

vášnivým nadšencem do počítačových her, programů, sociálních sítí apod. 

Jednoho krásného dne si založil na sociální síťi Facenoob uživatelský profil s tím aby našel někoho, spíše 

nějakou slečnu na společné psaní, časem i setkání. Od založení profilu si časem přidával čim dál víc lidí, 

uplynul rok,dva,pět let a stále nic. Pak si přidal slečnu s kterou si psal den co noc, mrzelo ho ovšem že se 

nemůžou osobně sejít, jelikož slečna byla z daleka. Jednoho krásného dne slavil Francoa 18 let, začal pracovat, 

ale stále udržoval kontakt se slečnou. Francoa se do ní zamiloval a rozhodl si našetřit a jet za ní. Po půl roce 

našetřil dostatek peněz a jel za ní do městečka Twineas. 

Slečna mu psala aby si vzal pokoj v hotelu a čekal na ní. Francoa omámen láskou k ní poslechl, vzal si pokoj v 

hotelu a čekal, slečna se ale neozývala. Večer mu napsala aby za ní šel do ulice za hotelem, mladík poslechl a 

vydal se z hotelu. Přišel do ulice kde na něho čekal starý chlap který ho přepadl a odvlekl někam pryč. Mladíka 

už nikdy nikdo neviděl. 

Ponaučení: Nikdy si nepište s cizími lidmi a už vůbec za nima nejezděte aniž by jste věděli na 100% že existují. 

http://sdeleni.idnes.cz/ac-education-prispelo-k-rozvoji-site-karierovych-poradcu-zs-prp-/usti-sdeleni.aspx?c=A141211_163853_usti-sdeleni_ahr
http://sdeleni.idnes.cz/ac-education-prispelo-k-rozvoji-site-karierovych-poradcu-zs-prp-/usti-sdeleni.aspx?c=A141211_163853_usti-sdeleni_ahr


PS: Vrah se vydával za Miriam Johnson. Vrahovo jméno nebylo doposud objasněno. Vrah chlapce může být 

přímo mezi vámi! (příběh založen na pravdě) 

Milan Holata 

 

 

STOLNÍ HOKEJ 

BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC & TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST  

& AIR-HOCKEY 
 

 

Šprtec: Jandečka mistrem republiky, 

Suchomel má bronz 
 

V tradičním zimním termínu, ale na netradičním místě se sešli nejlepší 

čeští billiard-hockeyisté při třicátém pátém mistrovství republiky. 

Účastníky a účastnice vrcholné soutěže totiž nehostila žádná z bašt 

této disciplíny, ale město Hora Svaté Kateřiny, kam se tímto šprtec 

vrátil po dlouhých devíti letech.  

Soutěžní i nesoutěžní zázemí nalezli stolní hokejisté v místní základní 

škole a předturnajem šampionátu byl Pohár ZŠ Hora Svaté Kateřiny. 

Při něm si zahrálo třicet čtyři žáků kateřinské školy, kteří si tak 

připsali premiérové body do Českého poháru 2015. A lépe se dařilo dívkám, z prvního stupně byla nejlepší 

Pavlína Čondlová, na druhém pak Natálie Klajdáčová. 

Poté již přišli na řadu ti nejlepší, kteří v Českém poháru 2014 

vybojovali postupové pozice. A Mostecko mělo zastoupení 

ve všech kategoriích. Medaile se od hráčů z regionu nejvíce 

očekávaly v juniorské kategorii. Čerstvý vítěz Českého 

poháru Ondřej Müller (BHC AB STAIN Most) se sice musel 

spokojit „jen“ se stříbrem, k titulu se ale prostřílel Matěj 

Šanoba (SHL StarColor Litvínov). Jeho oddílový spoluhráč 

Tomáš Sýkora bral bronz a BHC Most tedy kompletní 

medailové pozice. V žákovských kategoriích byla situace 

otevřenější. Starší žák Vojtěch Jandečka (BHC AB STAIN 

Most „B“) vstupoval do turnaje se dvěma mistrovskými tituly 

v kategorii mladší žáci z let 2012 a 2013, ale také jako hráč, 

kterému v poslední době trochu chyběla zápasová zátěž. Ve 

vyrovnaných soubojích nakonec Jandečka těsně zvítězil a připsal si třetí titul v řadě, následován dvojicí 

pečeckých Cvrčkem a Cmárem. V kategorii mladších žáků i přes úvodní zaváhání získal titul kohoutovický 

Patrik Tirpák. Další medaile už zůstaly v regionu. Historický úspěch v podobě stříbra Jana Chládka zaznamenal 

mezibořský oddíl, bronz patří Miroslavu Suchomelovi (BHC AB STAIN Most „B“). 

Poprvé od roku 2010 mělo Mostecko zastoupení na MČR také v kategorii žen. Daniela Uherová při své 

premiéře mezi nejlepšími nepodala špatný výkon, ve vyrovnaném turnaji to ale na ostřílené soupeřky přeci jen 

nestačilo. Mistryní se po jednoleté odmlce stala Petra Zajíčková ze Žďáru nad Sázavou.  

Medailové zisky v mládežnických kategoriích jsou v podání hráčů z Mostecka poměrně pravidelné, v prestižní 

kategorii mužů bylo ovšem dosud jejich nejlepším výsledkem loňské čtvrté místo Tomáše Fleišmana. A právě 

Fleišman ukončil čekání na mužskou medaili a učinil tak opravdu razantně. S bilancí šesti výher a jedné remízy 

přidal do své bohaté sbírky již pátý domácí titul. V roce 2004, kdy byla ustanovena kategorie mladších žáků, 

poprvé triumfoval právě mezi nejmenšími. V letech 2006 a 2007 byl mistrem coby starší žák, o tři roky později 

pak triumfoval mezi juniory a nyní jako první hráč historie zkompletoval tituly všech věkových kategorií. 

Zároveň tak potvrdil zisk Leader Trophy pro nejlepšího hráče 1.ligy družstev 2014. Druhé místo z MČR putuje 

do Ostravy zásluhou Milana Tichavského a třetí do Modřic díky Miroslavu Škorpíkovi. 



Jestliže hráči a hráčky z Mostecka letos na Hoře Svaté Kateřiny využili výhody v podstatě domácího prostředí, 

v sezóně příští naopak budou muset k mistrovským soubojům cestovat až na druhý konec republiky. 

Pořadatelství 36.mistrovství ČR bylo přiděleno ostravským Šprtmejkrům.  

 

United Energy Víkend patřil stolním hokejistům 

 

Podruhé v krátké době se stolní hokejisté utkali o domácí 

mistrovské tituly. Zatímco v Hoře Svaté Kateřiny soutěžili 

nejlepší čeští billiard-hockeyisté, na mostecké 15.ZŠ v rámci 

United Energy Víkendu stolního hokeje se střetli hráči a hráčky 

air-hockeye a táhlového hokeje Chemoplast.  

Víkendový soutěžní předkrm ale i tentokrát obstaral billiard-

hockey šprtec. Šprtcový Pohár United Energy byl zařazen do 

hodnocení Českého poháru 2015, kat. Expres a jeho vítězem se 

stal trochu překvapivě, ale zaslouženě Miroslav Martínek 

(Netopýři Most) před dvojicí mladých hráčů Janem Parákem 

(KSH StarColor Meziboří) a Martinem Sinu (ZŠ Janov). 

Při závěrečných turnajích přišli na řadu jako první hráči 

táhlového hokeje Chemoplast. V kategoriích žen a juniorů svou 

letošní soutěžní nadvládu potvrdili mostečtí a na stupně vítězů 

nepustili nikoho dalšího. Juniorský titul obhájil Lukáš Doležal, v 

kategorii žen zvítězila Karolína Sládková. Mužský turnaj neměl při 

absenci Milana Hulínského (Příbram) výrazného favorita. Přes slabší 

úvod se nakonec z titulu radoval brněnský Ladislav Šustáček. Turnaj 

družstev se stal po třech letech kořistí družstva Černí Zlobři. 

V posledním turnaji air-hockeyové sezóny brali mostečtí medaile 

pouze v juniorské kategorii. Stejně jako o den dříve v táhlovém hokeji 

Chemoplast zvítězil Lukáš Doležal z Black Sharks Most. V 

kategoriích mužů a žen svou kvalitu a zkušenosti předvedli hosté. 

Mistryní republiky se již počtvrté stala Denisa Andrýsková z Kroměříže, druhý titul, první mezi muži, 

vybojoval brněnský Ladislav Šustáček. Ten se také výrazně podílel na zisku týmového titulu pro SHL SDS 

Exmost a v rámci celého víkendu byl v obou disciplínách s bilancí 3 titulů a jednoho stříbra jednoznačně 

nejlepším účastníkem United Energy Víkendu stolního hokeje. 

Na financování akce vedle titulárního partnera přispělo statutární město Most, organizačně jej zajistili 

především členové Black Sharks Most a Lejdýs Most a zázemí všem účastníkům poskytla mostecká 

15.základní škola. 

 

Výsledky United Energy Víkendu stolního hokeje – vítězové a pořadí žáků 15.ZŠ 

Most: 
 

Pohár United Energy – billiard-hockey šprtec (Český pohár 2015, kat. Expres): 1. Miroslav Martínek 

(Netopýři Most), …, 5. Matěj Kurcin, 27. Milan Moravec, 30. Dominik Sporer, 31. Samuel Mikač 

 

6. mistrovství ČR – táhlový hokej Chemoplast 

• MUŽI - 1. Ladislav Šustáček (SHL SDS 

Exmost Brno) 

• ŽENY - 1. Karolína Sládková (Black Sharks 

Most) 

• JUNIOŘI - 1. Lukáš Doležal, 2. Martin 

Laštůvka, …, 5. Milan Hendrych, 7. Jakub Sládek 

(všichni Black Sharks Most) 

• DRUŽSTVA - 1. Černí Zlobři, …, 3. Black 

Sharks Most (Doležal, Laštůvka, Hendrych) 

 

8. mistrovství ČR – air-hockey 

• MUŽI - 1. Ladislav Šustáček (SHL SDS 



Exmost Brno) 

• ŽENY - 1. Denisa Andrýsková (Kroměříž), …, 4. Karolína Sládková (Lejdýs Most) 

• JUNIOŘI - 1. Lukáš Doležal, 2. Martin Laštůvka, 3. Milan Hendrych, …, 6. Jakub Sládek 

(všichni Black Sharks Most) 

• DRUŽSTVA - 1. SHL SDS Exmost Brno, …,  3. Black Sharks Most (Doležal, Laštůvka, 

Hendrych) 

 

Hrály se také regionální soutěže 
 

Stolní hokejisté hráli nejen vrcholné mistrovské turnaje, ale také soutěže místního a regionálního 

významu.  

V rámci společné české skupiny 3.ligy družstev se na konci sezóny rozhodovalo o držitelích 

jednotlivých regionálních trofejí. Celky z našeho regionu se utkaly v Severočeském třetiligovém 

poháru. Do tradičně čtyřčlenného finále letos postoupila pouze mostecká družstva a pořadatelství 

zápasu se ujal tým Real Draci 18.ZŠ Most. Ani domácí 

prostředí mu ale nepomohlo k úspěchu. Zvítězil Klub dětí 

Most před BHC 4.ZŠ Most a naším družstvem BHC 15.ZŠ 

Most. Na bronzu našeho týmu se ve finále podíleli: David 

Tran, Petr Kavický, David Kučera, Daniel Sporer, Dominik 

Sporer 

V tradičním a populárním mezitřídním Vánočním turnaji 

15.ZŠ Most zvítězila na prvním stupni 4.B (M.Suchomel, 

J.Hrdý, D.Tran, A.Šindelář), na druhém 7.C (T.Ferkl, 

R.Peták, M.Nguyen, K.Kroha). 

Celkové pořadí Vánočního turnaje1.stupeň 

1 - 4.B, 2 - 4.A, 3 - 5.A, 4 - 3.C, 5 - 4.C, 6 - 2.A 

7 - 1.C, 8 - 5.B, 9 - 3.B, 10 - 2.C, 11 - 2.B 

12 - 1.A, 13 - 3.A, 14 - 1.B 

2.stupeň 

1 - 7.C, 2 - 7.A, 3 - 8.B, 4 - 8.A, 5 - 6.B 

6 - 6.A, 7 - 7.B, 8 - 6.C, 9 - 9.A, 10 - 9.

KRÁTCE ZE SOUTĚŽÍ 

 V litvínovském místním kole Ligy škol v billiard-hockeyi šprtci 

zvítězilo družstvo ZŠ Meziboří „A“. 

 V mezibořském turnaji rodinných dvojic zvítězil Michal Kozikowski 

se synem Danielem. 

 

KAM NA ŠPRTEC 

 sobota 24.ledna 2015       BRNO – Český pohár ČP36 – startovné 50 

Kč (junioři a dospělí 150 Kč)      

 sobota 31.ledna 2015       LUŠTĚNICE - Český pohár ČP12 – 

startovné 25 Kč (junioři, dospělí 100 Kč) 

 

KAM NA AIR-HOCKEY 

 Ratingy je možné na 15.ZŠ Most hrát každé pondělí 13:30-14:30 

(mimo svátků a prázdnin). 

 

Na turnaje se hlaste u Jakuba Hasila, v pondělí na kroužku ŠK (15:00-16:30). Podrobné informace k akcím 

získáte na MT 603 337 054, emailu: wtha@billiardhockey.cz , webu www.most.billiard-hockey.cz .  

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace 

 

mailto:wtha@billiardhockey.cz
http://www.most.billiard-hockey.cz/


PLÁN AKCÍ  LEDEN 

KDY KDE CO PRO 

 

 

12. – 16. ledna 2015 

13.00-15.00 hodin 

 

školní klub 

 

Casino 

/prší, kostky, bowling, kulečník/ 

 

 ŠK, ŠD 

 

14. ledna 2015 

14.00 – 15.00 hodin 

 

hřiště 

 

Zimní kouzlení 

 

ŠD, ŠK 

 

16. ledna 2015 

14.00-15.00 hodin 

 

tělocvična Pevnost Boyard 

 

ŠD, ŠK 

 

22. ledna 2015 

13.00-15.00 hodin 

 

školní družiny 
Ptačí budka 

 

ŠD 

23. ledna 2015 

13.30-15.00 hodin 
hudebna 

Ptačí škola – pěvecká soutěž 

 

ŠK, ŠD 

 

23. - 24. ledna 2015 

18.00- 9.00 hodin 
tělocvičny 

Noční jízda ve škole 

 

ŠK 

 

26. - 30. ledna 2015 

14.00-15.00 hodin 
školní družiny 

Barevný týden s Barvínkem 

 

ŠD 

 

28. ledna 2015 

16.00- 17.30 hodin  
ŠK 

Beuty club – malování na hedvábí 

 

ŠK, ŠD 

 



Základní informace o projektu 

Projekt vytváří mini podniky v základních i středních školách Ústeckého a Olomouckého kraje. 

Podnikání vyžaduje specifické dovednosti a znalosti, které nelze naučit jen teorií, a tak si žáci praktickým 

způsobem vyzkouší činnost v oboru, který je zajímá. Uvědomí si, v čem jsou a nebo mohou být úspěšní, jaké 

dovednosti mohou využívat a jakých se jim pro uplatnění v mini podniku nedostává. Také se naučí pracovat 

s technickým vybavením a využijí vlastní kreativitu a energii. 

Žákovský nebo studentský podnik je pedagogický nástroj, založený na praktické zkušenosti, získané řízením 

projektu podniku a na interakci s vnějším prostředím -s obchodním světem nebo místním společenstvím. 
 

Cílové skupiny 

 žáci základních a středních škol oborů H a E 

 pedagogové základních a středních škol 

  

Minipodniky 

60 minipodniků (14 v Ústeckém kraji, 46 v 

Olomouckém kraji) 

Zaměření činností minipodniků: 

 keramika 

 časopis  

 dřevo nebo kovo 

 ekologie, arboretum, lesní školka, 

 reklama a marketing 

 oděvní tvorba a šití 

 FIT – životní styl 

 cestovní kancelář a agentura 

 chemie 

 hudební, foto, nahrávací studio 

Klíčové aktivity 

01 - Založení minipodniků ve spolupráci s 

odborníky    (09/2014 – 11/2014) 

- založení minipodniků, výběrová řízení – vybavení, 

webový portál, školení 

 

02 -Realizace minipodniků včetně doprovodných 

aktivit    (10/14 – 07/2015) 

- realizace samotných minipodniků, exkurze, spolupráce 

s odborníky 

03 - Odborné setkávání cílových skupin      (09/2014 – 

07/2015) 

- setkávání žáků a pedagogů 

04 - Evaluace projektových aktivit, metodika pro 

realizaci minipodniků    (09/2014 – 07/2015) 

- evaluace a metodická příručka 

Cíle projektu v číslech 

 60 mini podniků                                   

 1 odborný webový portál                     

 1 evaluace 

 1 metodická příručka  

Spolupráce 

 1.000 zapojených žáků 

 126 zapojených pedagogických pracovníků a lektorů  

 61 odborníků z praxe 

Výstupy 



 120 exkurzí 

 2 školení pro pedagogické pracovníky  

 60 setkání žáků z jednotlivých minipodniků 

 1 dvoudenní setkání pedagogických pracovníků 

 4 jednodenní krajská setkání  pedagogických 

pracovníků 

 

 

 

Okresní kolo matematické soutěže 

„SUDOKU“ 
Dne 10. prosince 2014 proběhl na Základní škole J. A. 

Komenského v Mostě 5. ročník okresní matematické 

soutěže „Sudoku“. Zúčastnilo se ho celkem 83 žáků a 

bylo rozděleno na dvě kategorie. První kategorie byla 

pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ, včetně primy a sekundy 

osmiletých gymnázií, kde se utkalo 38 soutěžících. Na 

prvních třech místech se umístili tito žáci: 1. místo - 

Markéta Turková, MŠ a ZŠ Horní Jiřetín (7. roč.), 2. 

místo – Charamzová Michaela, ZŠ J. A. Komenského 

(7. roč.), 3. místo – Polanský Adam, Gymnázium Most 

(prima). Ve druhé kategorii změřilo své vědomosti 45 

studentů 8. a 9. ročníku, včetně tercie a kvarty 

osmiletých gymnázií. Zde všechny medailové pozice 

obsadili žáci Gymnázia v Mostě: 1. místo - Král Jiří 

(tercie), 2. místo – Faltys Ladislav (kvarta), 

3. místo – Ullík Tomáš (tercie). Celá akce 

proběhla za pomoci SVČ v Mostě, se 

kterým naše škola tuto soutěž každoročně 

připravuje. Všem zúčastněným, a to 

soutěžícím, organizátorům i doprovodným 

pedagogickým pracovníkům, patří velké 

poděkování.  

                                                                                                     

Oborový tým MJA 

 

 

 



  

INZERCE 

         Nejste spokojený se svou váhou?.. 

Nejste spokojený se svým tělem?... 

Přijďte to změnit do naší nový 

posilovny ! 

 

Kde nás najdete ?..  

 

Otvýrací doba : Od 09:00-20:00 hodin 

 

Na místě zle zakoupit i pití, ovoce a různé drinky 

Také zle si zapůjčit osušku. 

A to není vše ! ! !   

Při 10 návštěvě našeho fitnes = 11 návštěva zcela zdarma ! ! ! 

 

Přijďte budeme se na Vás těšit a uvidíte, že 

nebudete zklamaný  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INZERCE 

 

Žáci základních škol 

budou mít 10 návštěv 

zdarma! 

 

Studenti s platným 

průkazem dostanou 

neuvěřitelnou slevu! 

 

Naše FITness centrum 

FIT vás dostane do 

formy! 

 

CENOVÁ 

BOMBA! 



Leden 2015 

 

 

 

 

 

 

 5.1.   jarní                           italský zbruf, špagety, jablko/1,3,9,7,11,10/ 

 6.1.   květáková                  králík na česneku,bramborový knedlík, špenát/1,3,7,9,12,13/ 

 7.1.   hrstková                     žemlovka s tvarohem a jablky/1,3,7,9/ 

 8.1.   česneková                  bratislavská plec, houskový knedlík/1,3,7,9,13/ 

 9.1.   slepičí                        jaternicový prejt, brambor, dušené zelí, jablko/1,3,7,9/ 

  

  

12.1.   s kapáním                zeleninové rizoto, sýr, zelný salát/1,3,7,9/ 

13.1.   kuskus                     bramborový guláš, chléb, jablko /1,7,9/ 

14.1.   nudlová               X  norský karbanátek, brambor – brambor kaše, kompot/1,3,4,7,9/ 

15.1.   rýžová                 X  španělská pečeně, celozrnný knedlík – houskový 

knedlík/1,3,9,7/               

16.1.   bulgur                  X  maďarský perkelt, vřetena – chléb, jablko/1,3,9/  

  

  

19.1.   zelná                        pečené kuře, dušená zelenina, brambor, jablko/1,9/ 

20.1.   uzená                   X  klopsy, rajská omáčka, kolínka- houskový knedlík/1,3,6,7,9,10,11/ 

21.1.   zeleninová                kynutý knedlík s povidly,sypaný mákem a kakaem, banán/1,3,7,12/ 

22.1.   krupicová                 mexický guláš, hrášková rýže/1,3,9/ 

23.1.   čočková                  zapečené těstoviny s uzeným masem, okurkový salát/1,3,7,9/ 

  

  

26.1.   písmenková              hrachová kaše,vejce, okurka, muffiny/1,3,6,7,9,13/ 

27.1.   hříbková                  hovězí roštěná, dušená  rýže, jablko/1,7,9,10,11/ 

28.1.   frankfurtská        X   rybí filé se sýrem, brambor – bramborová kaše, jogurtový 

dezert/1,4,7,9,12/ 

29.1.   s játr. knedlíčky        těstoviny na kari s kuřecím masem, jablko/1,3,7,9/                             

30.1.                                                 POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

  

 

 

Nápoj: denně na výběr : vitamínový nápoj, ochucené mléko/7/, mléko/7/, voda, čaj 

/ Pokrmy obsahují alergeny, seznam najdete pod čísly na našich stránkách - www.mostzs15.cz, 

   nebo na vyžádání u vedoucí jídelny. / 

Změna jídelníčku vyhrazena. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě! 
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